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Beslutsunderlag FM 2017 
 

10. Motion nummer 1: Rekrytering 
Sammanfattning av diskussioner 
Motionären gillade idéerna i de övriga förslagen som lagts i VoteIT och 
tar med sig tilläggsförslagen (om att lägga till lokalt material och en 
ljudlös version av film) i sin motion, om det är tekniskt och 
budgetmässigt möjligt att genomföra. 

Förslag 
Motionär (motion) föreslår att förbundet tar fram en 
powerpoint/bildspel (alternativt film) som presenterar en realistisk bild 
av vad som kan upplevas i scouting, riktad till olika åldersgrupper 
#motion1-1 
 
Motionär (motion) föreslår att en enkel handledning som ger tips på 
vad och hur man ska göra vid rekrytering framställs 
#motion1-2 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att bifalla motionens båda att-satser 
#motion1-3 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla motionen 
#motion1-4 

  
Maria Johansson (maria-johansson)Skånedistriktet föreslår att 
förbundet tar fram en filmmall där kåren ges möjlighet att infoga eget 
material t.ex. bilder och filmsekvenser. 
#motion1-5 
 
Oscar Johansson (oscar-johansson_nsf)Värends Scoutkår föreslår att 
filmen även tas fram i ljudlös version för att fungera på exempelvis 
bussar. 
#motion1-6 
 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/motion
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/10-motion-nummer-1-rekrytering/?tag=motion1-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/motion
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/10-motion-nummer-1-rekrytering/?tag=motion1-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/10-motion-nummer-1-rekrytering/?tag=motion1-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/10-motion-nummer-1-rekrytering/?tag=motion1-4
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/maria-johansson
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/10-motion-nummer-1-rekrytering/?tag=motion1-5
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/oscar-johansson_nsf
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/10-motion-nummer-1-rekrytering/?tag=motion1-6
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11. Motion nummer 2: Förbundsläger 2020 
Sammanfattning av diskussioner 
Alla i beredningsgruppen höll med om motionen angående läger med 
tidig tillsättning av LÄKO. Tid, plats och tema beslutas före LÄKOs 
tillsättning för att underlätta för dem. 

Medeltidstema är fullt möjligt även med temaårets tema, men det 
kommer inte att bli ett nytt Härold i och med att det går att göra mycket 
inom Medeltidstemat. 

Förslag 
Bodil Hansen (bodil-hansen) föreslår att nästa förbundsläger genomförs 
2020 #motion2-1 

  
Bodil Hansen (bodil-hansen) föreslår att lägerplatsen blir Scout Camp 
Ransberg #motion2-2 

  
Bodil Hansen (bodil-hansen) föreslår att som tema för lägret fastställa ett 
tidigare lyckat koncept a la Härold = medeltidstema #motion2-3 

  
Bodil Hansen (bodil-hansen) föreslår att FS tillsätter ett LÄKO senast under 
våren 2018 #motion2-4 

 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att bifalla att-sats 1 #motion2-5 

  
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att bifalla att-sats 2 #motion2-6 

  
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att avslå att-sats 3 #motion2-7 

 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att bifalla att-sats 4 #motion2-8 

  
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att temat för förbundslägret knyter an till 
temaåret #motion2-9 

  
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla motionens samtliga att-satser 
#motion2-10 

  
Efraim Pettersson (eftaimstorslevene)Västra scoutdistriktet föreslår att 
nästa förbundsläger hålls 2019 på scout camp Ransberg och att LÄKO 
tillsätts under hösten 2017. 
#motion2-11 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bodil-hansen
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bodil-hansen
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bodil-hansen
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bodil-hansen
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-4
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-5
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-6
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-7
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-8
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-9
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-10
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/eftaimstorslevene
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/11-motion-nummer-2-forbundslager-2020/?tag=motion2-11
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12. RS förslag nummer 1: Stadegeändringar 
Sammanfattning av diskussioner 
Behövs kvalificerad majoritet? I så fall från alla förbund? Önskvärt att 
vi kan besluta det idag (att det blir kvalificerad majoritet. 

