
 
 
 

Samverkansavtal 
Detta avtal ingås med anledning av att equmenia och Scouterna vill samverka. Syftet med avtalet 

är att reglera relationer och samverkan mellan equmenia och Scouterna Riksorganisationen. 

 

§ 1 Parter 
Detta samverkansavtal, från och med nu benämnt som ”avtalet”, tecknas mellan Svenska 

Scoutförbundet (under namnändring, organisationsnummer 802006-2942), nedan kallad 

Scouterna, och equmenia (organisationsnummer 802440-8117). 

 

§ 2 Bakgrund 

§ 2.1 Scouterna 
Scouterna är en ideell förening som organiserar scoutrörelsen i Sverige enligt antagna stadgar och 

på uppdrag av World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) och World 

Organization of the Scout Movement (WOSM). Föreningen är partipolitiskt och religiöst 

obunden (Scouternas stadgar paragraf 1.1) 

Scouternas syfte är att utveckla barn och unga till trygga och ansvarsfulla medborgare, i såväl det 

lokala som det globala samhället. Detta sker med scoutmetoden som pedagogisk grund och 

utifrån de värderingar som uttrycks i scoutlag och scoutlöfte (Scouternas stadgar 2011-11-20 

paragraf 1.2) 

§ 2.2 equmenia 
equmenia är en ideell förening som bildats av barn- och ungdomsföreningar med nära koppling 

till kristna församlingar inom trossamfundet Gemensam Framtid (under namnändring, 

organisationsnummer 252004-7131) eller annan kristen församling. equmenia är partipolitiskt 

obundet. Verksamheten är öppen för alla att delta i och equmenia har av det kristna samfundet 

Gemensam Framtid anförtrotts ansvaret för dess barn- och ungdomsverksamhet (Gemensam 

Framtids stadgar paragraf 20).  

Portalparagrafen i equmenias stadgar lyder enligt följande:  

§1 Ändamål 

1.1 JESUS KRISTUS ÄR HERRE 

Denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 delar equmenia med kristna genom alla tider. 



 
 
 
 

Barn- och ungdomsföreningar med nära koppling till kristna församlingar har bildat equmenia för 

att med gemensamma resurser stödja, uppmuntra och inspirera de lokala föreningarna i deras 

uppdrag att: 

 föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor, 

 hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en 
kristen församling, 

 verka för Kristi kyrkas synliga enhet genom att stödja en mångfald av arbetssätt, 
uttryckssätt och kristna traditioner, 

 hävda individens unika värde och frihet samt visa på hennes ansvar för hela Guds 
skapelse, 

 utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden, samt 

 hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och 
världen, nu och för kommande generationer, genom ett aktivt engagemang och 
ansvarstagande i samhälls- och kulturliv. 

 

1.2 Lokalföreningarna har uppdragit åt equmenia att ansvara för den gemensamma nationella och 

internationella verksamheten. Det innebär att: 

 leda och stödja det gemensamma arbetet tillsammans med lokalföreningar och regioner, 

 utveckla och tillhandahålla metoder och verktyg för barn- och ungdomsföreningars 

verksamhet och demokratiska delaktighet 

 utrusta och inspirera ledare, till att skapa en plats där barn och ungdomar får möta Jesus, 

 inspirera till och skapa mötesplatser för barn och unga, samt 

 ansvara för nationell och internationell samverkan och representation 

 

 § 2.3 Parternas samarbete 
equmenia har bedrivit scoutverksamhet sedan 1900-talet början. Formerna för samarbetet med 

övriga scoutförbund i Sverige har förändrats över tid men samarbete har alltid varit ett inslag i 

kontakterna mellan förbunden. Sedan slutet av 1990-talet har samverkan mellan förbunden 

genom den gemensamma paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet ökat allt mer. År 2006 

fattade scoutförbunden beslut om en gemensam strategi för framtiden, Färdplan för Framtiden. 

Sedan ett par år pågår ett arbete med att hitta nya former för att organisera den svenska 

scoutrörelsen. Att equmenia blir en samverkansorganisation är därför en utveckling av en process 

som drivits gemensamt av de fem scoutförbund som finns vid avtalets undertecknande.  

