
 

 
Beslutsunderlag 

FM 2011 
 
 

 

 

OBS! Alla motioner och förslag ställs mot avslag. 

 

 

 

 

 

 



 
15. Motion nr 1: Subventionering av de förbundsgemensamma 

scouttidningarna 

 

Motionären föreslår att FM beslutar  
A   att återinföra full subventionering av tidningarna Scouten och SCOUTmag från och med 2012 års 

budget  

B    att tidningarna Scouten och SCOUTmag fortsätter att budgeteras för så länge det finns ekonomiskt 

utrymme  

 

Ombud som bifallit motionen 10 st, avslag 25 st 

 
FS föreslår Förbundsmötet 
att avslå motionen 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att avslå motionen 

 

Övriga yrkanden 

Tilläggsförslag 

 
Helena Andersson, ombud 48 

 

C  Att  varje kår har till uppgift att rapportera in till förbundet vilka av dess medlemmar som vill ha 

tidningarna.  

 

Ombud som bifallit förslaget 11 st, avslag 6 st. 

 
FS yrkar avslag. 

 
 

Presidiets förslag till beslutsordning 

 
A mot avslag 

B mot avslag (Om A avslås, faller B) 

C mot avslag (Om A avslås, faller C) 

 

Sammanfattning från beredningsgrupp 
Ingen diskussion förekom 

 



16. Motion nr 2: Gällande tidningsprenumerationer 

 

Motionären föreslår att FM beslutar 
att avgiften för tidningarna Scouten och Scoutmagasinet baseras på hur många tidningar som verkligen 

skickats ut till respektive kår.    

Ombud som bifallit motionen 31 st, avslag 1 st 

 
FS föreslår Förbundsmötet 
att bifalla motionen 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att bifalla motionen 

 

Presidiets förslag till beslutsordning 

 

Förslag mot avslag 

 

Sammanfattning från beredningsgrupp 
Lunds scoutkår gör ett tillägg/reviderar sin motion genom att lägga till en att-sats. Anledningen till detta är att 

det inte ska skickas ut tidningar till medlemmar som inte är intresserade av dem. Detta är inget jämkningsförslag 

då motionärer till motion 2 fortfarande vill att kårerna står för kostnaderna för tidningsprenumerationerna. 

Argumentet är att kårerna idag får så mycket bidrag, så att de kan stå för denna kostnad ändå. 

Diskussion om vilken effekten blir om Motion 1 går igenom. Då kommer per automatik Motion 2 falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
17. Motion nr 3: Gällande rösträtt på förbundsmötet 

 

Motionären föreslår att FM beslutar 
att distriktens rätt att skicka ombud med rösträtt till förbundsmötet upphör 

att stadgarna ändras, enligt bilaga, så att detta blir möjligt. 

 

Ombud som bifallit motionen 11 st, avslag 53 

 

FS föreslår Förbundsmötet 
att avslå motionen 

 
Presidiets förslag till beslutsordning 

 

Förslag mot avslag 

 

 

Sammanfattning från beredningsgrupp 
Inga ändring eller tilläggsförslag inkom 

11st pluppar för och 53 emot. 

Det har varit ganska lugnt under diskussionerna men desto mer pluppande.  Argumenten som kom upp har 

berört rättvisefrågan då alla kårer inte är medlemmar i ett distrikt, samt möjligheten att påverka då distrikten 

varierar så pass i storlek. Många är i grunden positiva till distriktens möjlighet att påverka men ser ett behov att 

definiera distriktens roll, medan andra är nöjda med sin nuvarande distriktssituation.  

Beredningsgruppens påpekar att motionens uppkomst kanske grundar sig i en större fråga. Vilken roll ska 

distriktet fylla för funktion framöver? Somliga distrikt är svagare och har inte samma möjligheter som andra 

samt behoven och förutsättningarna ser olika ut i landet. NSF behöver kanske själva fundera över sin vilja med 

distrikten istället för att invänta strukturförslaget. 

Andra tankar från beredningsgruppen är om distrikten ska ha möjlighet att påverka och reagera på de förslag 

och motioner under FM som direkt berör distriktens arbete, som även hör samman med vilken funktion 

distrikten skall ha och deras möjlighet att påverka. 

 

 

 



 
18. Motion nr 4: Samarbete för varaktig medlemsutveckling 

 
Motionären föreslår att FM beslutar 

 
A  att FS genomför en arbets- och visionshelg med fokus på medlemsutveckling för representanter från 

samtliga distrikt och kårer tillsammans med samtliga konsulenter och VÄX för att analysera 

möjligheter och behov för utveckling och lokal förankring 

B  att konsulentorganisationen skall ta mer hänsyn till vad distrikten anser är viktigt att arbeta med i 

respektive distrikt 

 

Ombud som bifallit förslaget 11 st 

 
FS föreslår Förbundsmötet 
att bifalla motionens första att-sats 

 
C att anse motionens andra att-sats besvarad 

 

Ombud som bifallit förslaget 2 st 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att avslå första att-satsen 

 

D att uppdra åt FS att utifrån behov och intresse arrangera ett väl anpassat forum i mening med motionens 

första att-sats 

 

att avslå andra att-satsen 

 

Ombud som bifallit förslaget 5 st 

 

 
Presidiets förslag till beslutsordning 

 

A mot D, vinnaren mot avslag. 

B mot C, vinnaren mot avslag. 

  

Sammanfattning från beredningsgrupp 

Inga tilläggs- eller ändringsförslag inkom under åsiktstorgen. 

11st pluppar för motionen, 2st för FS förslag, 5st för BU:s förslag. 