Förslag 
Riksstyrelsen RS (rs_) föreslår att i § 5:12, fjärde stycket ändra sista 
meningen till ”Finns det inget verksamt distriktsråd beslutar 
riksstyrelsen hur den kvarvarande egendomen ska fördelas mellan 
distriktsorganisationerna för de förbund som ingick i kretsen.” 
#rs-forslag1-1 

  
Riksstyrelsen RS (rs_) föreslår att i stadgarna lägga till en ny paragraf 
§ 5:14, med lydelsen ”Särskilt om rättsförhållanden för kretsar” 
#rs-forslag1-2 

  
Riksstyrelsen RS (rs_) föreslår att godkänna de föreslagna 
ändringarna gällande jäv från IOGT-NTO:s kongress 
#rs-forslag1-3 

  
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att sist i §62 lägga till mening 
”Finns det inget verksamt distriktsråd beslutar riksstyrelsen hur den 
kvarvarande egendomen ska fördelas mellan distrikts- 
organisationerna för de förbund som ingick i kretsen.” 
#rs-forslag1-4 

  
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att bifalla riksstyrelsens förslag 
angående en ny paragraf och att den läggs in som §63:2 och att §63 
Särskilda stadgar ändras till §63:1 Särskilda stadgar 
#rs-forslag1-5 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att godkänna de föreslagna 
ändringarna gällande jäv från IOGT-NTO:s kongress 
#rs-forslag1-6 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att bifalla förslagen enligt FS att-
satser 
#rs-forslag1-7 
 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/rs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/12-rs-forslag-nummer-1-stadegeandringar/?tag=rs-forslag1-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/rs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/12-rs-forslag-nummer-1-stadegeandringar/?tag=rs-forslag1-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/rs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/12-rs-forslag-nummer-1-stadegeandringar/?tag=rs-forslag1-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/12-rs-forslag-nummer-1-stadegeandringar/?tag=rs-forslag1-4
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/12-rs-forslag-nummer-1-stadegeandringar/?tag=rs-forslag1-5
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/12-rs-forslag-nummer-1-stadegeandringar/?tag=rs-forslag1-6
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/12-rs-forslag-nummer-1-stadegeandringar/?tag=rs-forslag1-7
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13. RS förslag nummer 2: Värd för 2021 års 
kongresser 
Sammanfattning av diskussioner 
Vi är ok med att kongressen 2021 blir där riksstyrelsen föreslår, dock 
svårighet för oss att delta om det inte finns aktiva medlemmar. Samtal 
bör tas kring om vi ska delta på sommaren, inte hatta fram och 
tillbaka. 

Stadgar som inte binder oss varken till höst eller sommar. 

Beredningsgruppen vill att FM beslutar om vi ska ha FM sommar eller 
höst. 

Förslag 
Riksstyrelsen RS (rs_) föreslår att uppdra åt riksstyrelsen att kontakta 
distrikten för djupare dialog kring värdskapet för 2021 års kongresser 
samt 
#rs-forslag2-1 
 
Riksstyrelsen RS (rs_) föreslår att uppdra åt riksstyrelsen att under 
hösten 2017 besluta om plats för 2021 års kongresser 
#rs-forslag2-2 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att bifalla förslaget angående värd 
för 2021 års kongresser med ett medskick att det kan vara svårt för 
NSF att medverka/ha FM på samma plats då det bara finns en aktiv 
kår i respektive intresserade distrikt. 
#rs-forslag2-3 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla förslaget 
#rs-forslag2-4 

 

 

 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/rs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/13-rs-forslag-nummer-2-vard-for-2021-ars-kongresser/?tag=rs-forslag2-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/rs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/13-rs-forslag-nummer-2-vard-for-2021-ars-kongresser/?tag=rs-forslag2-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/13-rs-forslag-nummer-2-vard-for-2021-ars-kongresser/?tag=rs-forslag2-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/13-rs-forslag-nummer-2-vard-for-2021-ars-kongresser/?tag=rs-forslag2-4
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14. FS förslag nummer 1: Fler 
verksamhetsformer 
Sammanfattning av diskussioner 
Hand i Hand skulle ge NSF en möjlighet att sprida mer nykter scouting 
och etablera sig på nya områden och orter för att säkra förbundets 
överlevnad. Under diskussionen var det många frågor kring hur Hand i 
Hand skulle kunna se ut i praktiken. NSF svarar för metoden och 
principerna, NBV är den centrala punkten som står för 
anställningskostnader och ser till att verksamheten går att rapportera. 
FS följer UNFs och Blå Bands ungdoms arbete i Hand i Hand. 

