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Nykterhetsrörelsens
Scoutförbund
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, är både en 
del av Svenska Scoutrådet, numera Scouterna, och ett 
av förbunden i IOGT-NTO-rörelsen. Detta innebär 
två stadiga ben att stå på.

En av förbundets starka sidor är arbetet för drogfrihet 
och det personliga ställningstagandet. Det innebär 
att man som medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutför-
bund inte använder någon form av droger. Från 12 års 
ålder avlägger scouten dessutom ett nykterhetslöfte.

Droger definierar vi som medel som är berusande, be-
roendeframkallande och giftiga. Det är i första hand 
de sociala och politiska effekterna av drogbruket som 
ligger till grund för vårt engagemang. Tobaken ger 
medicinska effekter medan de sociala effekterna är 
mindre. Därför har NSF valt att inte likställa tobak 
med alkohol och narkotika i nykterhetslöftet.

NSF förbjuder ingen att använda tobak, men ingen 
ska heller i samband med förbundets verksamhet på-
verkas att börja använda tobak. Därför är all verksam-
het i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund tobaksfri.

NSF är politiskt och religiöst obundet. Man får ha vil-
ken tro man vill, tycka vad man vill så länge man tror 
på det som scouting representerar: medmänsklighet, 
demokrati och internationell förståelse.

Scouting är en metod med ett klart syfte, att utveckla 
engagerade samhällsmedborgare. Scoutings metod 
består av delarna patrullsystemet, lag och löfte, lear-
ning by doing, lokalt och globalt samhällsengage-
mang, friluftsliv, symboler och ceremonier, lyssnande 
och stödjande ledarskap och i NSF fall – personlig 
helnykterhet.

Drogfrågan är i fokus, eftersom det är viktigt att barn 
och ungdomar får en drogfri uppväxt. Scouter och 
ledare i NSF är viktiga förebilder i ett samhälle där ac-
ceptansen för alkohol och andra droger blir allt större.

NSF ger medlemmarna en stimulerande sysselsätt-
ning för ett meningsfullt liv genom att förmedla 
kunskap och värderingar, spännande äventyr samt ge-
mensamma upplevelser i en garanterat drogfri miljö.

Genom internationella kontakter ges barn och ung-
domar praktiska möjligheter att förstå människor 
från andra kulturer och religioner.

Metoden learning by doing är ett av scoutings vikti-
gaste arbetssätt. Att effektivt arbeta i patrullen, den 
lilla gruppen, och gemensamt lösa problem som leder 
till målet är erkänt som ett av de mest effektiva arbets-
sätten i samhället.

Via scouting förmedlas värderingar såsom ärlighet, 
hjälpsamhet och respekt för individen.

Scoutrörelsen har cirka 38 miljoner medlemmar över 
hela världen och är en av de största miljö- och freds-
organisationerna i världen. 
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Drogfri verksamhet



förbunDsorDföranDe har orDet

 

2012 var året då över 800 NSF-are reste tillbaka i tiden till 
westernstaden Beaver Creek. Förbundslägret på Scout Camp 
Ransberg blev ett roligt och bitvis lerigt minne av sheriffer, 
skurkar och konflikten kring ett gruvbolag med stora ambitioner. 

Under våren och hösten besöktes många kårer av Förbunds-
styrelsen som lyssnade till ledares och utmanarscouters 
beskrivning av tillvaron, intryck som kom att blir grunden för  
den kommande strategiutvecklingen. 

I maj samlades kårernas ombud för ett extra årsmöte kring 
samverkansavtalet och i november var NSF väl representerat 
på Scouternas första Demokratijamboree. Svensk scouting 
förändrades i grunden och ett långt och viktigt arbete med att  
få den nya organisationen att fungera inleddes.

Kort sagt, ännu ett aktivt år i NSFs historia där förändring och 
utveckling är en naturlig del. Samtidigt fortsätter nykter scouting 
att vara kärnan i allt vi gör.

Fredrik Torberger
Förbundsordförande



Förbundsstyrelsens årsredovisning över 
verksamheten inom Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund under tiden 1 januari – 31 
december 2012.
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förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF, är både 
en del av Svenska Scoutrådet och ett av förbunden i 
IOGT-NTO-rörelsen. Detta innebär två stadiga ben 
att stå på. 

Under sommaren 2012 undertecknade förbundet 
ett samverkansavtal med den nya riksorganisationen 
för Sveriges scouter – Scouterna. I november deltog 
förbundets kårer i den nya organisationens första 
stämma. Svenska Scoutrådet finns alltjämnt kvar, 
men planen är att dess funktioner och medlemska-
pen i WOSM och WAGGGS under 2013 ska flyttas 
över till Scouterna.

FÖRBuNdSmÖTE

Förbundsmötet i Östersund 2011 tog ett inriktnings-
beslut om fortsatt deltagande i bildandet av en ny 
svensk scoutorganisering. Det beslutades vidare att 
FS skulle sammankalla till ett extra förbundsmöte när 
det förelåg ett anslutningsförslag. 

Ett extra förbundsmöte avhölls därför i Linköping 
12 maj som samlade 120 röstberättigade ombud. 
Förbundsstyrelsen presenterade arbetet med proces-
sen kring förslaget till samverkansavtal med den nya 
riksorganisationen Scouterna. FM beslutade att göra 
ett antal medskick till FS i det fortsatta arbetet, men 
bemyndigade FS att under sommaren teckna samar-
betsavtalet med Scouterna. Vidare beslöts att avtalet 
sedan skulle behandlas och bekräftas på vårt ordinarie 
FM, något som också gjordes. 

Det ordinarie förbundsmötet 2012 var förlagt till 
Kristianstad. Drygt 300 personer närvarade under 
helgen varav 130 ombud. Efter inledningen av För-
bundsmötet i plenum ajournerades mötet för Åsikts-
torg som följdes av arbete i beredningsgrupper. På de 
olika torgpunkterna fanns moderatorer som höll ihop 
diskussionerna och samlade in förslag och yttranden. 
Dessa togs med till respektive beredningsgrupp där 
de diskuterades innan det gjordes ett beslutsunderlag 
innehållande en propositionsordning. 