Det var inte särskilt mycket diskussion om motionen under åsiktstorgen utan ett enhälligt medhåll för motionen 

över lag. Varken ändrings- eller tilläggsförslag tillkom, men vad plupparna visar på finns olika tankar för hur 

formen kan se ut.  

I beredningsgruppen håller samtliga med om att motionen har ett väldigt viktigt syfte som ger många vinster. 

Kanske kan man kombinera visionsarbetet och kordinering med ett mer praktiskt utbyte av idéer, verksamhet 

och aktiviteter kårer emellan.  Att få träffas under lite öppnare former men samtidigt ha ett tydligt mål och syfte 

tror vi skapar drivkraft och en positiv energi bland alla medlemmar. 

Ekonomi och kostnader togs även upp och är viktiga att ha i åtanke när ett förslag läggs om en förbundshelg. 

Det kostar att subventionera och möjliggöra ett stort och brett deltagande ifrån hela förbundet, och detta ska 

man vara medveten om även om detta berikar förbundet.  Gruppen diskuterade även möjligheter att öppna upp 

för andra former en just en särskild helg, men är inte främmande för att en arbetshelg kan vara den bäst 

anpassade formen.  



19. Motion nr 5: Bilden av scouting i samhället 

Bodil Hansen, ombud 44 (jämkat förslag efter beredningsgruppen) 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en vägledning för ledare om hur scouterna kan jobba med att 

sprida en positiv och aktuell bild av scouting. 

att  denna vägledning ska ge förslag på hur scouterna kan ges en förståelse av den verksamhet vi bedriver, i 

syfte att scouterna med egna ord ska förmedla en positiv och aktuell bild av scouting.  Ett exempel är 
konkreta förslag på hur vi kan jobba med reflektion.   

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram/sammanställa förslag på aktiviteter till aktivitetsbanken, hur 
vi förmedlar bilden av scouting i samhället. 

FS yrkar avslag. 

_____________________________________________________ 

Ursprungsmotionen lyder 

 

Motionären föreslår att FM beslutar 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett program som kan genomföras på ett eller flera 

scoutmöten för alla åldersgrupper Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare i syfte att varje 

enskild scout blir redo att möta medias frågor på ett förtroendeingivande sätt och för 

scoutrörelsen vinnande koncept.  

 

FS föreslår Förbundsmötet 
att   avslå motionen 

 

Ombud som bifallit förslaget 13 st 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att avslå motionens att-sats 

 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att utarbeta ett program som kan genomföras på ett eller flera 

scoutmöten för alla åldersgrupper – spårare, upptäckare, äventyrare och utmanare – i syfte att 

varje enskild scout blir redo att svara på frågor om scouting. 

 

Ombud som bifallit förslaget 10 st, avslag 2 st 

     
Övriga yrkanden 
Ändringsförslag  

Bodil Hansen ombud 44 

- Att utarbeta ett program för alla åldersgrupper, Spårare, Upptäckare, Äventyrare och Utmanare i syfte att 

varje enskild scout ska kunna berätta om, samt förmedla en positiv och aktuell bild av scouting.  

Ombud som bifallit förslaget 5 st, avslag 2 st. 



Presidiets förslag till beslutsordning 

 
Jämkat förslag mot avslag. 

 
Sammanfattning från beredningsgrupp 

Beredningsgruppen upplevde originalmotionen och ändringsmotionen som stora och otydliga. Många menade 

att för stort fokus kretsade kring mediaträning som enbart skulle äga rum vid ett fåtal tillfällen, samt att 

betydelsen av ordet program är för omfattande. Flertalet ansåg att originalmotionen och ändringsmotionen 

kunde delas in i många olika att-satser för att förtydliga, då huvudsyftet i motionerna är bra. Beredningsgruppen 

upplever att det är viktigt hur bilden av scouting förmedlas både internt och externt.   

Reflektion ansågs vara ett viktigt verktyg i hur vi får scouterna att förstå vad vi gör i verksamheten. På så sätt 

ansågs scouterna kunna förmedla en positiv och aktuell bild av scouting med egna ord.   

Det ansågs redan finnas en hel del verktyg och aktiviteter för hur man kan jobba med reflektion, men att dessa 

behöver sammanställas i till exempel aktivitetsbanken.       

Att det redan finns kurser i mediaträning för de äldre scouterna togs upp i förbigående, men ingen fokus lades 

på detta, dels då målgruppen bara är äldre scouter och dels då mediaträning i sig inte längre var huvudsyftet i de 

nya att-satserna.   



20. Motion nr 6: Inhyrning av fordon för förbundets räkning 

 

A Motionären föreslår att FM beslutar 
att Förbundsstyrelsen skapar en miljöbilspolicy för fordon som hyrs av förbundet 

 

att bilar som hyrs av förbundet skall vara klassade som miljöbilar och att minibussar skall vara 

dieseldrivan 

 

att  Förbundsstyrelsen får i uppdrag att revidera förbundets resepolicy 

 

 

FS föreslår Förbundsmötet 
B att  anse motionen besvarad 

 

Ombud som bifallit förslaget 22 st 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att anse motionen besvarad    

 

Övriga yrkanden 
Ändringsförslag 

Rikard Bergstén, ombud 135 föreslår 

 

C att kraven för att framföra minibuss ändras från att föraren ska ha haft svenskt körkort med rätt behörighet i 
minst tre år till att föraren ska ha haft svenskt körkort med rätt behörighet i minst tre år och/eller ha vana av 

större fordon eller genomgått utbildning för fordonet. 

Ombud som bifallit förslaget 8 st, avslag 4 st 

 

 
Presidiets förslag till beslutsordning 

 

A mot B, vinnaren mot avslag. 