 
Förslag 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att ge i uppdrag åt FS att se över 
vilka verksamhetsformer som skulle kunna användas i de områden 
som NBV ska genomföra sin satsning “Hand i hand för fler” 
#fs-forslag1-1 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att ge i uppdrag åt FS att i dialog 
med NBV se vilka verksamhetsformer som skulle kunna användas i de 
områden som NBVs satsning “Hand i hand för fler” ska genomföras 
#fs-forslag1-2 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att ge FS möjligheten att gå in i ett 
samarbete med NBVs satsning “Hand i hand för fler” om de ser att vi 
har verksamhetsformer som kommer att passa de områdena som 
NBVs satsning kommer att fokusera på 
#fs-forslag1-3 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla samtliga att-satser 
#fs-forslag1-4 

 

 

 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/14-fs-forslag-nummer-1-fler-verksamhetsformer/?tag=fs-forslag1-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/14-fs-forslag-nummer-1-fler-verksamhetsformer/?tag=fs-forslag1-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/14-fs-forslag-nummer-1-fler-verksamhetsformer/?tag=fs-forslag1-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/14-fs-forslag-nummer-1-fler-verksamhetsformer/?tag=fs-forslag1-4
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15. FS förslag nummer 2: Sammanslagning av 
policys 
Sammanfattning av diskussioner 
Två policys handlar om nästan samma sak och därför föreslår FS att 
de ska slås ihop till en policy. Andra policys som tidigare antagits av 
NSF finns kvar. I sitt arbete har FS även funderat över vilka policys 
Scouterna har och i vilka frågor NSF behöver ha egna policys. Ett 
medskick från diskussionen är att policydokumentet är långt och 
innehåller mycket text. Därför kan det upplevas som svårtillgängligt. 

Medskick: Mycket text och kan vara svårtillgängligt. 

Hur blir det om kongressen tar beslut om att alkoholgränsen blir 0%. 
Ska vi hålla kvar vid 2,25% eller ska vi följa med? 

 

Förslag 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att policyn Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbunds syn på alkohol - i samhället, verksamheten och 
scoutrörelsen läggs samman med Policy för värdegrundsarbete inom 
NSF 
#fs-forslag2-1 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att sagda dokument justeras enligt 
förslaget på följande sidor #fs-forslag2-2 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att beslutet anses omedelbart 
justerat #fs-forslag2-3 
  
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla förslaget 
#fs-forslag2-4 
 

 

 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/15-fs-forslag-nummer-2-sammanslagning-av-policys/?tag=fs-forslag2-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/15-fs-forslag-nummer-2-sammanslagning-av-policys/?tag=fs-forslag2-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/15-fs-forslag-nummer-2-sammanslagning-av-policys/?tag=fs-forslag2-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/15-fs-forslag-nummer-2-sammanslagning-av-policys/?tag=fs-forslag2-4
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16. FS förslag nummer 3: Instruktion till NSF:s 
valutskott 
Sammanfattning av diskussioner 
Bra med en tydlighet för valutskottets arbete, men med önskemål om 
komplettering och utveckling framöver. Valutskottets arbete är mycket 
viktigt för NSFs framtid. 
 

Förslag 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att anta Instruktion för NSF:s 
valutskott 
#fs-forslag3-1 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla förslaget 
#fs-forslag3-2 
 

 
Nya förslag 
Ombud 15: Anne Nordstedt, Flen 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att det tas fram en 
uppdragsbeskrivning för valutskottets arbete 

 

 

17. FS förslag nummer 4: Delat ledarskap i 
styrelsen 
Sammanfattning av diskussioner 
Ingen större diskussion, mer konstaterande att om detta förslaget går 
igenom så kommer det bli en stadgeändring i och med enkel majoritet 
2015.  

Med ett medskick om att se över uppdragsbeskrivning för FS 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/16-fs-forslag-nummer-3-instruktion-till-nsf-s-valutskott/?tag=fs-forslag3-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/16-fs-forslag-nummer-3-instruktion-till-nsf-s-valutskott/?tag=fs-forslag3-2
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Förslag 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att ändra tredje meningen i §9 till 
”Styrelsen består av en eller två ordförande, upp till två vice 
ordförande, sekreterare och kassör samt det antal övriga ledamöter 
som förbundsmötet fastställer.” 
#fs-forslag4-1 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla förslaget 
#fs-forslag4-2 

 

 

18. FS förslag nummer 5: Premie för 
ledarrekrytering 
Sammanfattning av diskussioner 
Kort sammanfattning av diskussionerna: 
Ekonomi  

– vad händer om utmanare ingår, då kan det bli upp till 50 premier, hur 
ställer sig förbundet till det? Det är en risk för att det blir kan spräcka 
budget.  

