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Scoutkåren

Scoutkårer inom KFUK-KFUMs scoutförbund kan vara av tre olika slag: 
föreningskårer, fristående kårer eller sektionskårer. Föreningskårerna är så-
dana kårer som tillhör en KFUK-KFUM- förening på orten. De friståen-
de kårerna är de scoutkårer som är självständiga och är direktanslutna till 
KFUK-KFUMs scoutförbund. Så har vi slutligen sektionskårerna. Det är de 
scoutkårer som förutom vårt scoutförbund även är anslutet till ett annat 
ungdomsförbund. EFS Scout är den största sektionen och en del av Salt 
– barn och unga i EFS.

Sektionerna är:

EFS-Scout, Salt – barn och unga i EFS
Om man tillhör en EFS-scoutkår är 
man också medlem i Salt – barn och 
unga i EFS. Centrala Scoututskottet 
är Salts remissinstans och arbetsenhet 
och även ett samverkans- och kontakt-
organ mellan de olika distrikten i Salt 
och EFS. EFS scout har varit scouter 
inom KFUK-KFUM sedan 1988 och 
har c:a 2300 medlemmar. 

Svenska Frälsningsarméns ungdom, 
SFU
Svenska Frälsningsarmén har ett hund-
ratal scouter i vårt scoutförbund. De 
ska inte förväxlas med Frälsningsarmén 
som har ett eget scoutförbund, FA. 

Svenska kyrkan 
Scoutkårer inom Svenska kyrkans för-
samling har ingen egen organisation 
utan deltar i scoutförbundets aktivi-
teter och läger. Några tillhör Svenska 
Kyrkans Unga. 

Adventistsamfundet 
Adventistsamfundets scoutverksam-
het  är kopplad till lokala församlingar 
och har ett hundratal scouter. De an-
ordnar egna läger. Adventistkyrkans 
scoutverksamhet i Sverige är en del av 
Adventisternas världsvida scoutverk-
samhet. 

Sveriges Blåbandsungdom, SBU 
Blåbandsscouterna utgör också en liten 300 scoutkårer
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del av vårt scoutförbund, närmare bestämt cirka 60 medlemmar.  
 
Metodistkyrkans ungdom, MKU
MKU-kårerna hör ihop med Metodistkyrkans Ungdomsförbund. 
Metodistkyrkan är en stor kyrka i världen men liten i Sverige. Metodistscouterna 
utgör ett hundratal. 

Baptistscout, SBUF
Baptistscouterna med runt 1000 medlemmar tillhör SBUF och har varit en 
sektion i vårt scoutförbund sedan 1940-talet. Baptistscout och MKU har 
gått in i ett arbete mot ett gemensamt ungdomsförbund med SMU. Inom 
SBUF har också många kårer varit anslutna till SMU Scout. Man har ett 
lägersamarbete och mycket talar för att de tillsammans blir ett gemensamt 
scoutförbund. 

Scoutregioner

KFUK-KFUMs Scoutförbund har totalt cirka 300 scoutkårer inordnade i 
regioner och distrikt.

Scoutregionerna är Skåne-Blekinge, Östsvenska, Östgöta, Västsvenska, 
Mälardalen, Gävle-Dala, Örebro-Värmland, Nedre Norrland samt Övre 
Norrland. Scoutregionerna har bland annat till uppgift att anställa konsu-
lenter och söka bidrag åt distrikten för kurser och arrangemang. I Norrland 
utgör EFS-Scout en majoritet av scoutförbundets kårer.

Distrikt

Landet är indelat i distrikt och i vissa fall är det regionerna som fungerar 
som distrikt. Distriktsstyrelsen väljs av kårerna och distriktstyrelsen är 
ett serviceorgan för kårerna.Exempel på distriktsservice är distriktsläger, 
ledarutbildning, stöd till kårer som har svår ledarsituation, distriktstävlingar, 
hajker och ledarvård.

Kårer

Våra kårer varierar i storlek mellan cirka 20 och 300 medlemmar. Vi har 
både stadskårer och landsortskårer, vilket innebär att förutsättningarna att 
bedriva scouting är mycket skiftande.

En stor kår kan ha flera avdelningar per verksamhetsgren och de med-
elstora en avdelning per gren, medan de mindre ofta har sammanslagna 
avdelningar, till exempel minior + junior.

Kårens ledare är kan vara ”specialiserade” på en gren, det vill säga man är 
bäver-, minior-, junior eller patrull-scoutledare, eller som i några kårer där 
ledarna följer scouterna från miniortiden till och med patrullscouttiden.

Även kårens organistation varierar. För sektionskårer som EFS Scout ut-
gör oftast föreningsstyrelsen kårstyrelse. Styrelsen sköter det rent adminis-
trativa; ekonomi, utser ledare, beviljar bidrag för de som varit på kurser och 
läger samt utser ledare som skall representera i olika sammanhang. Mindre 
kårer brukar integrera kårledarsysslorna med kårstyrelsearbetet.

Kårerna bör vara representerade vid distriktets årsmöte och på förbunds-
mötet. Kåren bör också delta i förbundsgemensamma råd om det finns på 
orten och i ev scoutarrangemang på S:t Georgsdagen och på nationaldagen.
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