I varje beredningsgrupp fanns en moderator som led-
de diskussionen. Målsättningen för beredningsgrup-
perna var att komma fram till ett väl genomarbetat 

förslag med ett huvudförslag och någon eller några 
få tilläggsförslag. På söndagens plenumförhandling 
fattades beslut kring frågorna som debatterats under 
lördagen. Mötet beslutade även om konsekvensänd-
ringar i stadgarna för att de ska harmonisera med vårt 
samverkansavtal med Scouterna.

FÖRBuNdSSTyRELSEmÖTEN

Förbundsstyrelsen har haft tolv protokollförda sam-
manträden under året. Generalsekreteraren har varit 
adjungerad till förbundsstyrelsen i egenskap av verk-
ställande tjänsteman. Förbundsstyrelsen har förde-
lat arbetet i ansvarsområdena: Arbetsutskott (AU), 
Internationella kommittén (IK), Informationskom-
mittén (INFO), Program och Utbildning (LÄR). 
Medlemsutveckling (KUL), Utmanarscoutkommit-
tén (UScK), samt ALKO, tillsatt för att arbeta med 
alkoholfrågan i förbundet. 

KommITTéER och pRojEKTGRuppER

Förbundsstyrelsen har tillsatt kommittéer och pro-
jektgrupper för att genomföra beslut, enligt den ar-
betsplan, som antagits på FM. Se förteckning över 
ledamöterna i kommittéer, projekt- och arbetsgrup-
per i bilaga.



FÖRBuNdSSTyRELSEN

Förbundsstyrelsen hade fram till Förbundsmötet 
(FM) i Kristianstad följande sammansättning:

Ordförande
Fredrik Torberger, Hjo

Vice ordförande
Jonas Moberg, Skene

Vice ordförande
Josefine Larsson, Borås

Sekreterare
Emelie Jonsson, Duved (avgick 21/3)

Kassör
Jessica Andersson, Eskilstuna

Ledamöter
Elisa Dahlqvist, Finspång
Cecilia Hemming, Stora Levene
Hilda Brodén, Göteborg
Erik Hansen, Eneryda
Daniel Krusevi, Östersund
Rikard Eliasson, Karlskrona

 
Efter Förbundsmötet i Kristianstad har förbunds-
styrelsen bestått av följande ledamöter:

Ordförande
Fredrik Torberger, Hjo

Vice ordförande
Jonas Moberg, Skene

Sekreterare
Cecilia Hemming, Stora Levene

Kassör
Rolf Andersson, Landskrona

Ledamöter
Elisa Dahlqvist, Finspång
Erik Hansen, Eneryda
Daniel Krusevi, Östersund
Rikard Eliasson, Karlskrona
Ellen Eklund, Göteborg
Anna Christensen, Mölnlycke
Anna Rapakko, Mönsterås
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pERSoNAL och FÖRBuNdSKANSLI

Generalsekreterare
Jenny Lindberg 
Administratör
Linn Karlén 
Informatör/redaktör
Nina Norén 
Informatör/webbansvarig
Caroline Spångberg, föräldraledig t o m 2012-03-01

Program och utbildn. sekr
Niklas Johansson
Internationell sekreterare
Emilia Sandgren, arbetar 25 % fr. o m 2012-09-03

Programsekreterare
Lisa Lannergård, tjänstledig fr. o m 2010-09-01

Konsulentsamordnare
Jenny Kindgren 
Scoutkonsulent
Anders Andersson
Elin Martinsson
Ellen Holm
Emma Olofsson, föräldraledig t o m 2012-09-30
Frida Engdahl
Jenny Vinglid
Maria Fernandes
Oscar Carim Schröder
Susann Myrenhammar
Tomas Bovinder, vikarie t o m 2012-09-30
Tom Lantz, tjänstledig fr. o m 2012-10-01

TILLTRÄTT TjÄNST uNdER åRET

Scoutkonsulent
Dennis Andersson
Linn Johansson
Konsulentsamordnare
Stefan Lagesson vikarie fr. o m 2012-10-08

SLuTAT TjÄNST uNdER åRET

Scoutkonsulent
Anna Bengtsson
Anna Hellberg
Elin Örheden

VoLoNTÄRER 

Bojana Inchevska, Lidköping, t o m maj
Sylvia Schott, Växjö, t o m aug 
Insa Handschuch, Växjö, fr. o m. nov

Årsredovisning
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Scoutkonsulenternas  placeringsorter har varit Borås, 
Halmstad, Lesjöfors, Lidköping, Linköping, Lund, 
Stockholm, Umeå, Västervik, Växjö och Östersund. 

Kansligruppen bestod under året av generalsekre-
teraren, informatörerna, konsulentsamordnaren, 
administratören, internationella sekreteraren och 
program- och utbildningssekreteraren. 

Generalsekreteraren, program- och utbildnings-
sekreteraren, administratören och en av informatö-
rerna har varit placerade på förbundskansliet, Gam-
melgårdsvägen 38, Stora Essingen i Stockholm. Den 
andra informatören har varit placerad i Mölltorp. 
Konsulentsamordnaren har sitt kontor i Linköping 
och den internationella sekreteraren har varit place-
rad i Lund.

Förbundskansliet är beläget på samma plan som de 
andra ungdomsförbunden inom IOGT-NTO-rörel-
sen. Förutom servicefunktioner såsom telefonväxel, 

IT-support och vaktmästeri har ekonomitjänster 
köpts av IOGT-NTO.

I direkt anslutning till förbundskansliet har förbun-
det lokaler för närarkiv och förrådsändamål. Förbun-
det disponerar även kursmaterialförråd på Kungshol.

REVISoRER

Ordinarie
Anders Eriksson, Karlstad
Ingvar Johansson, Skövde

Jonas Grahn, Stockholm 
Auktoriserad revisor, utsedd av IOGT-NTO-
rörelsens revisorer.

