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16. Tingets förslag nr 3: Miljömedvetet resande 

Tinget föreslår att FM beslutar 
A         att punkten i Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds resepolicy under rubriken 

Ersättning för ideella, Resekostnadsersättning ändras från ”Resor företas som 
regel med billigaste färdmedel” till ”Vid val av transportmedel tas i första 
hand miljöhänsyn, i andra han ekonomisk hänsyn” 

B         att en punkt läggs till under samma rubrik som ovan med texten ”Flygresor 
undviks i största möjliga mån, speciellt inrikesresor” 

C         att scouter med förtroendeuppdrag samt kurs-/arrangemangsdeltagare som får 
resan helt eller delvis betald av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ska ansöka 
från kansliet innan eventuella flygbiljetter bokas 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
D         att uppdra till förbundsstyrelsen att se över NSF:s resepolicy i enlighet med 

motionen 

Övriga yrkanden 
Einar Bredefeldt, Lule-kåren, ombudsnummer 67 

Bifall till FS-förslag med tillägget  

E         att när det utgår reseutjämning eller resefördelning, får man flyga om man sparar 
mer än 6 timmar enkel väg.  

 
Laila Örheden, ombudsnummer 73 

F         att avslå tredje att-satsen.  

 
Viktoria Asplund, ombudsnummer 130 (antal underskrifter: 1) 

G         att uppdra till förbundsstyrelsen att se över Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds 
resepolicy i alla aspekter ex. miljö, ekonomi, säkerhet och tid.  

 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  D 
2. Resultatet mot avslag 
3. B  ställs mot  avslag 
4. C  ställs mot  avslag 
5. E  ställs mot  avslag 
6. G  ställs mot  avslag 
7. Resultatet  ställs mot  avslag 
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16. Tingets förslag nr 4: Aktivitetspinnar 

Tinget föreslår att FM beslutar 
A         att vi ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda huruvida ett system, som ger 

antal ombud på förbundsmötet utifrån antalet aktivitetspinnar i kombination 
med antalet medlemmar, skulle kunna tillämpas i NSF 

B         att förbundsstyrelsen får i uppdrag att lägga ett utarbetat förslag på 
förbundsmötet år 2008 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
C         att avslå förslaget 

Övriga yrkanden 
Alf Thellman Hummelstads scoutkår, Ombudsnummer 45, (antal underskrifter: 4) 

Medlemmen är i grunden i vår verksamhet, inte hur ofta han/hon kommer på aktiviteterna. Därför 
föreslår jag: 

D         att motion nr 4 avslås. 
 

Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. Huvudförslaget i sin helhet, A & B ställs mot  avslag 
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16. Tingets förslag nr 5: EU-märket 

Tinget föreslår att FM beslutar 
A         att ge FS i uppdrag att på förbundsmötets mandat skriva en motion till SSR:s 

årsmöte där man föreslår en ändring av texten ”Europeiska unionen” till 
”Europa” i märket som ska sitta under WOSM- och WAGGGS-märkena 

B         att beslutet börjar gälla omedelbart 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
C         att bifalla tingets förslag 

Övriga yrkanden 
Mölnlycke NSF-scoutkår, ombudsnummer 79, 80, 81, 164   

Det intressanta i scoutsammanhang är vilken scoutregion vi är ifrån, inte från vilken världsdel eller 
politisk union vi är ifrån.  

D         att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att på förbundsmötets mandat skriva en 
motion till SSR:s årsmöte där man föreslår en ändring av texten ”Europeiska 
unionen” till ”Europaregionen och Europe Region” i märket som ska sitta 
under WOSM- och WAGGGS-märkena. 

Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  D 
2. Resultatet  ställs mot  avslag 
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17. Motion nr 1 – Scouting öppen för alla? 
Motionären föreslår att FM beslutar 

A         att FS tillsätter en grupp som tar fram riktlinjer för att försäkra att vår verksamhet 
skall bli tillgänglig för alla 

B         att nämnda grupp skall undersöka möjligheter till att erbjuda scouting speciellt 
anpassad för olika grupper av funktionshindrade 

C         att nämnda grupp besöker olika större arrangemang för att överblicka vad som 
gjorts och vad som kan göras för att öka tillgängligheten 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
D         att bifalla motionens första att-sats 

E         att avslå motionens andra och tredje att-sats 

BU föreslår förbundsmötet 
F         att bifalla FS förslag 

Övriga yrkanden 
Therese Carlsson, ombudsnummer 144, (antal underskrifter: 2) 

Ändra första att-satsen till: 

G         att FS tillsätter en grupp som tar fram riktlinjer för att i största möjliga mån 
försäkra att vår verksamhet skall bli tillgängliga för alla. 

Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  G 
2. B  ställs mot  avslag 
3. C  ställs mot  avslag 
4. Helhet ställs mot  avslag 
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17. Motion nr 2 – Yolo – projekt 

Motionären föreslår att FM beslutar 
Motionären har dragit tillbaka sin ursprungliga att-sats och ersatt med följande: 

A         att NSF 2008 ger ett bidrag på 20 000 kr till Yolo-projekt. 

B         att NSF strävar efter att stödja ett världsscoutcenter på WOSM och ett på 
WAGGGS-sidan varje år. 

C         att summan uppgår till max 20 000 kr per center och år. 

D         att FS i framtiden tillsammans med internationella kommittén får i uppdrag att 
fördela bidragen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
E         att avslå motionen 

F         att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att genom förbundets internationella kommitté 
(IK), får i uppdrag till nästa förbundsmöte att ta fram ett förslag på vilka 
scoutcenter som vi ska stödja runt om i världen, och hur mycket bidrag som 
ska betalas ut till dessa 

BU föreslår förbundsmötet 
G         att avslå motionen 

H         att ge FS i uppdrag att undersöka möjligheten att ge bidrag till Our Cabaña enligt 
den policy som FS arbetade fram efter FM 2004 

Övriga yrkanden 
Robert Rapakko, ombudsnummer 83 

Ändra internationella kommitténs första och tredje att-sats till 

I         att NSF stödjer ett världscentra på WOSM-sidan och ett på WAGGGS-sidan 
varje år. 

J         att summan för varje enskilt bidrag uppgår till max 20 000 kr.  
 

Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  avslag 
2. B  ställs mot  I 
3. Resultatet  ställs mot  avslag 
4. C  ställs mot  J 
5. Resultatet  ställs mot  avslag 
6. D  ställs mot  avslag 
7. F  ställs mot  H 
8. Resultatet  ställs mot  avslag 
9. I, C och D  ställs mot  F 
10. Resultatet  ställs mot  avslag 
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17. Motion nr 3: En syster till Hostattack 

Motionären föreslår att FM beslutar 
A         att förbundet ska tillsätta en frivillig arbetsgrupp som ska ta fram denna 

alkoholinformatör 

B         att denna ska färdigställas till 2008 års sommarläger på Ransberg 

C         att den primära målgruppen är i patrull och seniorscoutålder 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
D         att bifalla motionen 

BU föreslår förbundsmötet 
E         att bifalla motionen 

Övriga yrkanden 
Olof Hansen, Emilia Sandgren, ombudsnummer 11, 27, (antal underskrifter: 3) 

F         att informatören utvecklas även för verksamhet utanför Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund och marknadsförs mot de övriga scoutförbunden.  

Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  avslag 
2. B  ställs mot  avslag 
3. C  ställs mot  avslag 
4. F  ställs mot  avslag 
5. Huvudförslaget i sin helhet ställs mot  avslag 
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17. Motion nr 4: Förbättrad kårhemsida 

Motionären föreslår att FM beslutar 
A         att uppdra åt förbundsstyrelsen att inom Svenska Scoutrådet driva frågan om att 

ta fram en bra publiceringsplattform för scoutkårer, samt 

B         att om förbundsstyrelsen inte når framgång med detta, utveckla möjligheterna 
vid publicering av kårhemsidor i enlighet med denna motion 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
C         att bifalla motionen 

BU föreslår förbundsmötet 
D         att avslå motionärens samtliga att - satser, samt 

E         att uppdra åt förbundsstyrelsen att driva frågan om att ta fram publicerings-
verktyg för kårer 

Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  E 
2. B  ställs mot  avslag 
3. Resultatet ställs mot  avslag 
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17. Motion nr 5: Aktivitetsrapportering via Madicken 

Motionären föreslår att FM beslutar 
A         att uppdra åt förbundsstyrelsen att utveckla Madicken så att närvaro- och 

aktivitetsrapportering kan ske via Madicken 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
B         att bifalla motionen 

Övriga yrkanden 
Christina Lundberg, ombudsnummer 76, (antal underskrifter: 3) 

Dela uppdraget i närvarorapportering och aktivitetsrapportering . Förbundsstyrelsen får i uppdrag 

C         att utveckla digital aktivitetsrapportering 

D         att utveckla digital närvarorapportering 
Urban Bornholm, Anders Östling, Erika Broo, ombudsnummer 138, 140, 139 

Medför dubbelt arbete. Kostnaden överstiger säkert en halv miljon. Liknande system finns redan. 
Olika regler för förbund och kommun. Vi föreslår förbundsmötet 

E         att  avslå motion nr 5 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A ställs mot  C 
2. Resultatet  ställs mot  avslag 
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17. Motion nr 6: Ekonomiskt stöd till kårer och distrikt 

Motionären föreslår att FM beslutar 
A         att förbundsmötet beslutar att höja det lokala aktivitetsstödet till 1 500 000 kr 

B         att ett stöd till distrikten införs med samma konstruktion som stödet till kårerna 
med 500 000 kr 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
C         att avslå motionen 

BU föreslår förbundsmötet 
D         att avslå motionen 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  avslag 
2. B  ställs mot  avslag 
3. Hela resultatet  ställs mot  avslag 
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18. FS förslag nr 2: Aktivitetsstöd 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
A         att aktivitetsstöd utbetalas per pinne, dvs per medlem, 7-25 år och aktivitet. 

Dessa pinnar ger 15 kr. 

B         att rekryteringsbidrag utdelas per pinne, dvs per person 7-25 år för planerad 
aktivitet, som varar minst en timma, med syfte att visa upp scouting och få 
fler medlemmar. Dessa pinnar ger 7 kr. 

 

BU föreslår förbundsmötet 
C         att bifalla FS förslag 

Övriga yrkanden 
Caroline Ekblad, ombudsnummer 92, (antal underskrifter: 5) 

Då det är betydligt svårare att rekrytera ledare än barn, förstår vi inte varför rekryteringsbidrag ej 
kan utdelas för personer över 25 år. Därför föreslår vi att bifalla FS med ändringen: 

D         att rekryteringsbidrag utdelas per pinne, dvs per person 6 år och uppåt för     
planerad aktivitet, som varar minst en timme, med syfte att visa upp scouting 
och få fler medlemmar. Dessa pinnar ger 7 kr. 

 
Gunnel Johansson, Ombudsnummer 121 

Ökade lotteriintäkter 2008- 2009 ger underlag för stimulans till kårernas arbete att erbjuda 
aktiviteter till fler. Jag föreslår 

E         att avslå första att-satsen 

F         att aktivitetsstöd utbetalas per pinne, dvs. per medlem, 7-25 år och aktivitet. 
Dessa pinnar ger 20 kr.  

 
Ylva Timner, Lule Scoutkår, Ombudsnummer 68, (antal underskrifter: 7) 

Jag föreslår bifall av FS förslag, med ändringen 

G         att aktivitetsstöd utbetalas till deltagare 6-25 år (dvs. från skolstart) 

 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  F 
2. Resultatet  ställs mot  G 
3. Resultatet  ställs mot  avslag 
4. B  ställs mot  D 
5. Resultatet  ställs mot  avslag 
6. Helheten  ställs mot  avslag 
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19. FS förslag nr 3: NSF och anläggningsstiftelserna 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
Ursprungsförslaget jämkat med Rolf Anderssons förslag, SE ÄVEN BILAGA A. 