§ 2.4 Samverkansorganisation 

§ 2.4.1Kriterier för samverkansorganisationer 

Enligt Scouternas stadgar kan en idéburen organisation genom ett avtal med Scouterna organisera 

scoutverksamhet inom sin organisation. Förutsättningen är att organisationen är demokratiskt 



 
 
 
uppbyggd, partipolitiskt obunden samt delar grundläggande värderingar med Scouterna 

(Scouternas stadgar 2011-11-20 paragraf 3.1) 

En samverkansorganisation får inte utestänga någon från medlemskap i scoutverksamheten på 

grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, etnisk tillhörighet, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning (Scouternas stadgar 2011-11-20 paragraf 3.1) 

Scouterna och equmenia har tagit del av varandras stadgar och kan därför konstatera att 

grundläggande förutsättningar för ingående av samverkansavtal föreligger. Scouterna bekräftar att 

equmenia uppfyller kriterierna för en samverkansorganisation såsom de är uttryckta i Scouternas 

stadgar samt, genom sitt uppdrag och sin inriktning, tillför ett mervärde till hela scoutrörelsen.  

En samverkansorganisation kan utöver kriterierna i Scouternas stadgar paragraf 3.1 själv besluta 

om ytterligare medlemskriterier (Scouternas stadgar 2011-11-20 paragraf 3.2). 

 

§ 3 Ekonomi 

§ 3.1Medlemsavgifter 
Medlem i equmenia som deltar i scoutverksamhet inom equmenia blir automatiskt även medlem i 

Scouterna. Medlem i Scouterna skall till Scouterna erlägga medlemsavgift i enlighet med beslut 

vid Scouternas stämma. Scouterna fakturerar avgiften till equmenia årligen. equmenia beslutar 

själv hur avgiften fördelas inom den egna organisationen och kan nationellt, regionalt eller lokalt 

besluta att subventionera hela eller delar av medlemsavgiften. Medlemsavgiften till Scouterna 

påverkar inte equmenias egna medlemsavgifter, som beslutas av equmenias riksstämma 

(equmenias stadgar paragraf 2.3). 

equmenia är vid inträde i Scouterna redan en del av scoutrörelsen genom sitt medlemskap i 

Svenska Scoutrådet. Sedan tidigare medlemmar i equmenia som deltar i scoutverksamheten eller 

medlem som under 2012 ansluts till scoutrörelsen via equmenias medlemskap i Svenska 

Scoutrådet är undantagna från att betala medlemsavgift till Scouterna under 2012. 

§ 3.2 Statsbidrag och stöd till scoutkårer 
En del av Scouternas nationella verksamhet finansieras via statsbidrag. Statsbidraget används 

exempelvis för att finansiera den regionala stödstrukturen där regionala kanslier samt 

konsulentstöd till scoutkårer ingår. 

equmenia väljer att själv ansöka om och administrera statsbidraget för sina medlemmar. Detta 

innebär att equmenia själv tillhandahåller och ansvarar för stöd till de scoutkårer som är anslutna 

till equmenia. Scouterna tillhandahåller inte detta stöd till scoutkårer anslutna till equmenia.  

§ 3.3 Avgift för samverkansorganisation 
Som konsekvens av att equmenia åtar sig att ansvara för stöd, medlemsregister, försäkringar och 

den största delen av kommunikationen till de kårer som är anslutna till equmenia utbetalar 



 
 
 
Scouterna ett stöd till equmenia. Detta stöd regleras så att nettosumman mellan stödet och 

medlemsavgiften per scout till Scouterna blir 55 kr år 2013 och 60 kr år 2014. Senast i november 

de år ordinarie möte med Scouternas stämma hålls skall stödet omförhandlas. Omförhandlingen 

fodrar inte att den avgift som equmenia betalar per scout höjs eller sänks eller att avtalets innehåll 

på annat sätt ökar eller minskar värdet av stödet.  

§ 3.4 Finansiering av stödstruktur med externa medel 
I den mån externa medel finansierar stödstruktur skall dessa medel fördelas jämnt mellan de olika 

stödstrukturerna inom scoutrörelsen. Fördelningen ska vara proportionell till antalet medlemmar. 

Parterna ansvarar var och en för att meddela varandra så snart externa medel till stödstrukturen 

erhållits.  

§ 4 Administration  

§ 4.1 Anslutning av medlemmar 
equmenias riksstämma har fastställt normalstadga för lokalförening inom equmenia. Scouternas 

styrelse har tagit del av denna och bekräftar den som normalstadga för scoutkårer inom 

equmenia. Vid förändring eller tillägg rörande paragrafer i normalstadgan, som uttryckligen berör 

scoutverksamheten, exempelvis scoutkårs val av ombud till Scouternas stämma, ska denna 

godkännas av Scouternas styrelse för att vara gällande. Beslut om övriga stadgeändringar fattas av 

equmenias styrelse. 