Suppleanter
Anders Glemfelt, Borgstena
Lars Andersson, Bandhagen

Årsredovisning



mEdLEmSuTVEcKLING

avstamp

Med avsikten att få en bild av NSFs nuläge inledde FS 
projekt Avstamp. Kårerna uppmuntrades att bjuda 
in FS och konsulent till ett samtal om tillvaron i kå-
ren. Under cirka tre timmar fördes en dialog mellan 
FS representanterna och kåren där tankar och idéer 
utbyttes kring NSFs utvecklingspotential. Avstamps-
mötena genomfördes under våren och hösten. Med 
utgångspunkt från de diskussioner som uppkom då, 
har flera konsulenter arbetat vidare med processin-
riktade möten i kårerna. Avstamp lade också grunden 
till att konsulenternas huvudfokus under året var kår-
besök och processmöten för befintliga medlemmar, 
snarare än nyrekrytering. 

rekrytering och kompletterande  
verksamhetsformer

Under höstens rekryteringskampanj genomförde 
konsulenterna, tillsammans med kårer, en rad rekry-
teringsaktivteter. Den största delen av dessa aktivi-
teter bestod av klassrumsrekrytering. Även detta år 
genomfördes några ICA-arrangemang med rekryte-
ringssyfte. 

Scoutkonsulenterna har under året även genomfört 
många olika kompletterande verksamhetsformer, 
tillsammans med kårer, som till exempel sommar-
lovsläger och fritidsscouting. 

I Östersund arrangerades, för femte året i rad, två 
Kojbyggarläger, med 150 deltagande barn. Huvud-
syftet med dessa läger är att knyta an nya vuxna, dels 
genom återkommande information till och kontakt 
med barnens föräldrar och dels genom att utbilda 
feriepraktikanter från kommunen i ledarskap och 
scouting, men också genom positiv ryktesspridning 
om verksamheten i bygden. 

I Kronoberg samarbetade två konsulenter med Kro-
noberg-Blekinge-distriktet och Smålands Museum, 
för att skapa ”Kampen på Kronobergs Slott”, ett di-
striktsläger med medeltidstema. Lägret lockade cirka 
100 barn och är ett bra exempel på ett lyckat samar-
betsprojekt med en extern aktör. 

Ett annat spännande samarbetsprojekt genomfördes i 
Halmstad i oktober. NSF och Scouterna arrangerade 
ett läger tillsammans med en lokal företagare, Bendt 
bil. Lägret hölls på parkeringen utanför företaget och 
lockade både befintliga scouter, nyfikna besökare och 
pressfolk. 

Årsredovisning
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vuxenscouting och ledarvård

Under året efterfrågade flera kårer ledarvårdsaktivi-
teter och scouting för vuxna. Några konsulenter har 
därför arbetat med vuxenscoutingträffar; som erbju-
der såväl ledarvård, som möjlighet att bjuda in nya 
vuxna att prova på vår verksamhet. 

Två konsulenter arbetade även fram en teamstärkande 
ledarutbildning, kallad Altitud. Tanken bakom ut-
bildningen var att redan etablerade ledarteam skulle 
komma bort från sin vardagsmiljö en helg och bli 
tightare i sitt gemensamma ledarskap, genom att lära 
känna varandras styrkor och svagheter, i ett fokuse-
rat processarbete. Tyvärr kunde utbildningen inte 
genomföras, på grund av för få anmälningar, men 
arbetet med att sjösätta projektet fortsätter. 

Konsulenterna har också jobbat med situationsanpas-
sad utbildning ute i kårerna, när önskemål om detta 
har framförts. 

ny verksamhet, nya kårer

Under året har en ny kår startats; Glasberget Möln-
dal och en nygammal kår, Aladdin i Stockholm, har 
”återuppstått”. Västerås scoutkår lades ned. Totalt 
hade förbundet 91 kårer vid årets slut.

Några konsulenter har jobbat med sociala projekt, för 
att stötta utsatta grupper i samhället, genom till exem-
pel samarbete med kvinnojourer/föreningar. 

nytt distrikt

På förbundsmötet beslutades att bilda ett nytt di-
strikt, Västra distriktet av NSF. Det nya distriktet är 
en sammanslagning av tidigare Skaraborg, Älvsborg 
och Västkustens distrikt samt Reftele scoutkår (Gis-
laveds kommun).

Årsredovisning
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statsbidrag

Varje år söker förbundet statsbidrag för de aktiva kå-
rerna. De pengar förbundet beviljas går direkt tillbaka 
till verksamheten, främst i form av aktivitetsstöd men 
också genom olika projekt som syftar till att utveck-
la kårerna. År 2011 trädde en ny förordning i kraft 
med nya regler. För NSFs del har den så kallade 60 
procents-spärren påverkat bidragets storlek i negativ 
riktning. Från att tidigare ha krävt att 60 procent av 
förbundets totala medlemmar är mellan 6-25 år, ligger 
detta krav numera på varje scoutkår.

medlemsantal

Totalt har medlemsantalet 2012 minskat. I början 
av året hade förbundet 5454 medlemmar mot 4886 
medlemmar vid årets slut. Av förbundets 91 kårer 
minskade medlemsantalet i 51 varav tappet i 24 av 
kårerna var minst tvåsiffrigt. 

KommuNIKATIoN, ImAGE och  
pRoFILERING 

Flertalet nya profilprodukter har tagits fram under 
året, bland annat t-shirts, hängmatta, matkit, sporkar, 
handvärmare och laptopfodral. Dessa har främst sålts 
via webbshopen Scoutköp, men också på förbunds-
lägret Beaver Creek respektive förbundsmötet i Kris-
tianstad.

Under våren fräschades hemsidan upp med ny design, 
ny struktur och några nya funktioner. Även medlems-
tidningen Scouting Spirit har genomgått föränd-
ringar och förbättringar av såväl innehåll som layout. 
Tidningen utkommer för närvarande med fyra num-
mer per år och har en upplaga på mellan 4500-5000 
exemplar.