A         att fastställa fördelningen av bidrag till anläggningsstiftelserna enligt handling 

B         att av FM utsedda valberedning ska även ta fram förslag på ledamöter till 
stiftelsestyrelserna för beslut på FS:s november möte.  

 

BU föreslår förbundsmötet 
C         att utredningen kring Ransberg ska presenteras 

D         att bifalla FS förlag 

Övriga yrkanden 
Hans Lundberg, Ombudsnummer 77, (antal underskrifter: 7) 

E         att att-sats nr 2 avslås 

F         att hyra av förbundsförråd flyttas till annan del av budgeten 

G         att diskussionen om beslut 2009 startar 2008 
 

Rolf Carlsson, Utby, ombudsnummer 135,  

Jag föreslår att ändra att-sats nr två till 

H         att frågan om en eventuell avveckling av NSF:s huvudmannaskap för någon eller 
flera av våra anläggningsstiftelser skall beslutas av förbundsmötet.  

 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  avslag 
2. B  ställs mot  avslag 
3. C  ställs mot  avslag 
4. F  ställs mot  avslag 
5. G  ställs mot  avslag 
6. Hela resultatet ställs mot  avslag 
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20. FS förslag nr 4: Insamlingsarbete 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
A         att kårer i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ges information och material för att 

genomföra insamlingar inom ramen för IOGT-NTO-rörelsens Internationella 
Institut 

B         att de insamlingar som görs på olika nivåer i vårt förbund kanaliseras till vår 
egeninsats i IOGT-NTO rörelsens Internationella Institut 

 

Övriga yrkanden 
Emma Laursen, Ombudsnummer 129, (antal underskrifter: 5) 

Vi tycker att kårerna själva ska få bestämma vad de ska samla in pengar till. FM kan inte 
bestämma det här åt kårerna. 

Ändringsförslag till andra att-satsen 

C         att kårerna uppmuntras att samla in pengar till vår egeninsats till IOGT-NTO-
rörelsens Internationella institut. 

 

Jens Olsson, Ombudsnummer 25, (antal underskrifter: 1) 

Ändra andra att-satsen till 

D         att de insamlingar som görs på olika nivåer i vårt förbund skall vara förenliga 
med NSF:s värdegrund. 

 
Mölnlycke NSF Scoutkår, Ombudsnummer 79, 80, 81, 164, (antal underskrifter: 1) 

Ändra andra att-satsen till 

E         att de insamlingar som görs på olika nivåer i vårt förbund läggs till vår 
egeninsats i IOGT-NTO-rörelsens internationella institut. 

 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
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21. FS förslag nr 5: Delegater på Svenska Scoutrådets årsmöte 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
A         att förbundsstyrelsen får i uppdrag att sätta samman en delegation av medlemmar 

som kan representera förbundet på bästa sätt på SSRs årsmöten 

B         att delegationen bör innehålla 2 delegater som även sitter i förbundsstyrelsen 

 

BU föreslår förbundsmötet 
C         att avslå FS första att-sats 

D         att förbundsstyrelsen får i uppdrag att sätta samman en delegation av medlemmar 
som kan representera förbundet på bästa sätt på SSRs årsmöten 2007 och 
2008 

E         att frågan för hur vi hanterar våra representanter på SSR årsmöte utreds och 
presenteras på nästkommande Förbundsmöte 

Övriga yrkanden 
Rolf Andersson, ombudsnummer 60. 