- Pengapremie i efterhand är inte effektivt. 

- Satsa mer på Utmanare att bli ledare – hur kan förbundet stödja den 
utvecklingen, att utmanare vågar leda barn? 

- FS: kan man begränsa antalet premier per kår 

- Vem ska få del av premien, pengar blir det kåren, utbildning ledaren. 

- Vore bättre att premiera med andra medel än pengar. Det behövs 
fler ledare, inte mer pengar.  

- Det behövs verktyg för rekrytering och kanske möjlighet till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst? 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/17-fs-forslag-nummer-4-delat-ledarskap-i-styrelsen/?tag=fs-forslag4-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/17-fs-forslag-nummer-4-delat-ledarskap-i-styrelsen/?tag=fs-forslag4-2
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- Utbildningar behövs mer än pengar, det både inspirerar och ger 
kunskap. 

Tid för ledarerfarenheter 

- vad innebär ”tillfällen”, är det scoutmöten? (Kan det motsvara en 
aktivitetspinne?) det måste finnas en specifikation. Tiden är svår för 
kårer som inte ses så många tillfällen per termin, t.ex. familjescouting.  

 
Förslag 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att en ledarrekryteringspremie 
införs 
#fs-forslag5-1 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslåratt kraven för att få premien är att 
en ny medlem: Ej varit medlem under de senaste fem åren, den nya 
medlemmen har varit aktiv som ledare under 30 tillfällen, den nya 
medlemmen har genomgått Leda scouting eller en högre kurs inom 
Scouternas utbildningsprogram ledarskapsön sedan medlemskapet 
påbörjades 
#fs-forslag5-2 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att ledarrekryteringspremien kan 
sökas retroaktivt från 1 jan 2017 
#fs-forslag5-3 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att premien under perioden 2017-
2019 uppgår till 5000 kr per ny ledare #fs-forslag5-4 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla förslaget med tillägget 
att premien bör utvärderas till nästa FM #fs-forslag5-5 
 
Efraim Pettersson (eftaimstorslevene)Västra scoutdistriktet föreslår att 
premien ska utbetalas även om en utmanare väljer att vara ledare på 
en avdelning utan att vara ifrån förbundet under 5 års tid. 
#fs-forslag5-6 
 
Maria Johansson (maria-johansson)Skånedistriktet föreslår att 
(kontraproposition) varje ny ledare får sin ledarutbildning betald. 
#fs-forslag5-7 
 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-4
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-5
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/eftaimstorslevene
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-6
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/maria-johansson
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-7
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Maria Johansson (maria-johansson)Skånedistriktet föreslår att 
(kontrapropostion) ledarutbildningen betalas oavsett om den nya 
ledaren varit medlem i kåren tidigare eller ej. Dock ej i rollen som 
ledare de fem senaste åren. 
#fs-forslag5-8 
 
Maria Johansson (maria-johansson)Skånedistriktet föreslår att 
(kontraproposition) ledarutbildningsbidraget kan sökas retroaktivt från 
1 jan 2017. 
#fs-forslag5-9 
 
Maria Johansson (maria-johansson)Skånedistriktet föreslår att 
(kontraproposition) ledarutbildningen genomförs inom 24 månader 
efter påbörjat ledarskap. 
#fs-forslag5-10 
 
Oscar Johansson (oscar-johansson_nsf)Värends Scoutkår föreslår att 
en tidsperiod på 24 månader sätts för att de 30 ledartillfällena ska 
uppnås. 
#fs-forslag5-11 
 
Efraim Pettersson (eftaimstorslevene)föreslår att en tidsperiod på 12 
månader sätta för att de 30 ledratillfällena ska uppnås. 
#fs-forslag5-12 

 
Jämkade förslag 
Jämkat mellan: förslag #fs-forslag5-11 och förslag #fs-forslag5-12 

att ledaren ska ha varit aktiv i minst 4 terminer och minst 5 tillfällen per 
termin.  

 
Nya förslag 
Ombud 18: Anne-Maj Björnholm, Östergötland 
(Med stöd från ombud 20 Karolina Jönsson samt ombud 2 Kicki 
Rydberg som tycker att precisering av vad ”tillfälle” innebär måste 
göras) 

att återremittera förslaget till FS för att utveckla förslaget till nästa FM.  