Begreppet Nykter Scout har börjat användas för att 
kommunicera vår verksamhet. Bland annat finns nu 
adressen nykterscout.nu kopplad till hemsidan. Kom-
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pletterande element till logotypen har arbetats fram 
och resultatet är bland annat den sköld med texten 
Nykter Scout som finns tryckt på de nya t-shirtarna. 

Under hösten skapades ett nytt digitalt bildarkiv ge-
nom företaget PhotoShelter. Bilderna sträcker sig för 
närvarande från 2001 och framåt. De är sorterade i 
album efter bildtyp (läger, kurser etc.) och kan nås 
genom länk på förbundets hemsida. Lagom till dess 
att förbundsmöteshandlingarna nådde ombuden 
lanserades också ett nytt digitalt diskussionsforum. 

pRoGRAm 

Thinking Day, 22 februari, hade i år temat ” vi kan 
rädda vår värld”, och var baserat på FN:s milleniemål 
nummer sju som handlar om att säkra en hållbar ut-
veckling.

Det gemensamma roverscoutprogrammet blev fär-
digt och lanserades under våren genom träffar på ett 
antal orter runt om i landet anordnade av Svenska 
Scoutrådet. Första helgen i maj kunde man provsma-
ka det nya programmet i praktiken på arrangemanget 
#24hscout som var en utmaning för roverscouter att 
under 24 timmar göra ett projekt kopplat till ett av de 
fyra färdvalen (samhället, naturen, ledarskapet och 
kulturen) som finns i programboken.

Revideringen av drogfriryggsäcken påbörjades under 
året, men var ännu inte helt färdig innan årets slut. De 
som i slutet på året firade nyår i Storvallen fick dock en 
förhandstitt på det kommande innehållet.

Årets stora händelse för många scouter var förbunds-
lägret Beaver Creek som genomfördes på Ransbergs 

Herrgård den 8 – 15 juli med drygt 800 deltagare och 
funktionärer. 

”Den lilla staden Beaver Creek, med en forsande 
vattenled och djupa skogar, låg vackert beläget vid 
en sjö. En indianby låg precis utanför stadsgränsen. 
Storvilt betade på grässlätten i närheten. Här rådde 
ingen nöd och samhället utvecklades och frodades. 
Plötsligt hotades deras verklighet. Företaget Mean 
Mining Inc. ville exploatera den vackra naturen och 
tjäna så mycket pengar som möjligt. Med Borgmäs-
taren i täten, gick alla invånare samman för att stoppa 
dem och efter en veckas tappert kämpande lyckades 
scouterna rädda Beaver Creek!”

Under våren fick de kårer som ville genomföra så 
kallade patrullutmaningar. Utmaningarna, som an-
tingen gjordes gemensamt i kåren eller i de olika pa-
trullerna, var till för att höja stämningen och inspirera 
scouterna inför förbundslägret.

Programmet på plats var inspirerats av och utgick 
ifrån Vilda Västern och var anpassat för alla ålder-
grupper och baseras på det förbundsgemensamma 
scoutprogrammet med målspåren i fokus. Lägret av-
slutades med en stor guldrush där alla hjälpte till att 
samla guld för att kunna köpa loss marken och hindra 
Mean Mining Inc. från att ta över. Med gemensamma 
krafter lyckades man vilket firades med en stor fest på 
avslutningskvällen.

Ett trettiotal vänligt sinnade scouter invaderade 
Växjö andra helgen i september med syfte att med 
goda gärningar skapa en bättre värld. De som organi-
serade Vänlighetsinvasionen var Raketforskarna från 
Sösdala och några av förbundets konsulenter.

Årsredovisning
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Under 100 % scoutdagen den 21 september uppma-
nades alla i förbundet att visa att de är scouter genom 
att ha på sig scoutklädsel under dagen.

20-21 oktober var det åter dags för JOTA/JOTI och 
årets tema var ”hur stor är din värld?”.

På söndagen samma helg arrangerade Tollare och 
Wendelsbergs folkhögskolor i samverkan med NSF, 
Junis, IOGT-NTO, NBV och Våra Gårdar valbered-
ningskursen – ”Skapa ditt dreamteam” både i Stock-
holm och i Värnamo. Förbundet hade en deltagare på 
kursen i Stockholm.

Andra helgen i november, i samband med den inter-
nationella vänlighetsdagen (13 november), fortsatte 
höstens vänlighetstema med facebook-manifesta-
tionen ”48 hours of Kindness”. Alla uppmanades att 
rapportera in goda gärningar på projektets facebook-
sida.

Tillsammans med Junis arrangerade förbundet Ju-
niorpumpen mellan 9:e och 15: november för totalt 
606 barn och ungdomar från nära 60 föreningar, va-
rav ungefär hälften var scoutkårer. Första pris delades 
av tre scoutkårer; Dals-Ed, Spejaren Klippan och Bor-
ås. Bästa veteranlag var Eneryda scoutkår och bästa 
nykomling blev Mölnlycke scoutkår. 

Vuxenpumpen gick av stapeln torsdagen den 15:e no-
vember med totalt 119 deltagande lag. Vinnande lag 
var Trots allt! och Arken, och bäst placerade NSF-lag 
blev Solglimten Karlstad på en hedrande tredjeplats. 
Nytt för i år var att lagen inte fick alla frågor samtidigt 
utan en del kom efter att själva tävlingstimman hade 
startat.

uTmANARScouTING 

Förbundets utmanarscouter har en egen kommitté, 
Utmanarscoutkommittén (UScK). Utmanarscout-
kommittén består av scouter i åldern 15-18 år och de-
ras uppdrag är att arbeta för att utmanarscouter inom 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund får inspiration 
och stöd så att de kan uppleva en utmanande utma-
narscouttid. Tanken är också att utmanarscouterna 
ska kunna påverka förbundets arbete och inriktning, 
bland annat genom den förslagsrätt som utmanarnas 
årsmöte, Tinget, har gentemot förbundsmötet. 

uTdRAG uR uTmANARScouTERNAS  
VERKSAmhETSBERÄTTELSE

Den 28 december 2011 samlades ett fyrtiotal scouter 
på Ransbergs Herrgård för att fira in det nya året till-
sammans med andra nyktra utmanar- och roverscou-
ter. Kvällen erbjöd trevlig middag, dans, fyrverkerier 
och många nya vänner.

