
EFS Scout

Kära scoutledare! 
Som du säkert har hört har EFS Scout nu blivit en självständig samverkansorganisation i 
Scouterna Sverige. Konkret innebär detta att vi från 2013 inte längre är scouter utifrån 
kopplingen till KFUK-KFUMs scoutförbund. I stället är vi det i vårt eget namn – alltså 
som EFS Scout, som i sin tur är en del av Salt.

… för de EFS Scout-kårer som inte är anslutna till Salt?
– För att få kalla sig scouter, och ta del av de förmåner som hänger samman med detta medlem-
skap, måste man vara med i någon av Scouterna Sveriges samverkansorganisationer. Vi hoppas 
därför att de EFS Scout-kårer som ännu inte har anslutit sig till Salt vill göra det under 2013. 
Annars får man gå med i någon annan organisation, alternativt upphöra att kalla sig för scouter.

Vad innebär detta …
… för vårt löpande arbete?
– Inte så mycket alls på lokalplanet. Men på Salt riks satsar vi nu extra resurser på scouting, bland 
annat med en halvtids scoutkonsulenttjänst.

… för våra föreningsstadgar?
– Här behöver det ske vissa förändringar, eftersom de gamla normalstadgarna skrevs när vi arbetade 
på ett annat sätt. Med detta brev får ni därför de nya normalstadgarna för lokalförening i Salt, som 
vi hoppas att ni kan anta i samband med vårens årsmöte. De viktigaste ändringar som har gjorts 
berör paragraf 2 och 3. När ni har antagit stadgarna kan ni kontakta Salts generalsekreterare på mail 
olof.edsinger@efs.nu alt ringa på 0702-999316 och meddela detta. Om ni vill göra, eller tidigare har 
gjort, några särskilda ändringar i normalstadgarna behöver ni även meddela detta. Observera dock 
att paragraf 1-3 inte kan förändras utan ett godkännande av Salts riksstyrelse.

… för vår medlemsavgift till Scouterna Sverige?
– Där är det i nuläget inte någon förändring. Medlemsavgiften för alla scouter, både deltagare och ledare, 
kommer även i år att vara 180 kr per år. Från 2015 kommer avgiften i stället att debiteras terminsvis, och 
då vara halverad (90 kr per termin). Medlemskapet i Salt är som tidigare gratis.

… för betalningen av medlemsavgiften?
– Denna kommer, precis som tidigare, att faktureras i klump till Saltföreningen. Underlaget är 
den statistik som ni skrev in i statistikblanketten, som skickades ut i december. Nyheten för i 
år är att det är Salt som skickar fakturan, inte KFUK-KFUMs scoutförbund.

… för leveransen av scouttidningen?
– Även denna kommer att levereras i klump till Saltföreningen. Från och med 2013 är det bara 
tidningen Scouten (för barn upp till 13 år) som finns kvar, och den ges ut i fyra nummer per år.

… för 2014 och 2015?
– Under dessa år kommer det att ske en överfasning, så att vi i ännu högre grad tar del av den servi-
ce som vi betalar för genom vårt medlemskap i Scouterna Sverige. Bland annat kommer vi att börja 
använda oss av Scouternas centrala medlemsregister, och vi har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska se 
över hur vi kan göra denna övergång så smidig som möjligt. Mer info om detta kommer senare!

Nya möjligheter! 

Salts nya avtal med Scouterna Sverige innebär att vi på ett nytt sätt blir synliga i scoutvärlden. 

I fråga om medlemsantal är EFS Scout ett rätt litet gäng inom Scouterna, men vi har lång 

erfarenhet av att arbeta med scouting och friluftsliv tillsammans med barn och ungdomar. Den 

erfarenheten, som genomsyras av vår kristna tro, gör att vi kan vara frimodiga i mötet med 

scouter från andra sammanhang. Samarbetet med Scouterna Sverige öppnar också för flera nya 

(och några gamla) möjligheter:

 § Salts hemsida: www.salt.efs.nu. Denna genomgår just nu en förnyelseprocess och 

innehåller fakta, nyheter och inspiration som du kan behöva som ledare i Salt och EFS 

Scout. Via hemsidan kan du också snabbt och enkelt meddela att du vill prenumerera på 

EFS Scouts nyhetsmail.

 § Scouternas hemsida: www.scouterna.se. Där hittar du exempelvis arrangemang som 

är tillgängliga för alla scoutkårer, samt förslag på lekar och terminsprogram anpassade till 

olika åldersgrupper.

 § Tidningen Scouten. Denna tidning är tänkt för barn upp till 13 år. Hör av er om 

ni vill bidra med material till tidningen, så kan vi förmedla kontakten! Ta också gärna 

upp tidningens innehåll vid samlingen, fråga vad scouterna tänkte när de läste den och 

förmedla tankar som du som ledare har tänkt kring det som skrivits.

 § Ledarutbildningar. Inom EFS Scout har vi ingen rikstäckande, egen ledarutbildning. 

Många av våra ledare har gått SKA´UT (equmenia*) och Treklöver Gilwell (Scouterna), 

för att nämna ett par. En ledarutbildning kan ge inte minst våra ungdomar inspiration 

till att engagera sig som ledare. Det kan också ge en nytändning till den som har varit 

ledare under en längre tid.

 § Scouternas årsmöte. I november 2012 hölls ett första, samlande årsmöte för oss som 

är medlemmar i Scouterna Sverige, på Fryshuset i Stockholm. Det gick under namnet 

Demokratijamboree 2012, och vad som beslutades kan du läsa på www.scoutservice.se 

(se fliken Scoutnytt: Ledningen). Delar av CSU var där och fick fina möten och en del 

idéer och tankar med sig. Band annat fanns det ett idétorg med stort utbud från scout-

världen – där borde EFS Scout synas nästa gång! Under ett lunchmöte med equmenias 

scoutstag (deras motsvarighet till CSU) planerades ett gemensamt boende under nästa 

Demokratijamboree om två år. Det kan ge helgen en större gemenskap och lägerkänsla.

* equmenia är Gemensam Framtids (tidigare Metodistkyrkan, Svenska Baptist-

samfundet och Svenska Missionskyrkan) barn- och ungdomsorganisation.
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