C mot avslag. 

 
Sammanfattning från beredningsgrupp 

Få personer besökte beredningsgruppen. De som deltog diskuterade tilläggsförslaget och några skrivelser i den 

resepolicy som förbundsstyrelsen antagit. 

Man diskuterade bland annat resepolicyns användande av ordet fordon. Som policyn är skriven är det oklart 

vilka fordon som menas. Gruppen vill skicka med till förbundsstyrelsen att ordet fordon är ett vitt begrepp som 

man kan se över. 



Dessutom vill man skicka med att det verkar finnas en felskrivning i stycket ”Ersättning för utlägg vid resa”, 

punkt 3, där man skrivit ”lägsta skattefria bilersättningen” och det rimligtvis borde stå ”högsta skattefria 

bilersättningen”. 

Personen som lagt tilläggsförslaget fanns inte på plats. Förbundsstyrelsen ville inte jämka sig med förslaget då 

man anser att det är viktigt att man även ska ha längre tids erfarenhet.  

 

 

 

 
21. FS förslag nr 1: Avveckla miljöpriset 

 
Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 

 
A  att avveckla Miljöpriset 

 

Ombud som bifallit förslaget 19 st, avslag 3 st 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att bifalla förslaget 

 

Övriga yrkanden 
Thea Folke, ombud 115 

att tydligare information ges ut, när det är dags att nominera och vilka kriterierna för nomineringen är. 

 

Ombud som bifallit förslaget 3 st 

 

 

Presidiets förslag till beslutsordning 

 

Förslaget (A) ställs mot avslag. 

 
Sammanfattning från beredningsgrupp 

Diskussionen var egentligen obefintlig. FS poängterade att det de senaste åren har varit svårt att ens hitta 

passande kandidater att ge priset till. 

 

 



 
22. FS förslag nr 2: Nykter Scout-priset 

 
Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar (jämkat förslag med Erik Hansen, ombud 

10, Ann-Sofi Wester, ombud 27, Björn Wester, ombud 28, Erik Norberg, ombud 20, 

Daniel Gustavsson, ombud 105) 

 
A  att fastställa Nykter Scout-prisets regler enligt:  

 
Ett pris kan man instifta av olika anledningar. Man kan ha ett pris för att belöna saker som är bra, man kan ha 

det för att uppmuntra människor att sträva mot ett visst mål eller för att väcka uppmärksamhet kring en viss 

fråga. Förbundsstyrelsen vill med Nykter Scout-priset åstadkomma alla tre sakerna ovan.  

 

Regler för Nykter Scout-priset: 

Prisets syfte är att väcka uppmärksamhet kring alkohol- och drogfrågan inom ungdomsrelaterad verksamhet, 

uppmuntra förbundets medlemmar och andra att jobba med dessa frågor och belöna individer, kårer och 

föreningar som sprider NSF:s ideologiska värdegrund i Sverige och i världen. 

 

Nykter Scout-priset består av ett pris på 10 000 kronor samt ett diplom. Priset delas ut på Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbunds Förbundsmöte och uppmärksammas även på för mottagaren lämpligt tillfälle. Mottagare av 

Nykter Scout-priset är en person, patrull, avdelning eller juridisk person och utses av förbundsstyrelsen för 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 

 

Medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kan nominera mottagare av priset till och med 1 oktober eller 4 

veckor innan Förbundsmötet, det år priset delas ut. Mottagare av priset behöver inte vara medlem eller på annat 

sätt ansluten till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Prispengarna skall tas ur ordinarie budget och den exakta 

summan för nästa års pris kan justeras av Förbundsmötet. Förbundsstyrelsen kan besluta att inte dela ut priset 

ett år om man anser att ingen lämplig mottagare finns. 

 

B  att prissumman för 2012 sätts till 10 000 kr 

 

 
Tilläggsförslag:  

Thea Folke, ombud 115 

C Att tydlig information ges ut när det är dags att nominera till priset och vilka kriterierna för 
nomineringen är.  

 
Ombud som bifallit förslaget 6 st 
 
 



 

FS ursprungsförslag 

Ett pris kan man instifta av olika anledningar. Man kan ha ett pris för att belöna saker som är bra, man kan ha 

det för att uppmuntra människor att sträva mot ett visst mål eller för att väcka uppmärksamhet kring en viss 

fråga. Förbundsstyrelsen vill med Nykter Scout-priset åstadkomma alla tre sakerna ovan. Vi vill väcka 

uppmärksamhet kring alkohol- och drogfrågan inom scoutrörelsen, vi vill uppmuntra förbundets medlemmar 

och andra att jobba med dessa frågor och vi vill belöna individer, kårer och föreningar som sprider nykter 

scouting i Sverige och i världen. 

 

Nykter Scout-priset består av ett pris på 10 000 kronor samt ett diplom. Priset delas ut på Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbunds Förbundsmöte. Mottagare av Nykter Scout-priset är en person, patrull, avdelning eller juridisk 

person och utses av förbundsstyrelsen för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 

 

Medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kan nominera mottagare av priset till och med 1 oktober, eller 

4 veckor innan Förbundsmötet, det år priset delas ut. Mottagare av priset behöver inte vara medlem eller på 

annat sätt ansluten till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Prispengarna skall tas ur ordinarie budget och den 

exakta summan för nästa års pris kan justeras av Förbundsmötet. Förbundsstyrelsen kan besluta att inte dela ut 

priset ett år om man anser att ingen lämplig mottagare finns. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår Förbundsmötet 
att fastställa Nykter Scout-prisets regler enligt ovan 
 
att prissumman för 2012 sätts till 10 000 kronor 
 
Ombud som bifallit första att-satsen 8 st, avslag andra att-satsen 1 st 

 
BU föreslår Förbundsmötet 
att bifalla första att-satsen 
 
att avslå andra att-satsen 
 
Ombud som bifallit förslaget 10 st 
 
 
Ändringsförslag 

 
Erik Hansen ombud 10 föreslår 

 
att  summan är rörlig med hänsyn av vad som uträttats eller uträttas. 
 
att  den totala summan uppgår till max 10 000 kronor 

 
Ombud som bifallit förslaget 2 st 
 
 
 



 
Ann-Sofi Wester, ombud 27, Björn Wester, ombud 28 
 
att  prissumman på 10 000 kronor delas upp i 2*5000 kronor och ges till 2 vinnare. 

