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Vårt scoutförbund 

KFUK-KFUMs scoutförbund står i knutpunkten för två av Sveriges största 
ungdomsrörelser: I KFUK-KFUM och scoutrörelsen står den unga männis-
kan i fokus och ges möjlighet att växa till kropp, ande och själ i gemenskap 
med andra genom scoutmetoden.

KFUK-KFUMs scoutförbund är ett av fem scoutförbund i Sverige. Vi är 
14 000 medlemmar fördelade på ungefär 300 kårer från nordligaste nord till 
sydligaste syd. Genom Svenska Scoutrådet är vi anslutna till scoutings världs-
organisationer. Detta gör oss till en del av världsrörelsen scouting, med drygt 
35 miljoner medlemmar i mer är 140 länder. 

KFUK-KFUMs scoutförbund är också en del av KFUK-KFUM-rörelsen 
i Sverige. KFUK betyder Kristliga Föreningen Unga Kvinnor och KFUM 
betyder Kristliga Föreningen Unga Män. Inom KFUK-KFUM finns basket, 
lägergårdar, körer, klättring, studiecirklar, fotoklubbar och mycket, mycket 
mer. KFUK-KFUM är en del av världsrörelserna YWCA och YMCA, som 
finns i mer än 120 länder. I Sverige finns närmare 80 000 medlemmar enga-
gerade i någon del av KFUK-KFUM-rörelsen och i världen minst 25 miljo-
ner. En schematisk bild över organisationen ser ut så här:
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Scouting – mer än bara friluftsliv

Friluftslivet har en central roll i svensk scoutverksamhet. Genom friluftslivet 
skapas ett naturligt intresse för naturen och miljön. Friluftsliv med miljö-
medvetenhet är en av de fyra idéinriktningar som vårt scoutförbund arbetar 
med. De andra är Personligt samhällsengagemang, Internationellt ansvar 
och Kristen livsåskådning. Tillsammans gör detta att vårt förbund visar på 
ett miljömedvetet friluftsliv med människan i centrum.

Frivilligorganisation och sektioner 

KFUK-KFUMs scoutförbund är en ideell organisation som är beroende av 
att privatpersoner, organisationer och ibland företag stöttar verksamheten. 
Frivilligledarna som arbetar med scoutgrupper runt om i landet får ingen 
ersättning. Allt de gör sker på deras fritid och de drivs av sitt stora engage-
mang för scouting, barn och ungdomar.

Inom KFUK-KFUMs scoutförbund finns kårer som är fristående, kårer 
som är en del av en lokal KFUK-KFUM-förening med bredare verksamhet 
och kårer som är anslutna till någon typ av kristen församling. I dessa orga-
nisationer kan även anställd personal arbeta i scoutverksamheten.

Scoutförbundets beslutande organ är förbundsmötet, som äger rum i 
april eller maj varje år. Då fastställs bland bokslut för det föregående året och 
budget för de två kommande åren. På mötet behandlas även de motioner 
och propositioner som har kommit in. 

Scoutförbundets verkställande organ är förbundsstyrelsen. Mycket av det 
praktiska arbetet sker i fyra utskott – presidiet, arbetsutskottet, finansutskot-
tet och kommunikationsutskottet. Förbundsstyrelsen har i vissa fall valt att 
delegera ut ansvaret på arbetsgrupper som kallas resultatenheter vilka ansva-
rar för lägergårdar, almanackan och scoutvaror. I distrikten finns också några 
konsulenter som arbetar med verksamhetsutveckling.

På förbundskansliet, som ligger på Skeppsbron i Stockholm, arbetar sex 
personer. Verksamheten leds av förbundssekreteraren. 

Adress: Box 2170, 103 14 STOCKHOLM
Telefon: 08-677 30 50

Märken, scoutskjortor och programmaterial säljs av vårt eget Scoutvaror/
Get out i Bodafors. Hemsida: www.getout.se/scoutvaror. 
Telefon: 0380-37 17 75.

De medlemmar som scoutkåren har anmält till scoutförbundet får nå-
gon av scoutförbindens två gemensamma tidningar. Tidningen Scouten för 
medlemmar upp till 13 år och Scoutmagasinet för de som är över 13 år. 

Ekonomin i scoutförbundet bygger till stor del på försäljningen av scou-
ternas väggalmanacka.  
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