
 

UPPDRAGSBESKRIVNING, 
KÅRCHEF 
 

Allmänt om kårchefens uppdrag 

 
 Uppdraget som kårchef är ett av scoutingens viktigaste uppdrag. 
 Kårchefen ansvarar för kårens verksamhet och dess ledning. 
 Kårchefens uppgift är att leda kåren i enlighet med stadgarna och kårstyrelsens och 

föreningsmötenas beslut, dessutom ska allmänna bestämmelser och anvisningar om 
scoutverksamhet följas. 

 Kårchefen är ansvarig inför kårens årsmöte/höstmöte. Kårens årsmöte/höstmöte väljer kårchefen. 
Kårchefen ska vara minst 18 år gammal. 

 Kårchefsuppdragets längd definieras i kårens stadgar. Rekommenderad längd för 
kårchefsuppdraget är högst 6 år. 

 Kårchefen gör sitt handslag med någon i kårstyrelsen. Vid behov kan kårcoachen vara med under 
handslagsdiskussionen. 

 Kårchefen har nära samarbete med de ledare som innehar uppdragen uppdragschef, 
programchef, vice kårchef och övriga kårstyrelsen. 

 
 
Kårchefens uppgifter 
 

Administration 

 Kårchefen ansvarar för kårens verksamhet som helhet.  
 Kårchefen fungerar som styrelsens ordförande och sammankallar och leder kårstyrelsemötena 

enligt god föreningspraxis. 
 Kårchefen säkerställer en fungerande kårstyrelse och ledning. 
 Kårchefen representerar kåren på officiella tillställningar, fungerar som kårens representant och 

namntecknare och uttalar sig vid behov om kårens officiella åsikt. 
 Kårchefen delegerar uppgifter för arrangemangen av större evenemang och läger.  
 Kårchefen ser, tillsammans med vice kårchefen och sekreteraren, till att kårens administrativa 

uppgifter fördelas. 
 

Kommunikation 

 Kårchefen ser till att kårens kommunikation är fungerande och ändamålsenlig för alla grupper 
(kårstyrelsen, ledarna, föräldrarna, intressegrupper, samarbetspartner m.fl.) och att alla är 
medvetna om de evenemang som berör dem. 

 

Ekonomi och resurser 

 Kårchefen ser till att kårens ekonomi sköts korrekt och planenligt.  
 Kårchefen ser till att understöd och bidrag ansöks om och redovisas vid rätta tidpunkter och 

enligt anvisningar. 
 Kårchefen ansvarar för att kårens egendom underhålls. 

 

Kårens samarbetspartner 

 Kårchefen håller kontakt med kårens samarbetspartner; som t.ex. församlingen, 
kommunen/staden, understödsföreningen eller andra föreningar i kårens omgivning. 



 

 Kårchefen håller ledarna uppdaterade och medvetna om viktiga evenemang, och annan 
verksamhet som berör kåren, som arrangeras av samarbetspartner.  

 

Utveckling av kårens verksamhet 

 Kårchefen leder planeringen och uppföljningen av kårens utveckling. 
 Kårchefen utvecklar kårens verksamhet tillsammans med kårstyrelsen, ledarna och kårcoachen. 
 Kårchefen upprätthåller en vision av hurudan kåren är då den är som bäst och sporrar andra till 

att utveckla sig själva och verksamheten. 
 

Säkerhet 

 Kårchefen är med och reder ut problemsituationer gällande säkerheten. I svåra situationer får 
man hjälp av kårcoachen och FiSSc:s kansli. 

 Kårchefen känner till FiSSc:s kriskommunikationsplan och verkar enligt den. 
 Kårchefen känner till Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:s säkerhetsdirektiv och ansvarar 

för att de följs. 
 Kårchefen ansvarar för att kårstyrelsen godkänt Tryggt tillsammans -direktiven som en del av 

kårens verksamhet. Kårchefen ser till att det utnämnts en trygghetsperson. Om inte kårstyrelsen 
skilt utnämner en trygghetsperson hör trygghetspersonens uppgifter till kårchefen. 

 Kårchefen vet vem i FiSSc man ska kontaktas då en problemsituation gällande säkerheten 
uppstår. 

 

Att utveckla sig i sitt uppdrag 

 Kårchefen går med kårcoachen igenom hur kårens ledare kunde må ännu bättre. 
 Kårchefen deltar i träffar och utbildningar riktade till kårchefer. 
 Kårchefen deltar aktivt i möten och i andra evenemang som stöder uppdraget. 

 
 
Kårchefens stödfunktioner 

 
 Kårstyrelsen och ledarna i kåren 
 Mentorn 
 Kårcoachen och vid behov andra coacher 
 FiSSc:s kansli 
 Träffar och evenemang för kårchefer 
 Kårmappen och andra verktyg för kårchefen 
 Vidareutbildningar, t.ex. TG-utbildningen 

 
 
Kårchefens utbildning 

 
 Grundutbildning för scoutledare 
 Tryggt tillsammans nätkursen 
 Kårchefsutbildning 