Ombud som bifallit 5 st 

att  priset ska gå till ideella medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Det kan vara en person, en kår 
eller en grupp/patrull.  

 

Ombud som bifallit 3 st 

 

Erik Norberg ombud 20 
 

att  om en annan organisation än NSF blir tilldelad priset, uppmärksammas detta även på denna 
organisations årsmöte eller motsvarande.  

 

Ombud som bifallit förslaget 9 st 
 
 

Daniel Gustafsson, ombud 105 
 

att  texten i förslaget ändras enligt: 

Ett pris kan man instifta av olika anledningar. Man kan ha ett pris för att belöna saker som är bra, man kan ha 
det för att uppmuntra människor att sträva mot ett visst mål eller för att väcka uppmärksamhet kring en viss 
fråga. Förbundsstyrelsen vill med Nykter Scout-priset åstadkomma alla tre sakerna ovan. Vi vill väcka 
uppmärksamhet kring alkohol- och drogfrågan inom scoutrörelsen, vi vill uppmuntra förbundets medlemmar 
och andra att jobba med dessa frågor och vi vill belöna individer, kårer och föreningar som sprider nykter 
scouting i Sverige och i världen. 

 
Nykter Scout-priset består av ett pris på 10 000 kronor samt ett diplom. Priset delas ut på Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbunds Förbundsmöte. Mottagare av Nykter Scout-priset är en person, patrull, avdelning eller juridisk 
person och utses av förbundsstyrelsen för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 

 
Medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kan nominera mottagare av priset till och med 1 oktober, eller 
4 veckor innan Förbundsmötet, det år priset delas ut. Mottagare av priset behöver inte vara medlem eller på 
annat sätt ansluten till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Prispengarna skall tas ur ordinarie budget och den 
exakta summan för nästa års pris kan justeras av Förbundsmötet. Förbundsstyrelsen kan besluta att inte dela ut 
priset ett år om man anser att ingen lämplig mottagare finns. 
 

Ombud som bifallit förslaget 4 st 
 

Anders Jarstad ombud 101 föreslår 
 
att  byta ut stycket ”Vi vill uppmuntra ( ...) i världen” till ”Priset kan ges till individer, kårer och föreningar 

som gjort en extra insats för något inom Scoutings målspår. T.ex. insats för miljö, nykterhet eller annat 
som sprider Nykter scouting i Sverige och i världen.”  

 
 
 
 



Erik Hansen ombud 10 föreslår 
 

att FS fastställer ett stipendium för goda insatser för ”Nykter Scout”. 
 
Ombud som bifallit förslaget 2 st 
 
 

Daniel Gustafsson ombud 105 föreslår 
 

att  Nykter Scout priset riktar sig till externa, utanför Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.  
 
Ombud som bifallit förslaget 4 st 
 

 

 
Presidiets förslag till beslutsordning 

 

A mot avslag. 

B mot avslag. 

C mot avslag. (Om A avslås, faller C) 

 

Sammanfattning från beredningsgrupp 

Ganska snart framkom det att man pratade om ungefär samma saker och hade samma åsikter, även om man 

tolkat texten i förslaget på olika sätt. Därför skrevs ett jämkningsförslag mellan originalförslaget och flera av 

ändrings-/tilläggsförslagen.   

Diskussionen handlade mest om betydelsen av formuleringen ”nykter scout?”. Deltagarna frågade sig också om 

priset måste gå till någon inom scoutrörelsen. FS förklarade att tanken är att priset även ska kunna tilldelas 

personer eller grupper i andra organisationer, som arbetar enligt NSF:s värdegrund. En annan diskussion 

berörde huruvida endast ideellt arbete ska nomineras eller om anställda i olika organisationer också kunde 

nomineras. FS klargjorde att det främst är ideellt arbete som bör nomineras och premieras. Att dela ut priset till 

extern organisation är bra i syftet att NSF syns på olika arenor och sammanhang och kan även ge bra publicitet.   

Det uppkom också en diskussion kring fast eller rörlig prissumma. Att flera skulle kunna motta priset och att 

prissumman var rörlig beroende på det man utfört var tankar som förekom.   

 



23. FS förslag nr 3: Bidrag till internationella scoutcenter 
 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar (jämkat förslag med Eva Kilnäs ombud 55) 
 

A  att  förbundsstyrelsen och Internationella Kommittén även får använda den beslutade summan till 
annat internationellt scoutarbete. 

Ombud som bifallit förslaget 15 st 

_______________________________________________________________________________________________ 

FS ursprungsförslag: 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
att förbundsstyrelsen och Internationella Kommittén även får använda den beslutade summan till 

annat internationellt arbete 

 

Ombud som bifallit förslaget 12 st 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att bifalla ursprungsförslaget 

 

 
Presidiets förslag till beslutsordning 

 

Förslaget (A) ställs mot avslag. 