Förslag till beslut: 

F         att avslå FS förslag 

G         att FS får i uppdrag att välja ombud till SSR:s årsmöte för 2007  

H         att valberedningen lägger förslag på ombud för beslut av FM 

I         att FS får i uppdrag att utarbeta stadgeändring så att detta fortsättningsvis är en 
fråga på FM 

 

Göran Arvidsson, Kronoberg-Blekinge Scoutdistrikt, Ombudsnummer 72, (antal underskrifter: 4) 

Nuvarande lydelse i första att-satsen skulle kunna misstolkas som att den av FS tillsatta delegation 
ska sitta på alla kommande av SSR:s årsmöten. Därför föreslår vi att det med tillägg istället ska stå 

J         att förbundsstyrelsen årligen får i uppdrag att sätta samman en delegation av 
medlemmar som kan representera förbundet på bästa sätt på SSR:s årsmöten. 

Vad gäller andra att-satsen anser vi att eftersom FS är valda av FM till att representera förbundet 
anser vi det självklart att FS även ska finnas representerade på SSR:s årsmöten. Vi föreslår därför 
förbundsmötet att ändra lydelsen: delegationen bör innehålla 2 delegater som även sitter i 
förbundsstyrelsen till: 

K         att delegationen ska innehålla minst 2 delegater som även sitter i 
förbundsstyrelsen. 

 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
7. G  ställs mot  avslag 
8. H  ställs mot  avslag 
9. I  ställs mot  avslag 
10. A  ställs mot  J 
11. Resultatet av 1-4  ställs mot  varandra 
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12. B  ställs mot  K 
13. K  ställs mot  avslag 
14. Helheten  ställs mot  avslag 
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22. FS förslag nr 6: Översyn av intern struktur 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
A         att utreda för- och nackdelar med att arrangera förbundsmötet vartannat år med 

start 2009, i utredningen ingår också att se över längden på förbundsmötet.  

 

BU föreslår förbundsmötet 
B         att bifalla FS förslag 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  avslag 
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23. FS förslag nr 7: Samordning av förbundsmöte med IOGT-
 NTO-rörelsens kongresser 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
A         att utreda för- och nackdelar med att förlägga 2009 års förbundsmöte i anslutning 

till IOGT-NTO-rörelsens kongresser 

 

BU föreslår förbundsmötet 
B         att bifalla FS förslag 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. A  ställs mot  avslag 
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24. FS förslag nr 8: Stadgeändring 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
Nytt förslag jämkat med SScK och Rolf Andersson, ombudsnummer 60 

A         att anta det framlagda stadgeändringsförslaget i befintligt skick, enligt bilaga C. 

B         att om FM beslutar att återremittera stadgarna, eller om de bifalls med mindre än 
2/3 – dels majoritet föreslås FM att speciellt pröva de rörelsegemensamma 
paragraferna: § 2:9, §2:10, § 3:9, § 3:10, § 5:1 – 5:13. 

 

Ny formulering: 

att       stryka meningen i § 10 som lyder ”till tinget äger varje seniorscoutlag rätt att utse  

           två ordinarie ombud, samt två suppleanter.”  

 

 

BU föreslår förbundsmötet 
C         att bifalla FS förslag A och B. 

Övriga yrkanden 
Olof Hansen, ombudsnummer 11 

Med anledning av att Tingets förslag nr. 1 hindrades att gå igenom på grund av nuvarande stadgar 
anser vi att vi bör ändra stadgarna § 2.5 

D         att meningen ”val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär 
det, genom sluten omröstning” skall ändras till ”val sker genom 
försöksvotering eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten 
omröstning”. 

E         att under § 2:17 läggs meningen ”tinget äger rätt att utse två ordinarie 
representanter och två suppleanter till FM. Representanterna äger 
förslagsrätt.”  

F         att i händelse av att FS förslag nr 8 avslås delvis eller i sin helhet vill vi att §2:17 
seniorscoutting med tillhörande tilläggsförslag ska prövas enskilt. 

Rolf Andersson, ombudsnummer 60, (antal underskrifter: 44) 

Stadgeförslaget är omfattande och mycket genomgripande. Det saknas en helhetssyn och det finns 
inbyggda motstridiga paragrafer. 