Scoutkår som önskar inträde i equmenia ansöker om detta hos equmenias styrelse. En scoutkår 

som redan är medlem i Scouterna får ansöka om medlemskap i equmenia i enlighet med 

equmenias stadgar paragraf 2.1. 

§ 4.2 Medlemsregister 
Enligt definitionen av medlemskap i Scouterna ska varje medlem finnas upptagen i ett 

medlemsregister. En samverkansorganisation kan administrera medlemsregistret för de kårer som 

är anslutna till Scouterna via samverkansorganisationen. (Scouternas stadgar paragraf 4.1 och 4.4) 

equmenia har vid inträdet som samverkansorganisation till Scouterna ett eget medlemsregister, 

Repet, vilket utgör medlemsregister för de scouter som är anslutna till equmenia. Samtliga 

föreningar inom equmenia ska vara anslutna till Repet innan 2015. 

§ 4.3 Uppgifter i medlemsregister 
Scouterna och equmenia är båda skyldiga att följa Personuppgiftslagen (PUL) när det gäller 

uppgifter registrerade i medlemsregistret. Vid insamling av information till medlemsregistret ska 

det framgå att informationen kommer att delas mellan parterna. 

§ 4.4 Försäkringar 
Medlem i equmenia täcks inte av Scouternas medlemsförsäkring, om inget annat har 

överenskommits mellan parterna i separat avtal och mot särskild avgift. equmenia ansvarar dock 

för att dess medlemmar är kollektivt olycksfallsförsäkrade under scoutverksamheten. 



 
 
 

§ 4.5 Utträde 
Scoutkår som utträder ur equmenia fortsätter att vara medlem i Scouterna till dess att utträde 

begärs. En förening som utträder ur Scouterna förlorar rätten att benämna sin verksamhet 

scouting eller annat namn inkluderande ordet scout i någon form. equmenia förbinder sig att 

informera den utträdda kåren om samverkansavtalet och dess innebörd men kan inte svara för 

den lokala föreningens räkning.  

 

§ 5 Lokal samverkan  

§ 5.1 Scoutkårer 
Scoutkår är scoutverksamheten i en förening ansluten till Scouterna. I de fall föreningen har 

annan verksamhet än scoutverksamhet, och separat kårstyrelse saknas, utgör föreningens styrelse 

kårstyrelse. Anslutning av scoutkår sker efter beslut av Scouternas styrelse (Scouternas stadgar 

paragraf 7.1). Genom detta avtal anses samtliga equmenias scoutkårer ha anslutits till Scouterna 

som fullvärdiga scoutkårer. En scoutkår kan vara ansluten till en eller flera 

samverkansorganisationer (Scouternas stadgar 2011-11-20 paragraf 7.1) 

Rättigheter och skyldigheter som åligger scoutkårer och enskilda medlemmar inom equmenia 

definieras i equmenias respektive Scouternas stadgar.  

§ 5.2 Scouternas regionala kanslier 
Scouternas regionala kanslier är en del av den nationella organisationen och av Scouternas 

stödstruktur. Det regionala kansliet stödjer scoutkårerna inom två eller flera distrikt som till 

största delen utgörs av ideella. Verksamheten finansieras till stor del av statsbidrag. 

equmenia organiserar och finansierar själv stödet till equmenias scoutkårer genom equmenias 

egna nationella och regionala organisation. Scoutkårerna inom equmenia tar inte del av 

stödstrukturen som tillhandahålls av Scouternas regionala kanslier. 

 

§ 5.3 Scouternas distrikt 
Scouternas distrikt har som uppgift att tillhandahålla en mötesplats för scoutkårerna inom sitt 

geografiska område. Medlemskap i scoutdistriktet beviljas av distriktsstyrelsen. (Scouternas 

stadgar paragraf 8.2 och 8.3) 

equmenias scoutkårer tillhör equmenias regioner och har ingen skyldighet att ansluta sig till 

Scouternas distrikt. Däremot finns möjlighet för de scoutkårer som önskar att söka medlemskap i 

Scouternas distrikt, i enlighet med distriktens egna stadgar. 