 
Sammanfattning från beredningsgrupp 
Ingen diskussion förekom 

 



24. FS förslag nr 4: Inriktningsbeslut för scoutrörelsens framtida struktur 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
A att Förbundsstyrelsen får i mandat att fortsätta att aktivt delta i den process som skapar 

framtidens svenska scoutorganisering 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att bifalla förslaget 

 

 

Övriga yrkanden 

 

Ändringsförslag 

Rolf B Carlsson ombud 104 föreslår 

 

B  att texten i att-sats två ändras från NSF ska bestå som förbund …. till NSF ska bestå som 

självständigt förbund …..  

C att kårernas medlemmar primärredovisas till NSF (dvs NSF ”äger” sina medlemmar) 
 

Ombud som bifallit förslaget  9 st, avslag 1 st 

 

Tilläggsförslag 

Karolina Jönsson ombud 117 

Att FS får mandat att arbeta utefter de riktlinjer som de fått är viktigt. Men om inte detta revideras kan det bli en 

stoppkloss för FS, speciellt då det görs en hel del ändringar. Därför hade det varit bra med återkommande 

rådslag, som har mandat att ändra inriktning. Tror inte att ett FM är rätt forum då det finns så mycket som skall 

behandlas på respektive forum. 

Jag föreslår att  
att Man inför återkommande rådslag för att diskutera FS inriktning 
 
att Dessa rådslag hålls på sådant vis att de, i linje med beslutsrätt, har mandat att besluta i denna fråga. 
 

Ombud som yrkat avslag på förslaget 3 st. 

 

Avslagsyrkande 

Anneli Andersson ombud 81, Viktoria Wallin ombud 77, Jennifer Ahlbeck ombud 80, 
Maria Johansson ombud 76  

 

 



Yrkar avslag på andra att-satsen i förbundsstyrelsens förslag p g a vi tycker det var ett oförberett beslut taget 
under fel former. FS måste bli tydligare i informationen då viktiga beslut ska tas. 

Ombud som bifallit förslaget 12 st, avslag 2 st 

 

 
Presidiets förslag till beslutsordning 

B mot avslag. 

C mot avslag. 

A mot avslag. 

 
Sammanfattning från beredningsgrupp 

Moderatorn Carolina redovisade muntligt vilka förslag som inkommit under dagen. 

De frågor som diskuteras i samband med de tilläggsförslag, ändringsförslag och avslagsyrkande som inkommit 

under åsiktstorget, är först vilket mandat FS har i frågan eller inte.  

Björn från Ekeby säger att vi har gett FS möjlighet att arbeta med frågan, genom att vi har haft rådsmötet. 

Anneli Andersson från Skåne som är ett av ombuden som vill yrka avslag på andra att-satsen, berättar mer om 

hur man i Skåne-distriktet tycker att rådsmötet inte tagit beslut på rätt grund. Men inriktningen blev inte fel, 

avslagsyrkandet är mest att visa att man vill markera att man inte gillade processen i hur det gjordes. Eva Kilnäs 

från Mölnlycke säger att hon tycker lite tvärtom.  Hon tycker att vi nu på FM har möjlighet att ge FS förslag 

legitimiteten som det inte riktigt fick i Linköping. 

Carl Persson från Utby säger att vi har gett FS mandat principiellt att ta beslut i frågan. Om den andra att-satsen 

försvinner finns risken att FS kan göra vad de vill. Börje från Horns scoutkår förespråkar att vi har rådsmöten 

och diskuterar frågan vidare innan vi går till beslut i frågan. Birgitta från Fyriskåren säger att den 2:a att-satsen 

kanske har spelat ut sin roll och att det kan finnas kvar gamla känslor efter mötet i Linköping. Hon efterlyser 

regelbunden information från FS i frågan. 

Rolf  B Carlsson från Utby poängterar att rådsmötet egentligen inte är ett beslutande organ och att det aldrig 

varit det, så han håller med Eva Kilnäs. Hans tilläggsförslag ihop med Utbykåren handlar om att vi gärna vill 

samarbeta men utan att släppa på att vi är självständiga och äger våra medlemmar oavsett strukturförändringar i 

framtiden. Monica från Boråskåren och Jonas Moberg från FS menar på att det egentligen är givet från början, 

och att det kan vara ok med att det förtydligas så som Utbykåren har tänkt. Det kan ju hända att det dyker upp 

nya frågor även i framtiden.  Då är det bra att vi redan har bestämt oss. Alla enas om att formuleringen med 

ägande kan göras bättre. 

Per Södergren från FS berättar att om det går undan med besluten i strukturfrågan, kan det bli aktuellt med en 

ny organisation redan den 1/1 2012. Vi kommer då att behöva samlas till ett råd för att gå vidare. 

 



Vi enas om en ny andra att-sats: 

Att uppdra åt FS att sammankalla till extra förbundsmöte då nya anslutningsformer till den nya 

riksorganisationen är möjlig. 

Den tidigare andra att-satsen flyttas ner till att bli en tredje att-sats. 

 
25. FS förslag nr 5: Arbetsplan för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
 

 A  att  bifalla det förelagda förslaget om arbetsplan med följande ändringar 
 

Under ”Rekrytering och nystart av kårer” ändra sista stycket till 
 
B  att  i de delar av landet där vi idag inte har något distrikt har vi som strategi att stimulera befintlig 

verksamhet och försöka starta nya kårer. (jämkat förslag med BU) 

 

 

BU föreslår (Jämkat med beredningsgruppen) 

 
Under 2012 – Nykter scout i Arbetsplanen 2012 

C att att uppdra åt kansliet att, som redaktionella ändringar, komplettera med preliminära eller 

fastställda datum på arrangemang innan den fastställda arbetsplanen publiceras.  