20 – 22 april var det dags för Ting på Kungshol, hel-
gen bjöd på massor av skoj och bra beslut.

Kristihimmelsfärdshelgen innebar Vårfest på Rans-
bergs Herrgård. Hus och fält förbereddes för somma-
rens förbundsläger och kommande års verksamhet. 

Ett traditionellt midsommarfirande ägde som vanligt 
rum på Kungshol i juni med eget program för utma-
narscouterna.

I början på sommaren gick även Explorer Belt, som 
är en vandring på 16 mil under 10 dagar i ett främ-
mande land, av stapeln i Serbien och Rumänien. Ett 
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antal utmanarscouter från NSF deltog och de verkar 
ha uppskattat vandringen mycket. 

Förutom sommarens förbundsläger arrangerades 
ett stort läger, Boomerang, på Scouternas ö Vässarö. 
Lägret samlade utmanar- och roverscouter från hela 
Sverige varav 23 utmanarscouter från NSF.

2012 års Rixhajk hölls i Åby i slutet av september. 
Det var en kall och blöt, men minnesvärd och exotisk, 
vandring som skedde på natten mellan fredagen och 
lördagen. Mellan 04 och 09 tiden på lördagsmorgo-
nen kom ett gäng trötta men stolta scouter fram till 
lägerplatsen där de skulle bo resten av helgen. Helgens 
tema var ”På rymmen”.

På Tinget 2011 beslöts att en scoutgala skulle arrang-
eras för att tacka av gamla UScK- och valberednings-
ledamöter. På Tinget 2012 beslöts att detta skulle bli 
ett årligt återkommande arrangemang. I november 
hände det. Scoutgalan hölls i Borås.

Den 14 – 16 december var det en Luciahajk i Fors-
haga. Helgen erbjöd en rad av olika tävlingar, en fin 
vandring, mat, kyla och bad i olika former. Ett mindre 
gäng NSFare deltog, men bland dem som deltog ver-
kade hajken uppskattad.

RoVERScouTING 

För att möjliggöra att fler deltar i arrangemang för ro-
verscouter har tre arrangemang omfattats av så kallad 
reseersättning. Detta innebär att deltagarna kunnat 
få sina reskostnader överstigande 300 kr ersatta av 
förbundet. De tre arrangemangen har varit nyårsba-
len och Vårfesten på Ransberg samt midsommar på 
Kungshol.

Våren 2012 lanserades roverscouternas programbok 
Vägvis. Under året började planer ta form på att ar-
rangera ett arrangemang kallat Roverforum för att 
diskutera roverscoutings framtid. Till förbundets 
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glädje valde Scouterna att förlägga det första forumet 
till Ransbergs Herrgård under våren 2013.

nykterhet i scoutrörelsen

Under året har kommittén ALKO haft sex ordinarie 
möten. Ett förslag till revidering av dokumentet NSFs 
syn på alkohol togs fram till förbundsmötet 2012. För 
att få en bred förankring till ändringarna har enkäter 
och intervjuer genomförts.

På avdelningsledarhelg, ALH i Tidaholm höll 
ALKO en workshop med avsikt att känna av hur nyk-
terhetsfrågan uppfattas bland ledare och få input till 
revideringsarbetet med ”NSFs syn på alkohol”. An-
dra tillfällen då ALKO har haft möjlighet att fråga 
våra ledare om deras syn på dokumentet har varit på 
Scoutforum (2011) och FM (2012). Sammanlagt 
har ca 200 ledare och scouter tillfrågats personligen. 
Samtliga kårer har fått en enkät.

Kräftskivan som skulle varit på Ransberg i mitten av 
augusti blev inställd på grund av för få anmälda del-
tagare.

En alkoholpolitisk helg anordnades under hösten av 
projektgruppen Democracy is Dialogue (DiD) med 
18 deltagare från förbundet. 

I slutet av 2012 arrangerade ALKO Nyår i Storval-
len som lockade ett glatt gäng utmanarscouter och 
ledare som tillsammans ville diskutera årets tema 
Nykter Scout, fira nyår och åka skidor både vertikalt 
och horisontellt.

Under året har en logotyp för Nykterscoutåret tagits 
fram och till viss del använts. Alko har gjort reklam 
för UNFs Fake Free kampanj.

Förbundet genomförde i december, för sjätte året i 
rad, kampanjen Vit Jul tillsammans med Junis, UNF 
och IOGT-NTO. Syftet med kampanjen är att belysa 
barnens situation under julen. Svenska folket upp-
manades att göra ett personligt ställningstagande 
för barnens skull och lova att själva vara nyktra 24-26 
december. Många anammade firandet av en Vit Jul 
2012 och flera scoutkårer runt om i landet anordnade 
alkoholfria aktiviteter för barn och ungdomar.

Årsredovisning



uTBILdNING

Efter nyårsbalens slut på nyårsdagen var det åter dags 
för team och deltagare att genomföra en Idékurs, den-
na gång på Ransbergs Herrgård. Där utforskade 18 
utmanarscouter både herrgårdens mystiska förflutna 
samt sina egna och gruppens förmågor att möta ut-
maningar. 

I slutet av januari bjöd Scout Camp Ransberg in till en 
ledarutbildningshelg där man kunde välja mellan att 
gå moduler ur SCOUT eller hela BAS, Trygga möten 
och en av de nya modulerna om hur man ska kom-
municera om alkohol och droger till barn och vuxna.

Första helgen i februari genomfördes en avdelningsle-
darhelg, ALH, på Hellidens folkhögskola i Tidaholm 
och trots den stränga kylan och den rikliga snömäng-

den kom ett glatt gäng ledare för att fortbilda sig om 
Nykter Scouting. Under helgen testkördes samtliga 
fyra av de nya modulerna om alkohol och droger som 
förbundet arbetat fram till Nykter Scout året. 

