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Royal Rangers Kårstadga  
Uppgift: Kårstadgan beskriver värderingar och praxis för 
sammanhållning mellan den lokala RR-verksamheten och  
Svenska Royal Rangers. (I Royal Rangers International finns följande 
styrdokument Guidelines, cooperative values and practices) 

Svenska Royal Rangers (SRR) SRR är ett nätverk av kårer i Sverige. SRR 
ledarskap och demokratiska organ betjänar RR-kårer i Sverige. SRR är en juridisk person som 
tillsammans med Pingstkyrkan Linköping och Pingst Ung äger användarrätt och Royal 
Rangers®, namn och emblem som är ett registrerat varumärke, samt copyright© av tryckt 
material. Övriga riktlinjer finns i SRR stadga, samt Royal Rangers International Guidelines. 

Värdegrund: Royal Rangers Kår bygger på Pingst FFS värdegrund.  Genom detta förvärvas värden 
som demokrati, ansvar, rättskänsla, generositet och självkänsla i harmoni med Guds skapelse, 
frälsning och närvaro. Förutsättning är respekt och empati.   

Royal Rangers Identitet: Royal Rangers Kår verkar enligt Royal Rangers namn, emblem och 
förvaltarområden, samt scoutmetoden. Kårens identitet och verksamhetens riktighet 
bevaras genom att nya ledare som rekryteras genomgår grundläggande utbildning NTC. 

Medlemskap: Medlemskap i Royal Rangers Kår erhålls genom medlemskap i lokalavdelning 
(avdelningstyp Royal Rangers) till Pingst Ung. Kåren och dess medlemmar blir medlemmar i Svenska 
Royal Rangers. Anslutningen innebär att kåren är delaktig i Svenska Royal Rangers stadgar.  
Man kan inte verka under namnet Royal Rangers utan att vara certifierad av Svenska Royal 
Rangers. Svenska Royal Rangers redovisar statistik till Royal Rangers Europe/ International, 
samt betalar medlemsavgift till Royal Rangers Europe. 

Ledning : Kårens verksamhet leds av valda ledare i kåren. En vald kårguide ansvarar för 
kallelser till ledningens medlemmar.  

Uppgifter för ledningen:  

-Att delta i det nationella nätverket Svenska Royal Rangers genom att dela information och 
uppdateringar samt deltagande på kurser och läger så långt det är möjligt.  
-Rekryterar ledare och promotar grundläggande ledarträning NTC. 
-Att samordna lokalavdelningarnas verksamhet.  
-Att verksamheten årligen redovisas genom en verksamhetsberättelse.  
-Att statistikuppgifter samlas in, sammanställs och redovisas till Svenska Royal Rangers. 
-Ansvara för ekonomin/redovisning och revision.  
-Att kårstadgan följs och att vaka över användarrätten, värdegrunden och identiteten. 
-Att årligen genomföra en gemensam samling/årsmöte med kårmedlemmarna. 
-Att välja två röstande ombud till Svenska Royal Rangers Stämma.  
-Att goda kontakter med den lokala församlingen finns.  
 
 Kårstadgan Antas och/eller skärpes med medlemsmöte med enkel majoritet. 

 

Antagen (ort och datum): ______________________________________________________ 