G         att återremittera stadgeförslaget 

H         att FS tillsätter en stadgegrupp som är insatta och har kompetens kring 
stadgeskrivning. 

Mats Funning, Hällars scoutkår, ombudsnummer 117, (antal underskrifter: 2) 

I         att ändra § 2:4, tredje stycket, i det nya stadgeförslaget till följande: Distrikt, som 
består av minst tre scoutkårer med vardera minst fem registrerade 
huvudmedlemmar mellan 7 – 25 år, äger rätt att utse två ombud och två 
suppleanter. 
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Simon Svensson, Svea Scoutdistrikt, ombudsnummer 88, (antal underskrifter: 3) 

Gällande § 3:2 Distriktsårsmöte. I FS lagda förslag står det att ombuden och revisorerna ska ha fått 
alla handlingar till distriktsmötet senast 10 dagar innan distriktsmötet öppnas. I de stadgar som 
ännu gäller så är senaste tiden 14 dagar. Varför minska kårstyrelsernas chans att påverka 
distriktet? 14 dagar som det är idag är ändå tajt i exempelvis Sveadistriktet med dess 12 kårer.  

J         att ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar till FM senast 20 dagar 
innan distriktsårsmötet öppnas. 

Presidiets förslag till beslutsordning: 
 

1. G  ställs mot  avslag  
2. H  ställs mot  avslag 
3. B  ställs mot  avslag 
 
4. Ny formulering ställs mot  avslag 
 
5. Helheten  ställs mot  avslag 
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25. FS förslag nr 9: Långsiktig arbetsplan för NSF 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
A         att anta förslag till långsiktig arbetsplan. 

 

BU föreslår förbundsmötet 
B         att bifalla FS förslag 

Övriga yrkanden 
Skånes Distrikt, ombudsnummer 58, (antal underskrifter: 7) 

Om förvirringen kring NSF:s långsiktiga arbetsplan inte ska bli total, anser vi det vara rimligt, att 
under 2007 behålla Färdplanen, som vår långsiktiga arbetsplan och att vi 2008 tar ställning till en 
ny, gemensamt framtagen och genomtänkt långsiktig arbetsplan, vars varaktighet följer 
Färdplanen. SE ÄVEN BILAGA C. 

Vi föreslår förbundsmötet 

C         att avslå FS förslag till långsiktig arbetsplan 

D         att anta färdplanen som långsiktig arbetsplan för 2007 

E         att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till FM 2008 lägga fram en långsiktig 
arbetsplan för NSF, som med Färdplanen som grund beskriver förbundets 
framtida roll för att stötta kårerna i sitt arbete för att kunna sprida NSF-
scouting till fler. 

F         att förbundets medlemmar på lämpligt sätt blir delaktiga i processen för att ta 
fram den långsiktiga arbetsplanen. 

 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. D  ställs mot  avslag 
2. E  ställs mot  avslag 
3. F  ställs mot  avslag 
4. Resultatet av 1-3  ställs mot  A 
5. Hela resultatet ställs mot  avslag 
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26. FS förslag nr 10: Arbetsplan för 2008 samt prel. för 2009 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
Ursprungsförslaget jämkat med Anneli Anderssons förslag, ombudsnummer 54. 

A         att anta förslaget till arbetsplan för 2008 samt preliminär för 2009 

B         att vår profil syns och används på stora arrangemang samt i det nya program och 
utbildningar som tas fram gemensamt inom scoutrörelsen.  

C         att under rubriken ”Ledarskap” föreslår vi en ändring till ha en samling för kår- 
och distriktsstyrelser 2008 och ordet ”Active” byts ut till förbundslägret. 

D         att fortsätta arbetet med vår interna struktur och presentera denna på FM 2008.  

E         att vi provar SSRs nya program och vi kommer att använda det när det lanseras.  

F         att bidra aktivt med material till Scouten och Scoutmagasinet 

G         att kåren är öppen för förbundsöverskridande samarbete med närliggande kårer, 
t.ex. genom gemensamma tidningsannonser, friluftsdagar eller 
scoutaktiviteter på allmän plats.  