I den första modulen hjälpte Björn Lanefelt oss att 
bättre förstå situationen för barn till missbrukare och 
vad vi som scoutledare och kårer har för styrkor när 
det gäller att hjälpa dessa barn till en bättre tillvaro. 
De andra tre modulerna handlar om hur alkoholens 
effekter påverkar människans och samhällets värde-
ringar, hur vi kan bevaka och hålla oss uppdaterade 
om alkohol och droger via media samt hur man ska 
kommunicera om alkohol och droger till barn och 
vuxna. Även kommittén ALKO var där och disku-
terade dokumentet NSFs syn på alkohol med några 
av ledarna.

Årsredovisning
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Styrelseworkshopen, som skulle varit en del av ALH, 
blev inte av då det inte var någon som anmält sig till 
den delen av arrangemanget. 

Den årliga utbildningshelgen för utbildare vecka 11 
var i år förlagd till KFUM:s lägergård på Kärsön i Mä-
laren utanför Stockholm . Totalt deltog drygt 60 ut-
bildare och NSF var representerade av teamet bakom 
ledarutbildning Patrull: Follow me som lite senare på 
våren lockade ett drygt dussin äventyrarscouter från 
Västra Götalands region.

Sommarens Solvargsvecka blev inställd på grund av 
för få anmälda deltagare. Minimiantalet för att kursen 

skulle genomföras var fastställd till minst 15 äventy-
rarscouter, ett antal som tyvärr inte uppnåddes trots 
att anmälningstiden förlängdes.

På förbundslägret Beaver Creek kunde utmanar- och 
roverscouter samt ledare, samtidigt som deras scouter 
var i väg på programaktiviteter, välja att utbilda sig. 
Moduler ur BAS och SCOUT samt Trygga möten 
och alla fyra av de nya modulerna om alkohol och 
droger fanns att välja bland. Dessutom kunde man 
validera sina kunskaper och tidigare erfarenheter och 
utbildningar på en ackrediteringsworkshop i ledar-
caféet med målet att få fler ackrediterade utbildare 
i förbundet.

Årsredovisning
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ÅrsreDovisning

STRuKTuR

anläggningsstiftelserna

Scout Camp Ransberg i Ransäter, Kungshols kurs- 
och lägergård utanför Rättvik och NSF-scouternas 
fjällstugor i Storvallen, förvaltas och drivs i stiftelse-
form. De avger därför egna årsredovisningar. Förbun-
det utgör huvudman för dessa tre stiftelser.

iogt-nto-rörelsens internationella arbete

Josefine Larsson och Fredrik Torberger har varit för-
bundets representanter i Internationella Rådet, som 
är IOGT-NTO-rörelsens internationella arbetes 
styrgrupp. 

IOGT-NTO rörelsens internationella arbete är det 
nya namnet på den verksamhet som tidigare kallades 
IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. NSF 
medfinansierade flytten av kansliet från Mölnlycke 
till Stockholm som skedde under sommaren 2012. 
Numera är kansliet beläget på Stora Essingen, i sam-
ma hus som IOGT-NTO-rörelsens förbund.

iogt international

Förbundet har direktmedlemskap i världsorganisa-
tionen IOGT International och tillhör, som en följd 
av detta, också Active och Nordens Godtemplarung-
domsråd, NORDGU. 

iogt-nto-rörelsen

Fyra förbund utgör tillsammans IOGT-NTO-rörel-
sen. Dessa är IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhets-
förbund (UNF), IOGT-NTOs Juniorförbund ( JU-
NIS) och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).

nbv

NSF är direktmedlem i studieförbundet Nykterhets-
rörelsens Bildningsverksamhet, NBV. 

scoutköp

Scoutköp är NSFs webbaserade försäljningskanal för 
profilprodukter och egenproducerat material. För-
säljningen sköts från kansliet med hjälp av personella 
resurser som finns i IOGT-NTO-huset. 

svenska scoutrådet (ssr) och scouterna

Sveriges scoutförbund samverkar i Svenska Scoutrå-
det, SSR. NSFs medlemskap i SSR medför att för-
bundet är medlem i World Organization of the Scout 
Movement, WOSM, samt World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts, WAGGGS, scoutrörelsens 
två världsförbund.

Under året har dock processen fortsatt med att skapa 
den nya riksorganisationen för Sveriges scouter, Scou-
terna, som diskuterats under flera år. Under 2012 har 
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SSR och Scouterna existerat parallellt. Verksamhet 
som funnits inom SSR har successivt under året bör-
jat flyttas över till Scouterna. Ansökan om överföring 
av medlemskapen i WOSM och WAGGGS till Scou-
terna lämnades i slutet av året till världsorganisatio-
nerna, som beviljade överföringen under våren 2013. 

NSF har deltagit i processen bland annat genom ar-
betet i den förbundsgemensamma Samrådsgruppen. 
Där låg tyngdpunkten under våren framför allt på att 
jobba med samverkansavtalen, som de organisationer 
som valt att bli en samverkansorganisation till Scou-
terna, hade som mål att teckna under året. 

I maj hölls ett extra förbundsmöte i Linköping för att 
ta ställning till samverkansavtalet. Avtalet bifölls och 
FS fick mandat att skriva under det under sommaren, 
förutsatt att man tog hänsyn till vissa medskick från 
det extra förbundsmötet. Avtalet skulle också bekräf-
tas på det ordinarie förbundsmötet, vilket skedde.