 

Övriga yrkanden 
 

Tilläggsförslag 
 

Jimmie Norberg, ombud 92 

För att få en enhetlig och lättöverskådlig arbetsplan som är tydligt kopplad till budget och som har fler mätbara 
mål så borde strukturen ändras. 

Dagens arbetsplan innehåller både arbetssätt visioner och mål, men en arbetsplan borde innehålla mål snarare än 
arbetssätt och visioner. 

Beredningsgruppen föreslår (efter jämkning med förslagsläggaren): 

 
D  att strukturen ändras på arbetsplanen så att den blir målinriktad, mätbar och lättöverskådlig. 

 

E att arbetsplanen har en tydlig koppling till budgeten. 

 



Cariina Sundström ombud 144 och Markus Bergsteén 30 föreslår 

F att Lägga till under ”2015 – Kom ut” delta på Pridefestivalen 2015 

 
Ombud som bifallit, 6 st 
 
Beredningsgruppen föreslår 
 
G att  Lägga till under ”2013 – Existens” delta på Pridefestivalen 2013 

 

FS yrkar bifall 

 

Jan Ericsson, ombud 25 

För att kårer och distrikt ska kunna planera sin verksamhet med god framförhållning så är det bra att veta att 
större arrangemang som förbundsläger sker med regelbundna intervall. 

Jag föreslår 

att förbundsläger anordnas vart fjärde år. 
 
att förbundsläger anordnas 2016. 
 
Ombud som bifallit förslaget 1 st, 7 st avslag 
 

 

Jimmie Norberg, ombud 92 

NSF är anslutet till Nordgu och Active och borde vara mer aktiva i detta arbete. T ex genom att vara mer 
engagerade i arbetet som dessa paraplyorganisationer gör. Genom att NSF är aktiva så kan vi nå ut och sprida 

vår kunskap till nyktra organisationer i Norden och Europa. 

Jag föreslår 
att NSF bidrar mer aktivt i arbetet i Nordgu och Active. 

 
att NSF uppmärksammar Nordgu:s och Actives arbete ut till förbundets  medlemmar. 
 
att  NSF aktivt bidrar till att skicka medlemmar till utbyten, seminarier och andra  sammankomster 
som anordnas av Nordgu och Active. 
 
Ombud som bifallit förslaget 2 st 
 

Presidiets förslag till beslutsordning 

B mot avslag. 

C mot avslag. 

D mot avslag. 
E mot avslag. 

F mot G. Vinnaren mot avslag. 

A mot avslag. 



 
Sammanfattning från beredningsgrupp 

Tilläggsförslag: 

Det första tilläggsförslaget om förbundsläger vart 4e år diskuterades inte eftersom det var så få som stödde 

förslaget. 

Till stöd för tilläggsförslag nummer 2 om att arbeta närmre Active och NordGU (de Europeiska respektive 

nordiska paraplyorganisationerna för nykterhetsförbund för unga) framfördes argumenten att det finns stora 

möjligheter för berikande erfarenhetsutbyten. Därför gäller det att bättre ta tillvara möjligheterna med vårt 

medlemskap i dessa organisationer. Ett sätt som man kan förbättra deltagandet i Norgdus och Actives 

arrangemang är att skicka ut påminnelser om arrangemangen per mejl (i t ex nyhetsbrevet) samt lägga upp det på 

facebookgruppen. Det är lätt att informationen försvinner på en hemsida. 

Det tredje förslaget om deltagande på Pridefestivalen fann man både fördelar och nackdelar med. Det som 

talade för förslaget var att scouter samt medlemmar från IOGT-NTO och UNF idag deltar i Pridefestivalen så 

varför skulle inte även Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kunna delta på arrangemanget? Det ger en möjlighet 

att reflektera över och diskutera frågor om kärlek och normer i samhället. 

Det som talade mot förslaget var att temat för 2015 handlar om natur och friluftsliv och där passar inte detta 

arrangemang in så bra. Det borde vara redan 2013 under Existens-året där frågor om acceptans för olika 

kulturer och respekt för andra sätt att leva är aktuella. 

Tilläggsförslag nummer 4 kom eftersom arbetsplanen kan upplevas rörig och att det kan vara svårt att se hur den 

hänger ihop med budget, samt hur de olika delarna i arbetsplanen är kopplade till varandra. Det skulle vara 

enklare att utvärdera resultatet av arbetsplanen om det finns tydligare målformuleringar och helst mätbara mål 

samt en tydligare koppling till budget. Det saknas en tydlig målbild och en strategi inom t ex program och 

utbildningsfrågor. Det saknas förklarande texter till arrangemang om vilken målgrupp och vad syftet och målet 

med arrangemanget är. 

Om det här sättet att skriva en arbetsplan gör att dokumentet blir ohanterligt stort kan man ha mer detaljerade 

beskrivningar i en bilaga till arbetsplanen. 

Till stöd för att arbetsplanen ska behålla den form den har idag framfördes att det finns ett behov av att veta 

varför vi ska arbeta på ett visst sätt i framtiden. En mer utförlig arbetsplan riskerar dessutom att bli mer 

omfattande än dagens arbetsplan och det blir därmed mycket text att sätta sig in i inför FM och under det 

aktuella året. 

Ändringsförslag: 

Argumentet för att ändra i enlighet med det första ändringsförslaget är att det tydliggör att syftet med att starta 

kårer inte är att kunna bilda nya distrikt. 



