Proposition till kårstämman 2017 i
Hässelby Scoutkår om ändring av Trygga
Möten
Scouterna och kåren arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. Som en
del i detta arbete ska alla våra ledare gå kursen Trygga Möten. Genom arbetet med Trygga Möten
rustar vi våra ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga
möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.
Trygga Möten erbjuds både som en webbaserad kurs samt en fysisk kurs som anordnas av
Scouternas folkhögskola. De flesta av kårens ledare väljer dock att gå den webbaserade kursen.
De regler som finns inom vår kår fastställdes på ordinarie kårstämma 2011-09-16 och grundades
på en inkommen motion. Stämman fastställde då att följande regler ska gälla i vår kår:





Alla ledare måste genomföra kursen minst vartannat år.
Alla i kårstyrelsen måste genomföra kursen varje år i samband med tillträde till styrelsen.
Alla AL ska gå kursen innan de utnämns till AL.
Att kursen ska vara gjord senast den 30:e september.
Scouterna fastställde sina nationella regler för genomförande av Trygga möten under Scouternas
stämma 2012 och beslutade:


Att varje ledare skall genomföra kursen på nytt var tredje år.

De kraven som nu finns i kåren är därmed strängare än de nationella kraven som Scouterna har
vilket i sig inte är ett problem. Det har dock uppstått tekniska problem med genomförande av den
webbaserade kursen då det inte går att få ut ett nytt kursintyg innan tre år har passerat och det
gamla kursintyget har passerat bäst före datum enligt Scouternas regler. Med anledning av detta
har det inte varit möjligt för våra ledare att gå den webbaserade kursen vart annat år och kunna
visa upp ett kursintyg. Det har också över åren varit stora problem med efterlevnad av våra lokala
regler då till exempel styrelsemedlemmar förhållandevis ofta inte genomfört kursen i samband
med styrelsetillträde vilket nu krävs.
Lokala regler leder också till en större osäkerhet om vad som gäller och enhetliga regler för alla
kårens ledare och kårfunktionärer ger regler som är lättare att förstå och minnas.
Styrelsen föreslår därmed stämman att fatta följande beslut:
Att kårens egna regler om genomförande av Trygga Möten upphör
Att kursen ska ingå i plantskolan
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