I och med avtalets undertecknande fick NSFs scout-
kårer rätt att delta i Scouternas första stämma, Demo-
kratijamboreen, som hölls på Fryshuset i november. 
Cirka 1 000 engagerade scouter samlades till den his-
toriska stämman.

medlemskap i andra organisationer:

• Active – Sobriety, Friendship and Peace
• NORDGU (Paraplyorganisation för nykter-

hetsorganisationer för ungdomar i norden)
• Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, 

NBV
• Centralförbundet för alkohol- och narkotika-

upplysning, CAN
• Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisatio-

ner, LSU
• Föreningen Fruktdrycker
• Riksföreningen Våra Gårdar
• Arbetsgivaralliansen
• Nätverket för barnkonventionen 
• Kandersteg International Scout Centre Asso-

ciation 
• Friends of scouting in Europe
• Friends of Europe Region WAGGGS
• SLAN Sveriges Landsråd för Alkohol- och 

Narkotikafrågor
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INTERNATIoNELLT 

internationella kommittén, ik

Intresset för IKs nyhetsbrev om internationella möj-
ligheter för NSFare växer, och skickades ut ett flertal 
gånger under året med bl.a. inbjudningar till interna-
tionella arrangemang och kurser. 

volontärer

Genom EVS, European Voluntary Service, har NSF 
under året haft tre volontärer i förbundet. Sylvia 
Schott i Växjö och Bojana Inchevska i Lidköping, 
avslutade sina volontärtjänster hos NSF under som-
maren då de hade spenderat ett år hos oss. I november 
välkomnade vi en ny volontär i Växjö, Insa Hand-
schuch, som stannar till september 2013. 

Volontärerna följer en scoutkonsulent och får hjälpa 
till med de olika arbetsuppgifter som ingår i kon-
sulentens tjänst. Volontären har även möjlighet att 
hjälpa till på andra konsulenters arrangemang runt 
om i landet.

active 

Even Landrö och Anna Arvidsson deltog som NSFs 
representanter på Actives seminarium ”Am I in or am 
I out” i Polen i mars.

På Actives sommarläger ”Icebreaker” på Island, hölls 
Actives och Nordgus kongresser. 

NSF skickade fyra ordinarie ombud till Actives kon-
gress; Anna Arvidsson, Even Landrö, Madeleine 
Rapp och Daniel Gustafsson. Samt två suppleanter, 
Jimmie Norberg och Linn Johansson. 

Johan Persson avslutade under kongressen sin 2-åriga 
mandatperiod i styrelsen. Till ordförande i Actives 
nya styrelse valdes Simon Olsson från UNF.

Under Nordgus kongress valdes Jimmie Norberg från 
NSF till ordförande. 

Anna Arvidsson, Even Landrö, Oscar Persson och 
Julius Kramer deltog i Actives seminarium ”(Not) so 
different” i London i oktober.

Democracy is Dialogue (DiD)

NSF deltog under året i ett projekt genom EU:s ung-
domsprogram ”Ung och Aktiv” tillsammans med fem 
medlemsorganisationer från Active. Projektet DiD, 
”Democracy is Dialogue” fokuserade på lokal och 
Europeisk alkoholpolitik. 

I NSFs projektgrupp ingick Marcus Reinhold, Jim-
mie Norberg, Kristin Svensson och Even Landrö. Ett 
flertal träffar och utbildningstillfällen genomfördes, 
bland annat i Bryssel och Lettland. NSFs lokala pro-
jekt utmynnade i en alkoholpolitisk helg för utma-
narscouter i Göteborg i oktober. 

6th african scout Jamboree

Från NSF deltog Cecilia Hemming som kontingent-
ledare på den afrikanska jamboreen 28 juli-5 augusti 
i Burundi. Totalt deltog ett tiotal scouter från Sverige.

amahoro amani

Amahoro Amani betyder fred på språken kirundi res-
pektive swahili. Det är ett fredsprojekt som drivs av 
Kvinna till Kvinna, Scouterna och Svenska Postkod-
Lotteriet och ska bidra till att nå FN:s millenniemål.

Fokus ligger i stora sjöregionen i Afrika. Projektet ge-
nomförs främst av Scouternas och Kvinnas till Kvin-
nas partners i Rwanda, Burundi och i Östra Kongo 
Kinshasa.

Amahoro Amani - för freden vidare ger ungdomar i 
stora sjöregionen verktyg att själva arbeta aktivt med 
utveckling i sina samhällen och medel att sprida sina 
metoder samt ge inspiration till andra delar av värl-
den. 

Förbundets medlemmar Erik Ekholm och Julius Kra-
mer har under året varit aktiva i Amahoro Amani s 
programgrupp med fokus på program för utmanars-
couter. 

ung i norden

Vladimir Lukic från Utmanarscoutkommittén del-
tog i oktober på Ung i Norden i Stockholm.
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sober network

Sober Network som är ett nätverk för nyktra scouter i 
världen har under året fått flera nya medlemmar från 
främst den Europeiska och Afrikanska regionen. Tre 
nyhetsbrev har utkommit under året .

living Drug free Project

Projektet ”Living Drug Free” som den indiska nyk-
terhetsorganisationen ITYF (Indian Temperance 
Youth Federation) bedriver i samarbete med NSF, 
har nu passerat sitt andra år. Ytterligare utbildningar 
i att arbeta med Drogfriryggsäcken har genomförts 
med indiska scoutledare i regionen. Ett samarbete 
har också startats med ett universitet – Gandhigram 
Rural University i Dindugal, Tamil Nadu. Där har 
nu Living Drug Free blivit en del av arbetet i skolans 
redan etablerade barn- och ungdomsgrupper.

ITYF har även låtit barn och ungdomar som deltar 
i deras workshops fylla i en undersökning där barns 
situation och upplevelser kopplade till alkohol- och 
missbrukande vuxna kartläggs. Dessa skall sedan 
ligga som underlag för vidare arbete med Living 
Drug Free kampanjen. Den universitetsgrupp man 
har startat ett samarbete med, visar även stort intresse 
för undersökningen och kommer troligtvis att sam-
manställa denna när undersökningarna är klar. Man 
räknar med att nå 3000 barn och unga under året. 

Denna del kommer bli klar och användas under pro-
jektåret 2013.

Under sommaren 2013 planerar NSF ett volontär-
utbyte med ITYF. Två NSF scouter kommer att ar-
beta i projektet på plats, och under sommaren 2014 
planerar NSF att ta emot volontärer från den indiska 
organisationen. 