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/maria-johansson
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-8
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/maria-johansson
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-9
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/maria-johansson
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-10
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/oscar-johansson_nsf
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-11
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/eftaimstorslevene
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/18-fs-forslag-nummer-5-premie-for-ledarrekrytering/?tag=fs-forslag5-12


11 
 

19. FS förslag nummer 6: Ersättning till ideella 
Sammanfattning av diskussioner 
Ingen diskussion skedde 

 
Förslag 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att inga generella arvoden utgår 
från förbundet 
#fs-forslag6-1 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att FS-ledamöter har rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst 
#fs-forslag6-2 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att budgetposten för arvodering av 
FS-ledamot kvarstår 
#fs-forslag6-3 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla förslaget 
#fs-forslag6-4 

 

 

20. FS förslag nummer 7: Förbundets stöd till 
stiftelserna 
Sammanfattning av diskussioner 
Beredningsgruppen inledde med allmänna frågor om förslaget samt 
sakupplysningar. Beredningsgruppen generellt uttrycker sitt stöd för 
förbundsstyrelsens förslag.  
Frågan om huruvida anläggningarna ska kunna bära sin ekonomi 
själva eller om förbundet ska fortsätta subventionera dem 
diskuterades. Flera personer lyfte att bidragen till stiftelserna bland 
annat syftar till att stärka stiftelsernas förmåga att utvecklas och bära 
sina kostnader. 
 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/19-fs-forslag-nummer-6-ersattning-till-ideella/?tag=fs-forslag6-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/19-fs-forslag-nummer-6-ersattning-till-ideella/?tag=fs-forslag6-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/19-fs-forslag-nummer-6-ersattning-till-ideella/?tag=fs-forslag6-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/19-fs-forslag-nummer-6-ersattning-till-ideella/?tag=fs-forslag6-4
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Ordförande Fredrik Torberger berättar om två saker som lyftes på träff 
med stiftelsernas styrelser under våren 2017. Då diskuterades 
möjligheten att ta in fler huvudmän för stiftelserna då undersökningar 
visar att det kommer vara svårt och ta lång tid för att få 
anläggningarna att bära sina egna kostnader inom närstående tid. Det 
är också en utmaning att hitta personer som vill engagera sig i 
stiftelsestyrelserna. 
 
Förslag 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att driftsbidrag på 1 020 000 kr 
utbetalas till Ransberg under 2018-2019 #fs-forslag7-1 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att driftsbidrag på 306 000 kr 
utbetalas till Storvallen under 2018-2019 #fs-forslag7-2 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att driftsbidrag på 340 000 kr 
utbetalas till Kungshol under 2018-2019 #fs-forslag7-3 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att utvecklingsbidrag på 2 250 000 
kr utbetalas till Ransberg under 2018-2019 #fs-forslag7-4 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att utvecklingsbidrag på 1 100 000 
kr utbetalas till Kungshol under 2018-2020 #fs-forslag7-5  

 

 

21. FS förslag nummer 8: Förbundsavgifter 
2018-2019, preliminärt 2020-2021 
Sammanfattning av diskussioner 
Förslagsställaren Björn Rosén berättar att förslaget om att höja 
årsavgiften var ett sätt att undersöka om det fanns ett stöd för att öka 
förbundets intäkter på detta sätt. Beredningsgruppen enas om att de 
vill gå på förbundsstyrelsens förslag, dvs. att låta förbundets 
medlemsavgift ligga kvar på 120 kronor per år och kårmedlem och 
250 kronor per år och direktansluten medlem. 
Det lyfts att ett sätt att påverka förbundets ekonomi är att påverka 
medlemsavgiften till Scouterna som fastställs på Scouternas stämma 
hösten 2018. 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/20-fs-forslag-nummer-7-forbundets-stod-till-stiftelserna/?tag=fs-forslag7-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/20-fs-forslag-nummer-7-forbundets-stod-till-stiftelserna/?tag=fs-forslag7-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/20-fs-forslag-nummer-7-forbundets-stod-till-stiftelserna/?tag=fs-forslag7-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/20-fs-forslag-nummer-7-forbundets-stod-till-stiftelserna/?tag=fs-forslag7-4
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/20-fs-forslag-nummer-7-forbundets-stod-till-stiftelserna/?tag=fs-forslag7-5
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Förslag 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att årsavgiften för 2018 baseras på 
medlemsantalet 2017-12-31 #fs-forslag8-2 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att årsavgiften för 2018 som 
faktureras kårerna skall vara, 120 kr/medlem #fs-forslag8-3 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att årsavgiften för 2018 för 
direktanslutna medlemmar skall vara oförändrad, 250 kr/medlem 
#fs-forslag8-4 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att årsavgiften för 2019 baseras på 
medlemsantalet 2018-12-31 #fs-forslag8-5 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att årsavgiften för 2019 som 
faktureras kårerna skall vara, 120 kr/medlem #fs-forslag8-6 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att årsavgiften för 2019 för 
direktanslutna medlemmar skall vara oförändrad, 250 kr/medlem 
#fs-forslag8-7 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att årsavgiften för 2020 baseras på 
medlemsantalet 2019-12-31 #fs-forslag8-8 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att årsavgiften för 2020 som 
faktureras kårerna skall preliminärt vara 120 kr/medlem #fs-forslag8-9 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att årsavgiften för 2020 för 
direktanslutna medlemmar skall preliminärt vara oförändrad, 250 
kr/medlem #fs-forslag8-10 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla förslaget #fs-forslag8-11 
 