H         att alla medlemmar, nya som gamla, är värdefulla för oss och vi välkomnar 
hjärtligt de som vill vara med i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.  

I         att genom scoutkonsulenterna stödja och stärka kårerna i deras arbete kring 
rekrytering och välkomnande till kåren.  

 

Övriga yrkanden 
Mölnlycke NSF-scoutkår. ombudsnummer 79, 80, 81 och 164 

För att öka säkerhetstänket i förbundet med t.ex. aktuella krisplaner så behövs det kunskap om 
krishantering. Därför anser vi att det behöv en utbildning/kurs om krishantering så därför vill vi  

J         att FM beslutar att lägga till en utbildning/kurs om krishantering i FS-förslag 10 
under rubriken ”utbildning” 

 
Adam Hansson, ombudsnummer 137 

Tillägg till FS-förslag nr. 10 under punkten program 

K         att FS, tillsammans med intresserade, arbetar vidare med dokumentet 
”Redovisning av roverscouting”.  

 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. B  ställs mot  avslag 
2. C  ställs mot  avslag 
3. D  ställs mot  avslag 
4. E  ställs mot  avslag 
5. F  ställs mot  avslag 
6. G  ställs mot  avslag 
7. H  ställs mot  avslag 
8. I  ställs mot  avslag 
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9. J  ställs mot  avslag 
10. A plus hela resultatet  ställs mot  avslag 
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27. FS förslag nr 11: Förslag till Utbildnings- och 
 Arrangemangsplan 2008 - 2009 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
A         att anta förslaget till utbildning och arrangemangsplanen för 2008 och 2009 

B         att komplettera med följande arrangemang/datum år 2008:  

29/12-1/1 Nyårsbal, Ransberg 

14-24/3    Ledarresa, Tanzania 

19-20/4    Storkökskurs, Ransberg 

19-20/4    Lägermatskurs, Ransberg 

30/4-1/5   Vårfest 

20-21/6    Midsommar 

9-15/7      Solvarg 

 

BU föreslår förbundsmötet 
C         att bifalla FS förslag A 

Övriga yrkanden 
Johan Rydberg, ombudsnummer 126 

D         att genomföra kanotledarkursen 2009. 
Kristina Arvidsson, Hanna Olin Petersson 

E         att förbundet arrangerar Kompassen under 2008. 
 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. B  ställs mot  avslag 
2. D  ställs mot  avslag 
3. E  ställs mot  avslag 
4. A plus hela resultatet  ställs mot  avslag 
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28. FS förslag nr 12: Förbundsavgift 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
A         att årsavgiften för 2008 baseras på medlemsantalet 2007-12-31 

B         att årsavgiften för 2008 som faktureras kårerna skall vara oförändrad, 65 
kr/medlem 

C         att årsavgiften för 2009 som faktureras kårerna preliminärt skall vara oförändrad, 
65 kr/medlem 

D         att årsavgiften för 2008 för direktanslutna medlemmar skall vara oförändrad, 150 
kr/medlem 

E         att årsavgiften för 2009 för direktanslutna medlemmar preliminärt skall vara 
oförändrad, 150 kr/medlem 

 

BU föreslår förbundsmötet 
F         att bifalla FS förslag 

 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. Huvudförslaget i sin helhet, A-E ställs mot  avslag 
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29. FS förslag nr 13: Förslag till budget 

Förbundsstyrelsen föreslår att FM beslutar 
A         att anta förslaget till budget. 

 

Övriga yrkanden 
Kristina Arvidsson, Hanna Olin Petersson, ombudsnummer 65, 66. 

Vi föreslår 

B         att budgetposten för 2009 för IOGT-NTO:s Internationella Institut höjs till 
850 000 kr, samma som 2007 och 2008. 

 
Presidiets förslag till beslutsordning: 
1. B  ställs mot  avslag 
2. A  ställs mot  avslag 
 
 