 



 
 
 

5.4 equmenias regioner 
equmenias lokalföreningar har bildat equmenias regioner för att ansvara för den gemensamma 

verksamheten inom ett visst geografiskt område och utifrån det uppdrag som fastställs av 

equmenias riksstämma. Det innebär att inom regionen: 

 stödja lokalföreningar till fördjupning och utveckling 

 uppmärksamma vad som gynnar, respektive hindrar en positiv utveckling i 

lokalföreningarna och lyfta detta för gemensam analys i equmenia. 

 initiera och stödja arrangemang, nätverksbyggande och delande av goda idéer 

inom regionen 

 ge stöd till ideella ledare och medarbetare i form av regelbundna träffar, 

inspiration och bildningsarbete, samt 

 ansvara för regional samverkan och representation. 

Vid ingåendet av detta samverkansavtal finns sju geografiska regioner inrättade vid equmenias 

riksstämma våren 2012. Regionerna kommer att bildas som egna juridiska personer under 2012-

2013 och är demokratiskt uppbyggda ideella föreningar. Alla equmenias scoutkårer är anslutna till 

en region. 

5.5 Lokal samverkan 
Scouterna och equmenia åtar sig att gemensamt uppmana scoutkårer, regioner och distrikt till 

samverkan på lokal och regional nivå. 

§ 6 Kommunikation  

§ 6.1 Scouternas varumärke 
equmenia får genom detta avtal rätt att efter samråd med Scouterna och under förutsättning att 

equmenia följer "Riktlinjer för Scouternas grafiska profil" använda namnet Scouterna samt 

Scouternas varumärke i sin kommunikation. Parterna ansvarar för att ange vem som är 

kontaktperson för dessa samråd. "Riktlinjer för Scouternas grafiska profil" finns tillgänglig som 

ett stöd för kommunikationen kring Scouterna och uppdateras årligen. Användandet får inte gå 

emot Scouternas värderingar eller stadgar, eller på annat sätt riskera att negativt påverka 

Scouternas namn och varumärke. 

Scoutkårer anslutna till equmenia har, genom sitt medlemskap i equmenia rätt att använda 

Scouternas namn och varumärke i sin kommunikation.  

§ 6.2 equmenias varumärke 
Scouterna får genom detta avtal rätt att efter samråd med equmenia och under förutsättning att 

Scouterna följer equmenias grafiska profil använda namnet equmenia samt equmenias varumärke i 

sin kommunikation. Parterna ansvarar för att ange vem som är kontaktperson för dessa samråd. 

equmenias grafiska profil finns tillgänglig som ett stöd för kommunikationen kring equmenia och 



 
 
 
uppdateras kontinuerligt. Användandet får inte gå emot equmenias värderingar eller stadgar, eller 

på annat sätt riskera att negativt påverka equmenias namn och varumärke. 

 

§ 6.3 Kommunikation kring samverkansorganisationer 
När Scouterna kommunicerar kring sin verksamhet ska equmenia lyftas fram och speciella 

profiler ska uppmärksammas och marknadsföras. Särskilda riktlinjer kring hur Scouternas 

varumärke och equmenias varumärke kommuniceras tillsammans tas fram gemensamt av 

equmenia och Scouterna. Riktlinjerna ska följas av båda parter.  

§ 6.4 Försäljning 
Försäljning av scoutmaterial såsom scoutdräkt, dräktaccessoarer, programmaterial, 

profilprodukter med mera regleras i ett separat överlåtelseavtal mellan Svenska Scoutrådet och 

equmenia daterat 2011-02-01. Eventuella åtaganden utöver detta regleras i separata avtal. 

equmenia behåller rätten att sälja profilprodukter med namnet equmenia och equmenias 

varumärke. Scouterna kan, på uppdrag av equmenia, sälja profilprodukter med namnet equmenia 

och/eller equmenias varumärke efter särskild överenskommelse.  

§ 6.5 Medlemskommunikation 
Inom equmenia finns en lång tradition samt riksstämmobeslut på att främst kommunicera med 

föreningarna inom equmenia och inte enskilda medlemmar. Kommunikation till medlemmar som 

deltar i scoutverksamhet i equmenia ska därför ske med största varsamhet givet tidigare tradition. 

Kommunikation till scoutkårer och enskilda medlemmar inom equmenia ska gå via equmenia, 

förutom då årsmöteshandlingar till Scouternas stämma skickas ut eller vid särskild 

överenskommelse mellan equmenia och Scouterna.  

Den scoutkår eller enskilda medlem inom equmenia som så önskar kan få information direkt från 

Scouterna. Kåren och/eller medlemmen ansvarar själv för att ge Scouterna nödvändiga 

kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter till övriga kårer tillhandahålls av equmenia då kommunikation 

från Scouterna ska ske enligt paragraf 6.5 i detta avtal. 