Björn Rosén (bjorn-rosen) föreslår att årsavgiften för 2019 som 
faktureras kårerna skall vara 130 kr/medlem  
 
att årsavgiften för 2020 som faktureras kårerna skall preliminärt vara 
140 kr/medlem 
#fs-forslag8-12 

 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-4
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-5
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-6
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-7
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-8
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-9
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-10
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-11
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bjorn-rosen
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/21-fs-forslag-nummer-8-forbundsavgifter-2018-2019-preliminart-2020-2021/?tag=fs-forslag8-12
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22. FS förslag nummer 9: Stadgeändring 
Sammanfattning av diskussioner 
FS jämkar sig med BU.  

 
Förslag 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att i §5 ändra andra meningen till 
”Scoutkår under femtio medlemmar (varav minst fem skall vara yngre 
än 26 år) äger rätt att utse två ombud och två suppleanter.” 
#fs-forslag9-1 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att i §8 ändra andra första 
meningen till ”Förbundsråd hålles under verksamhetsperioden på tid 
och plats som fastställs av förbundsstyrelsen.” 
#fs-forslag9-2 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla första att-satsen 
#fs-forslag9-3 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att i §8 ändra andra första 
meningen till “Förbundsråd hålls minst en gång mellan två 
förbundsmöten. Tid och plats fastställs av förbundsstyrelsen.” 
#fs-forslag9-4 

 

23. FS förslag nummer 10: Aktivitetsstöd 2018, 
preliminärt 2019 och 2020 
Sammanfattning av diskussioner 
Beredningsgruppen ifrågasatte varför förbundsstyrelsen föreslår att ta 
bort rekryteringsbidraget. Bidraget kan nyttjas vid rekryterande 
aktivitet där kåren får ett bidrag om 7 kronor för varje deltagare på 
aktiviteten. De närvarande tycker att det här bidraget är värdefullt och 
att det som behövs är mer information om hur bidraget kan användas 
och hur en går tillväga för att söka. 
Beredningsgruppen stödjer skånedistriktets förslag #fs-forslag10-5 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/22-fs-forslag-nummer-9-stadgeandring/?tag=fs-forslag9-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/22-fs-forslag-nummer-9-stadgeandring/?tag=fs-forslag9-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/22-fs-forslag-nummer-9-stadgeandring/?tag=fs-forslag9-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/22-fs-forslag-nummer-9-stadgeandring/?tag=fs-forslag9-4
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Förslag 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att aktivitetsstödet betalas ut med 
25 kr per deltagartillfälle under 2017-2018 för deltagande medlemmar i 
ålder 6-25 år 
#fs-forslag10-1 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att samma belopp och målgrupp 
preliminärt gäller för 2019-2020 
#fs-forslag10-2 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att rekryteringsbidraget upphör 
#fs-forslag10-3 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla förslaget 
#fs-forslag10-4 
 
Maria Johansson (maria-johansson)Skånedistriktet föreslår att 
rekryteringsbidraget betalas ut med 7 kronor per deltagartillfälle under 
2017-2018 för deltagare från 6 år och uppåt. 
#fs-forslag10-5 
 
Bodil Hansen (bodil-hansen) Enerydakåren föreslår att om 
rekryteringsbidraget tas bort ska begreppet "prova-på -medlem" ges 
möjlighet att utgöra underlag för AK-stödet. 
 
att en individ kan räknas som "prova-på-medlem" under max 3 - 4 
tillfällen. 
#fs-forslag10-6 

  
 