För ändringsförslag nummer 2 framfördes att datum har funnits i tidigare arbetsplaner och det borde därmed 

inte vara en omöjlighet idag. Dessutom är preliminära datum är bättre än inga datum alls och man borde kunna 

skriva in åtminstone de datum som faktiskt är kända eller beslutade av FS. Om det är problematiskt att skriva in 

exakta datum borde man kunna skriva vilken del av året som det är tänkt att arrangeras. Dessutom är det är bra 

reklam att ta med datumen i arbetsplanen. 

Mot förslaget talade att arrangemang kan behöva justeras i tid och rum och då är det en nackdel att FM har 

beslutat vilka datum som gäller. 

 

Utöver dessa förslag diskuterades ledarresan till Jerusalem 2013 och Nykter scout-temat för år 2012. 

Det som uppskattades med en ledarresa till Jerusalem var att det ger oss en möjlighet att reflektera över respekt 

och acceptans. Den internationella Scoutrörelsen består av flera nationer och även sådana som kränker 

mänskliga rättigheter och det ger oss en möjlighet att jobba aktivt mot sådana kränkningar i dessa länder. Det är 

bra att ta upp allvarliga frågor genom en ledarresa och inte bara arrangera resor som gör oss lite gladare och 

nöjdare med livet. 

Det som anfördes mot resan var att vi i så fall reser till ett land som kränker mänskliga rättigheter. 

I samband med Nykter scout-temat tog man upp att det finns en risk för att förbundslägret 2012 blir för internt 

för våra äventyrar- och utmanarscouter som var på världsscoutjamboreen i somras och att de inte attraheras av 

att åka på ett läger tillsammans med spårarscouter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25b. Valberedningens förslag angående arvoderad ordförande 
A  Valberedningen föreslår att FM beslutar 

- att ett arvode motsvarande heltid utbetalas till förbundsordförande. Detta 

arvode utgår årligen med 5,1 inkomstbasbelopp. 

(22 143 kr/månad år – 2011 – 23 205 kr/månad - 2012) 

- att uppdraget som förbundsordförande är ingen anställning. 

I arvodet ingår kompensation för semesterersättning som betalas vid 

sedvanlig anställning. Det är förbundsordförandes ansvar att planera 

uppdraget så att erforderlig veckovila samt motsvarighet till semester kan 

inrymmas i arbetet. 

- att uppdra åt vice förbundsordförande och förbundskassör i samråd med 

general- sekreteraren fastställa övriga med uppdraget tillämpliga villkor 

och förmåner samt praktiska frågor kring telefon, dator och eventuell 

arbetsplats. 

- att arvode medför rätt till pension. 

- att om förbundsordföranden inte återväljs av förbundsmöte eller om 

uppdraget som förbundsordförande upphör under pågående 

mandatperiod inträder en garanti om arvodesutfyllnad i maximalt 6 

månader från månaden efter att uppdraget upphör. För att få 

arvodesutfyllnad krävs att förbundsordförande ska ha en tjänst eller är 

arbetssökande. Arvodesutfyllnaden ska svara för mellanskillnad 

lön/arbetslöshetsersättning och arvode. Alla förmåner som i övrigt följt 

med uppdraget utöver arvodet upphör månaden efter förbundsmötet. 

- att med inkomstbasbelopp enligt ovanstående avses av regeringen fastställt 

inkomstbasbelopp för aktuellt år. 

- att förbundsstyrelsen får i uppdrag under 2012 att initiera en process med 

diskussioner runt förutsättningarna för olika typer av uppdrag och 

funktioner inom NSF, som leder fram till förslag på riktlinjer till nästa 

förbundsmöte. 

 

Ombud som bifallit förslaget 17 st, avslag 22 st 



FS föreslår Förbundsmötet 

 att avslå valberedningens förslag 

Ombud som bifallit FS förslag 10 st, avslag 10 st 

 

Övriga yrkanden 

Ändringsförslag 

Katarina Funning, ombud 33 och Mats Funning, ombud 34 föreslår FM 

B att justera att-sats nr 5 i valberedningens förslag, angående garanti om arvodesutfyllnad, från 6 månader 

till max 3 månader. 

 
Presidiets förslag till beslutsordning 

 

För att veta hur det fullständiga förslag A ser ut, behandlar vi förslag B först 

genom att ställa det mot avslag. Sedan ställs det slutgiltiga förslaget mot 

avslag. 

 

B mot avslag 

A mot avslag 

 
Sammanfattning från beredningsgrupp 

Diskussionsunderlag för valberedningens förslag kring arvoderad ordförande 

Beredningsgruppen inleddes genom att valberedningen kort redovisade sitt förslag.  De gick också igenom hur 

deras arbetsgång har varit under året. Därefter redogjorde FS för sitt yttrande. De berättade också om sina 

tankar och frågetecken som dök upp när de först fick höra förslaget om arvodering. De berättade att de ställde 

sig frågande till hur arvodering ska inrymmas i budgeten. De berättade också att de funderat lite kring vad en 

ordförandes uppgift skulle bli. Slutligen tog de upp det ideologiska perspektivet. Innan ordets släpptes fritt 

diskuterades ett tilläggsförslag om vad som sker med arvoderingen om ordföranden inte ställer upp för omval. 

Beredningsgruppen enades om att ordföranden får tre månaders arvodering utbetald efter Förbundsmötet. Efter 

detta släpptes ordet fritt.  

Revisor Anders Eriksson var först ut på talarlistan och redogjorde för revisorernas tankar kring frågan. Han 

berättade att de gått igenom stadgarna för att se om förfarandet har gått rätt till. De visade sig ha kommit fram 

till att förslaget kommer innebära en stadgeändring. Han klargjorde också att han inte funnit utrymme i 

stadgarna för att välja två vice ordförande. 

