
Arbetsformer för NSF:s förbundsmöte 2017 
Digitalt åsiktstorg innan förbundsmötet 

På förra förbundsmötet 2015 testade vi för första gången att öppna ett digitalt åsiktstorg innan 
själva mötet genom VoteIT. Samma stödsystem användes på Scouternas stämma 2016 och det 
kommer att användas på förbundsmötet även denna gång. Systemet används och utvecklas 
gemensamt av många ideella organisationer.  

Från och med 5 juni kommer ett digitalt åsiktstorg att vara öppet för alla ombud och övriga 
intresserade. Fram till och med den 29 juni kl. 09.00 kan ändrings- och tilläggsförslag läggas. Det 
digitala åsiktstorget används mest i förberedelsearbetet och sedan av beredningsgrupper och 
presidium på plats på Ransberg. Under åsiktstorget utvecklas motioner och förslag av ombuden 
och fler yrkanden kan tillkomma, tas tillbaka eller sammanfogas (jämkas) till ett yrkande.  

För att visa sitt stöd och ge en uppfattning om hur stort stöd olika förslag har så kan Gilla-
knappen i VoteIt användas.  

 

Förbundsmötet inleds med beredningsgrupper 

Förbundsmötet öppnas på lördagsmorgonen. Efter de inledande punkterna får alla en kort 
information om hur beredningsgrupperna fungerar. Beredningsgrupperna används för att 
underlätta så att flera personer vågar säga sin mening och ställa frågor. Ombud och deltagare 
träffas i mindre grupper där varje grupp fått ett antal motioner och förlag att behandla. Här finns 
det möjlighet till fördjupande diskussion och frågor. Syftet är att ta fram tydliga huvudförslag och 
få möjlighet att jämka liknande förlag för enklare behandling av frågorna i plenum. 

Beredningsgrupperna kommer att vara uppdelade på ett antal tält och lokaler som skyltas på 
plats. Varje grupp leds av en moderator som väljs av mötet. Moderatorn svarar för ärendets hela 
behandling från att åsiktstorget öppnas tills det att beslutsunderlaget distribueras.  

Endast huvudförslagens att-satser och de yrkanden som inkommit under det elektroniska 
åsiktstorget finns uppsatta på plats på mötet. Ombud och deltagare behöver ha antingen fysiska 
eller digitala handlingar på plats under mötet för att kunna läsa bakgrundsinformation. 

I beredningsgrupperna har alla närvarande rätt att delta i diskussionerna, men det är bara ombud 
och styrelse som har rätt att lämna förslag. Valberedningen har rätt att lämna förslag i fråga om 
val som de förberett och revisorerna i fråga om deras granskning.  

 

Moderatorernas uppgift 

Förbundsmötet väljer ett antal moderatorer som leder de diskussioner som sker i 
beredningsgrupperna. Moderatorerna har i förväg funderat över hur just deras motioner och 
förslag bäst ska behandlas under mötet. Moderatorn har ansvar för att diskussionerna förs på ett 
konstruktivt sätt. De ansvarar också för att diskussionen håller sig till ämnet och att allas åsikt får 
höras. För att det skall fungera bra måste också alla ombud aktivt bidra till enkelhet och tydlighet. 

Moderatorn ansvarar för att skapa en lugn och saklig diskussion. Hen kan jämföras med en 
ordförande. Moderatorerna sammanfattar också diskussionerna som förts i beredningsgruppen 
när mötet återsamlas i plenum. 

Moderatorerna har två mål med sitt uppdrag. Det ena är att alla ska få komma till tals för att föra 
fram sina åsikter. Det andra är att alla förslag ska formuleras så att det förbättrar det 
beslutsunderlag som plenum skall besluta om på söndagen. Moderatorn har också ett ansvar för 
att göra deltagare uppmärksamma på härskartekniker och annat olämpligt beteende. 

  



Jämkning av snarlika förslag  

En moderator kan föreslå ombud att jämka sig om det finns flera snarlika förslag. Om ombud med 
liknande förslag jämkar sig till färre och tydligare förslag underlättar det under söndagens 
förhandlingar i plenum. Vi hoppas att många jämkningar kommer att ske under det digitala 
åsiktstorget som är öppet för nya förslag fram till den 29 juni kl. 09.00. Därefter kan man bara 
läsa förslagen för att alla ska hinna bilda sig en uppfattning om vad förslagen innebär. Det kan 
vara svårt för ombud att ta ställning till sena jämkningar under förbundsmötet.  

  

När beredningsgrupperna stängt skapas beslutsunderlaget  

Beredningsgruppernas arbete sammanställs av moderatorerna som i sin tur överlämnar 
materialet till redaktionspatrullen. Den patrullen producerar därefter beslutsunderlaget till 
söndagens förhandlingar i plenum. 

Redaktionspatrullen är en arbetsgrupp som väljs av förbundsmötet efter förslag från styrelsen. 
Gruppen har till uppgift att sammanställa underlagen från åsiktstorg och beredningsgrupper och 
ta fram ett beslutsunderlag. 

I beslutsunderlaget syns vilka yrkanden som enligt åsiktstorget (gilla-markeringarna) har störst 
stöd. Alla förslag redovisas i underlaget och behandlas av förbundsmötet. Endast de förslag som 
berör själva ärendet tas upp. Redaktionspatrullen ska publicera ett färdigt beslutsunderlag på 
www.nsf.scout.se/fm2017 så snart det är klart, dock senast kl. 06.00 på söndagens morgon.  

Genom att öppna filen med beslutsunderlag från hemsidan så går det också att få texten uppläst 
via tjänsten ReadSpeaker som startar automatiskt.  

  

Förbundsmötet återupptar förhandlingarna  

Förhandlingarna i plenum återupptas för att fatta beslut på söndag morgon. Utgångspunkten är 
att diskussioner och förhandlingar redan har skett under lördagens beredningsgrupper. Tack vare 
lördagens arbete kommer söndagen att kunna ägnas åt att rösta kring de olika förslag som 
framkommit i diskussionerna. I plenum saknas möjlighet att diskutera sakfrågor. 
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