Jämkade förslag 
Jämkat mellan: FS förslag #fs-forslag10-3 och Skånedistriktets 
förslag #fs-forslag10-5 
 
att rekryteringsbidraget upphör 
 

 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/23-fs-forslag-nummer-10-aktivitetsstod-2018-preliminart-2019-och-2020/?tag=fs-forslag10-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/23-fs-forslag-nummer-10-aktivitetsstod-2018-preliminart-2019-och-2020/?tag=fs-forslag10-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/23-fs-forslag-nummer-10-aktivitetsstod-2018-preliminart-2019-och-2020/?tag=fs-forslag10-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/23-fs-forslag-nummer-10-aktivitetsstod-2018-preliminart-2019-och-2020/?tag=fs-forslag10-4
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/maria-johansson
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/23-fs-forslag-nummer-10-aktivitetsstod-2018-preliminart-2019-och-2020/?tag=fs-forslag10-5
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bodil-hansen
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/23-fs-forslag-nummer-10-aktivitetsstod-2018-preliminart-2019-och-2020/?tag=fs-forslag10-6
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/23-fs-forslag-nummer-10-aktivitetsstod-2018-preliminart-2019-och-2020/?tag=fs-forslag10-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/23-fs-forslag-nummer-10-aktivitetsstod-2018-preliminart-2019-och-2020/?tag=fs-forslag10-5


16 
 

24. FS förslag nummer 11: Arbets- och 
arrangemangsplan 2018–2019 
Sammanfattning av diskussioner 
Arbetsplanen diskuterades utifrån de olika rubriker som presenteras i 
möteshandlingarna. Punkter som lyftes var bland annat tankar kring 
närvaroregistrering och de utmaningar som kan uppstå om vi har 
dubbla system för det. Under rubriken ledarskap och utbildning håller 
många i beredningsgruppen med BU om att målen är lågt satta. I 
förhållande till program så efterlyses tydligare kommunikation om 
programpunkter som stryks eller förändras. Rörande organisation så 
önskas möjlighet till administrativt stöd från förbundet, riktat till kårer i 
behov av det. Diskussionen avslutades med en diskussion rörande 
arrangemangsteam och behovet av att kunna sätta datum för 
arrangemang med god framförhållning. Ska vi tillsätta ett 
arrangemangsteam som sedan själva väljer datum, eller ska vi sätta 
ett datum och sedan rekrytera ett arrangemangsteam till det/de 
datumen? Flera nya förslag kom ur den sistnämnda diskussionen. 

 
Förslag 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att anta arbetsplanen för 2018-
2019 #fs-forslag11-1 

Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att anta arrangemangsplanen för 
2018-2019 samt preliminär arrangemangsplan 
för 2020-2021 #fs-forslag11-2 

Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla förslaget #fs-forslag11-3 

Gunnel Johansson (gunnel-johansson) föreslår att meningen "Digital 
närvaroregistrering.." stryks. Detta under förutsättning att de 
grundläggande funktioner som idag saknas i eBas INTE kommer att 
vara i drift i sept-okt 2017. 

 

 
 
 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/24-fs-forslag-nummer-11-arbets-och-arrangemangsplan-2018-2019/?tag=fs-forslag11-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/24-fs-forslag-nummer-11-arbets-och-arrangemangsplan-2018-2019/?tag=fs-forslag11-2
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/24-fs-forslag-nummer-11-arbets-och-arrangemangsplan-2018-2019/?tag=fs-forslag11-3
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/gunnel-johansson


17 
 

Nya förslag 
Ombud 70: Gunnel Johansson, Timmersdala 
 
att kårer vid behov kan få hjälp av förbundspersonal, till exempel 
verksamhetsutvecklarna, med administrativa uppgifter, exempelvis 
medlemsregistrering, ekonomi och redovisning. 
 
 
Ombud 51: Carl Persson, Västra Scoutdistrikt 
 
att under FM besluta en arrangemangsplan för följande arrangemang, 
vår och sommar 2018. 

• 17-18/3 Förbundsledarsamling + DelTa + Intro till temaår. 
• 1-8/7 Solvarg 
• 16-22/7 Blå gryning, Kungshol 
• 10-11/2 & 21-22/4 Leda avdelning 
• Lägermatkurs i samband med Tinget 
• 17-18/11 Alkoholpolitisk kurs 
• 1-2/1 Nyårsbal 

 
att arrangemang som sker 2019 presenteras på 
förbundsledningssamlingen 2018. 
att FM arrangeras år 2019 (tillägg i arrangemangsplanen). 
 