En deltagare berättade att hon ställde sig frågande kring om det ens är möjligt att hitta en ordförande med 

tillräckligt flexibel arbetssituation. Nuvarande ordförande har haft fördelen att ha en tillmötesgående arbetsgivare 



som medgivit viss tjänstledighet. FS svar på den frågan var: ”Ja det finns en kandidat som kan ställa upp på de 

premisserna”. Vid flertalet tillfällen uppkom diskussioner huruvida det förekommer oenigheter inom förbundet. 

Deltagarna i beredningsgruppen hade inte en entydig bild över huruvida förbundet är enigt eller inte. Andra 

deltagare påpekade att det är viktigt att förbundet förblir en ideell verksamhet, både i och utanför FS.  

Vidare så uttryckte många deltagare att en arvoderad ordförande kan vara lämpligt i och med rådande 

strukturförändringar i scoutrörelsen. Vissa hävdade att detta kommer att kräva mycket tid, andra menade att vi 

hittills klarat oss bra med en ideell ordförande. En deltagare underströk att det är FM som fattar beslut om vad 

som ska göras. En ordförande, arvoderad eller ej, kan inte göra något annat än det som FM fattar beslut om. 

Två starka åsikter framfördes kring om en arvoderad ordförande skapar en toppstyrning eller kan arbeta från 

gräsrotsnivå. 

Sammanfattningsvis kan man säga att stadgefrågan inte var en stor fråga, utan diskussionerna handlade mest om 

kärnfrågan.  

Slutligen klargjorde Fredrik Torberger att han enbart ställer upp som ordförandekandidat med vissa förbehåll.  

Fredrik förtydligade att tre fokusområden medföljer hans kandidatur. I korthet går de ut på att öka inslaget av 

personlig utveckling i verksamheten, att höja personalens kompetens inom organisationsutveckling, samt att i 

större utsträckning ta tillvara alla möjligheter till synergieffekter med resten av IOGT-NTO-rörelsen. 

 



26. FS förslag nr 6: Aktivitetsstödet 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar (jämkat förslag med Katarina Funning, 

ombud 33) 
 

att aktivitetsstöd utbetalas med 20 kronor per ”pinne” under 2012, för åldersgruppen 6-25 år. 

att  rekryteringsbidrag utbetalas med 7 kronor per ”pinne” under 2012 för alla 

åldrar. 

att samma belopp preliminärt gäller för 2013 och 2014. 

 

Ombud som bifallit förslaget 10 st 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att bifalla det jämkade förslaget 

 

 

FS ursprungsförslag: 

 
Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
att aktivitetsstöd utbetalas med 20 kr per ”pinne” under 2012 

att rekryteringsbidrag utbetalas med 7 kronor per ”pinne” under 2012 

att samma belopp preliminärt gäller för 2013 och 2014 

 

Ombud som bifallit förslaget 5 st 

 
Presidiets förslag till beslutsordning 

 

Förslaget ställs mot avslag. 

 
 

Sammanfattning från beredningsgrupp 
Ingen diskussion förekom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27. FS förslag nr 7: Förbundsavgifter 2012 och preliminärt 2013 och 2014 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
att  årsavgiften för 2012 baseras på medlemsantalet 2011-12-31 

 

att årsavgiften för 2012 som faktureras kårerna skall vara oförändrad per medlem och år, det vill säga 

65 kr/medlem  

   

att årsavgiften för 2012 för direktanslutna medlemmar vara oförändrad per medlem och år, det vill 

säga 150 kr/medlem 

 

att  årsavgiften för 2013 baseras på medlemsantalet 2012-12-31 

 

att årsavgiften för 2013 som faktureras kårerna skall preliminärt vara oförändrad, 65 kr per medlem. 

 

att årsavgiften för 2013 för direktanslutna medlemmar skall preliminärt vara oförändrad, 150 kr per 

medlem 

 

att  årsavgiften för 2014 baseras på medlemsantalet 2013-12-31 

 

att årsavgiften för 2014 som faktureras kårerna skall preliminärt vara oförändrad, 65 kr per medlem. 

 

att årsavgiften för 2014 för direktanslutna medlemmar skall preliminärt vara oförändrad, 150 kr per 

medlem 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att bifalla förslaget 

 

Ombud som bifallit förslaget 7 st 

 
Presidiets förslag till beslutsordning 

 

Förslaget ställs mot avslag. 

 
Sammanfattning från beredningsgrupp 
Ingen diskussion förekom 

 

 

 



 
28. FS förslag nr 8: Förslag till budget 2012 samt preliminär budget för 

2013-15 

 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
att anta förslag till budget 2012 samt preliminär budget för 2013-15 

 

Ombud som bifallit förslaget 2 st 

 

BU föreslår Förbundsmötet 
att bifalla förslaget 

 

 

Övriga yrkanden 

 
Ändringsförslag 

Jimmie Norberg ombud 92, Veronica Nygren-Fasth ombud 18, Josefin Eklund ombud 

19 
att ta kostnaden för en arvoderad ordförande från konsulentposten i budgeten. 

 

Ombud som bifallit förslaget 1 st 

 

FS yrkar avslag 
 

 

Ändringsförlag 

 

Jimmie Norberg ombud 92 
att  strukturera budgeten så att det blir lättare att förstå. 

att skriva budgeten så den får en tydlig koppling till arbetsplanen. 

 

 

 
Presidiets förslag till beslutsordning 

 

Förslaget ställs mot avslag. 

 

 
Sammanfattning från beredningsgrupp 



Ingen diskussion förekom 