EKoNomI

Sammanfattningsvis blev 2012 ur ekonomisk synvin-
kel ett överskottsår. Vi redovisar en vinst på drygt 2 
miljoner kronor. Hälften av detta överskott är hän-
förbart till ett betydligt bättre utfall på Ungdoms-
lotteriet jämfört med budget, men visar även på ett 
bättre utfall än föregående år på drygt 600 tkr. Den 
andra hälften av överskottet kan hänföras till lägre 
personalkostnader än den budgeterade nivån. Avvi-
kelser mellan andra budgetposter finns, men dessa tar 
i princip ut varandra. 

Samtidigt som vi gläds över lotteriöverskottet, måste 
vi arbeta långsiktigt med att kunna hantera vår eko-
nomiska situation även då lotteriintäkterna avviker 
negativt. NSF måste arbeta med att få en större flora 
av intäktskällor. I övrigt hänvisas till den ekonomiska 
redovisningen. 
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kommittéer och gruPPer 

Kommittéer arbets- och projektgrupper 
2012
FÖRBuNdSmÖTESVALdA KommITTéER

beredningsutskott inför fm 2012

Adam Hansson, Göteborg
Katarina Funning, Hällefors
Björn Lindgren, Göteborg
Evelina Sundberg, Varberg
Ing-Britt Lindblad, Landvetter
Niklas Lundberg, Lund

beredningsutskott inför fm 2013

Björn Lindgren, Solna
Evelina Sundberg, Varberg
Ing-Britt Lindblad, Landvetter
Niklas Lundberg, Lund
Carolin Hermansson, Växjö
Johanna Larsson, Göteborg

valberedning inför fm 2012

Per Södergren, Landvetter
Fredrik Persson, Garphyttan
Niklas Blomqvist, Södertälje
Klara Dagnäs, Gammelstad
Emma Graesen, Moheda
Johan Persson, Uppsala

valberedning inför fm 2013

Fredrik Krantz, Furulund
Maria Uhlin, Ljung
Eddie Hecktor, Sösdala
Eddie Persson, Ekeby
Tove Nilsson, Eskilstuna
David Nilsson, Göteborg

ARBETSGRuppER och KommITTéER

arbetsutskott, au

Fredrik Torberger, Hjo
Josefine Larsson, Borås
Jonas Moberg, Skene
Jessica Andersson, Eskilstuna
Jenny Lindberg, Hässelby (adj)

arbetsgrupp lär

Jessica Andersson, Eskilstuna (t o m juli)
Ann-Sofi Wester, Hallstahammar
Emelie Jonsson, Duved (t o m mars)
Hilda Brodén, Göteborg
Rikard Eliasson, Karlskrona 
Niklas Johansson, Hässelby (adj) 

arbetsgrupp kul

Fredrik Torberger, Hjo
Jonas Moberg, Skene
Daniel Krusevi, Östersund
Erik Hansen, Eneryda
Rikard Eliasson, Karlskrona

information, info

Josefine Larsson, Borås
Cecilia Hemming, Stora Levene
Elisa Dahlqvist, Finspång
Nina Norén, Stockholm (adj)
Caroline Spångberg, Mölltorp (adj)

internationella kommittén, ik

Gustav Thoresson, Malmö (t o m aug)
Annie Roos, Uppsala (t o m aug)
Johan Persson, Uppsala
Cecilia Hemming, Stora Levene
Emilia Sandgren, Malmö (adj)



utmanarscoutkommittén, usck

Valda från och med tinget, 2011-04-16—17

Andreas Rydberg, Vallentuna
Erik H Ekholm, Stora Levene
Klara Lundskog, Utby
Malin Eriksson, Karlstad
Anna Jönsson, Sösdala
Lukas Mattsson, Åby

utmanarscoutkommittén, usck

Valda från och med tinget, 2012-04-21—22

Malin Eriksson, Karlstad
Lukas Mattsson, Åby
Felix Jeppsson, Torpsbruk
Evelina Dahlsten, Forshaga
Vladimir Lukic, Ekeby
Fanny Thorkildsen Fernandes, Göteborg

alkoholpolitiska kommittén, alko

Anna Christensen, Mölnlycke
Annie Roos, Uppsala (t o m aug)
Markus Reinhold, Varnhem
Mikaela Taffo, Göteborg (del av året)
Niklas Blomqvist, Södertälje
Gustav Thoresson, Malmö (t o m aug)
Andreas Södergren, Växjö (fr o m okt)

svenska scoutrådet, ssr, samt scouterna

Kommunikation
Nina Norén, Stockholm
Caroline Spångberg, Mölltorp

Utbildningsgrupp anställda
Niklas Johansson, Hässelby

Utbildningsgrupp ideella
Sigbritt Andersson, Stora Levene

Medlemsutveckling
Jenny Kindgren, Vreta Kloster
Jenny Vinglid, Skanör

Programutveckling 
”Amahoro Amani – för freden vidare”
Erik H Ekholm, Stora Levene
Julius Kramer, Torpshammar

Samrådsgruppen (struktur)
Jonas Moberg, Skene
Josefine Larsson, Borås

Valberedningen
Maria Hill, Karlstad

iogt-nto-rörelsen

Riksstyrelsen
Josefine Larsson, Borås
Fredrik Torberger, Hjo
Daniel Krusevi, Östersund (suppleant)
Jessica Andersson, Eskilstuna (suppleant)

IOGT- NTOs GPS grupp, (Grundsatser, Pro-
gram, Stadgar)
Cecilia Hemming, Levene
Fredrik Torberger, Hjo

Internationella rådet
Josefine Larsson, Borås
Fredrik Torberger, Hjo

ÖVRIGA oRGANISATIoNER  
- REpRESENTATIoN I STyRELSER

Stiftelsen Mogens Backs minne
Rolf Andersson, Landskrona
Christer Ipsonius, Ekeby (suppleant)

Active
Johan Persson, Uppsala (t o m aug)
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