 

 

25. FS förslag nummer 12: Budget 2018–2019 
Sammanfattning av diskussioner 
Diskussion kring hur det kommer sig att vi har ett underskott? Stora 
potterna går till: Insamlingsarbetet och driftsbidragen samt 
utvecklingsbidrag till Ransberg och Kungsol. Insamlingsarbetet räknas 
ge vinst inom 5-6 år och har redan dragit in 1300000 första året, varav 
400.000 till internationellt arbete, 1/6 går till NSF eftersom vi går in 
med 1/6. Västra distriktet anser att det är en felaktig princip att gå med 
underskott, därav deras förslag. Satsningar kan gå back men det 
löpande skall ej gå minus. Stödet till anläggningarna ska vara med i 
den löpande verksamheten, det vill säga gå plus minus noll, medan 
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satsningarna som FS föreslår och FM fattar beslut om får gå minus. 
Därför bra med enseparering av stöd och satsning i budgeten.  

BU hade en fråga om potten för Personal Kansli. I den första 
versionen av budgeten som de fick låg kostnaderna för den vakanta 
biträdande generalsekreteraren under Personal Kansli. Den är nu 
flyttad till budgetposten Medlemsutveckling. Även föregående års utfall 
av den posten är flyttade. 

Beroende på vad vi fattar beslut om angående förbundslägret i motion 
nummer 2, vilket år det ska genomföras så kommer budgeten 
justeras. 

Förslag 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att anta förslaget till budget för 
2018-2019 
#fs-forslag12-1 
 
Beredningsutskott BU (bu_) föreslår att bifalla förslaget 
#fs-forslag12-2 
 

Nya förslag 
Ombud 51: Carl Persson, Västra distriktet 

att förbundet 2020 och 2021 lägger fram en balanserad budget för det 
löpande arbetet.  

 

 

36. FS förslag nummer 13: Tid, plats och 
mötesform för förbundsmötet 2019 
Sammanfattning av diskussioner 
Beredningsgruppen diskuterade de tre olika förslag som lagts: FS, 
Efraim & Kronoberg-Blekinge. Representanter från FS tydliggjorde att 
FM är medlemmarnas möte och att FS därför gärna ser att 
medlemmarna arrangerar det. FS ställer sig alltså positiva till andra 

https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/fs_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/25-fs-forslag-nummer-12-budget-2018-2019/?tag=fs-forslag12-1
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/__userinfo__/bu_
https://nsf.voteit.se/forbundsmote-2017/25-fs-forslag-nummer-12-budget-2018-2019/?tag=fs-forslag12-2
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förslag än sitt eget, exempelvis förslaget från Kronoberg-Blekinge, 
särskilt med tanke på att det i nuläget inte finns någon uttalad arrangör 
till ett FM i stockholmstrakten. Kronoberg-Blekinge Scoutdistrikt vill 
gärna arrangera FM på hösten, i Älmhult, den 26-27 oktober, eller 
helgen efter. Vad gäller förslagen från Efraim så visar de på att det 
finns en poäng i att ge FM på sommaren en chans, genom att 
genomföra ett sommar-FM igen. Förslaget är i så fall att hålla det på 
Ransberg, men arrangörsteam fattas. Slutligen tillkom ett förslag att 
arrangera FM i Örnsköldsvik i samband med övriga rörelsens 
kongresser. 

Förslag 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att förbundsmötet 2019 genomförs 
26-27 oktober #fs-forslag13-1 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att förbundsmötet 2019 hålls i 
Stockholmsområdet #fs-forslag13-2 
 
Förbundsstyrelse FS (fs_) föreslår att samma arbetsformer som vid 
förbundsmötet 2017 används 2019 #fs-forslag13-3 
 
Efraim Pettersson (eftaimstorslevene)föreslår att förbundsmötet 2019 
hålls 29-30 juni. #fs-forslag13-4 
 
Efraim Pettersson (eftaimstorslevene)föreslår att förbundsmötet 2019 
hålls på Ransberg. #fs-forslag13-5 
 
Bodil Hansen (bodil-hansen) Kronoberg-Blekinge Scoutdistrikt vill 
gärna stå som värd för förbundsmötet 2019 och föreslår därför att FM 
2019 förläggs till Kronoberg under hösten. #fs-forslag13-6    
 

Nya förslag 
Ombud 18: Anne-Maj Björnholm, Östergötlands distrikt. 

att vi har FM samtidigt som övriga IOGT-NTO-rörelsen. Då bara sista 
delen, alltså helgen.   
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