 

§ 7 Samverkan mellan equmenia och Scouterna 

§ 7.1 Anstämning mot avtalet  
En formell avstämning och utvärdering mot avtalet sker årligen. Scouternas och equmenias 

respektive styrelser utser minst en kontaktperson vardera för löpande kontakt under året. 

§ 7.2 Scouternas stämma  
equmenia har rätt att sända fem observatörer till Scouterna stämma som hålls vart annat år 

(Scouternas stadgar paragraf 3.2)  



 
 
 

§ 7.3 equmenias riksstämma  
För att stärka samarbete mellan Scouterna och equmenia bjuds representanter från Scouterna in 

som gäster till equmenias riksstämma. 

§ 8 Övrigt 

§ 8.1 Scouternas målsättning och värderingar 
Genom undertecknandet av detta avtal ställer sig equmenia bakom Scouternas målsättning och 

värderingar som de kommer till uttryck i Scouternas stadgar. Det faktum att Scouterna är religiöst 

obundna utgör inga hinder för att skriva ett samverkansavtal med en organisation som inte är 

religiöst obunden. Det finns heller inga hinder för equmenia att skriva ett samverkansavtal med 

Scouterna på grund av att organisationen är religiöst obunden.  

§ 8.2 Stadgereferenser 
Parterna ska informera varandra om ändringar i respektive organisations stadgar som påverkar 

detta avtal. 

§ 8.2 Ändrade förutsättningar 
Båda parter är skyldiga att informera den andra parten om förutsättningarna för samarbetet skulle 

förändras, exempelvis genom väsentliga förändringar i någon av parternas stadgar, struktur eller 

verksamhet.  

§ 8.4 Tvist eller avtalsbrott 
Tvist vid tolkning av detta avtal eller i andra avtalsfrågor ska i första hand lösas genom samtal 

mellan avtalsparterna. I de fall parterna inte kan komma överrens skall tvister lösas enligt svensk 

rätt av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

§ 8.5 Uppsägning 
Uppsägning av detta avtal kan göras av endera parten och skall i så fall ske skriftligen med 12 

månaders varsel. 

Om en part begår avtalsbrott eller på annat sätt inte uppfyller sina åtaganden, eller om equmenia 

brister i uppfyllande av villkoren för anslutningen enligt paragraf 2, eller om Scouternas stadgar 

förändras så att equmenia inte längre kan stå bakom dem, kan den andra parten säga upp 

samverkansavtalet skriftligen med 3 månaders uppsägningstid. Det åligger den uppsägande parten 

att, innan uppsägning sker, påtala fel och brister samt erbjuda den felande parten möjlighet att 

korrigera sådana fel och brister.  

Endera part kan upphäva samverkan med omedelbar verkan i det fall parten bedömer att 

grunderna för anslutningen enligt paragraf 2 inte längre gäller och att det är av väsentlig vikt att 

samverkan upphör omedelbart. Uppsägande part ska rapportera ärendet till närmast följande 

ordinarie Scouternas stämma eller riksstämma samt erbjuda motparten att närvara vid 

föredragningen och att i samband därmed yttra sig. Scouternas stämma äger rätt att upphäva ett 



 
 
 
beslut om omedelbar uppsägning som fattats av Scouternas styrelse. Utöver att uppsägande part 

ska rapportera uppsägningen till sitt årsmöte så ska den uppsagda motparten rapportera 

uppsägningen till sitt årsmöte.  

Om någondera part genom stadgeändring eller annat beslut skapar en situation som påverkar 

ingångna avtal har den part hos vilken beslutet fattats ansvar för att ta initiativ till omförhandling 

av detta avtal. 

§ 8.5.1 Effekt av uppsägning 
Om samverkan upphör eller avtalet sägs upp upphör equmenias rätt att använda Scouternas 

varumärke, inklusive logotyp och begreppet scouting i anslutning till program, utbildningar, 

aktiviteter och produkter för försäljning, samt respektive parts rättigheter och skyldigheter enligt 

detta avtal. 

Scoutkårernas rätt till medlemskap i Scouterna påverkas inte, inte heller kårernas rätt att vara 

anslutna till equmenia. I händelse av att samverkan bryts har parterna ett ömsesidigt ansvar för att 

equmenia som organisation även i fortsättningen ska kunna vara en del av scoutrörelsen och 

företräda scoutkårer med medlemmar som tillhör equmenia. 

Vid tvist rörande vilken organisation som äger rätt att bedriva scouting i Sverige avgörs frågan 

slutligen av WAGGGS och WOSM. 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna har varsitt.  
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