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Carl Berggren önskade god morgon och hälsade å arrangörernas 
vägnar alla välkomna till Kristianstad samt förklarade att C4 
står för den danske kungen Christian den fjärde som grundade 
staden Kristianstad. Carl Berggren föredrog även en del 
praktisk information om fika och parkering. 

Lars G Niwongh, Skånes Nykterhetsförbund, höll ett kort 
anförande om nykterhetsrörelsen i Skåne.  

Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande i Kristianstad, 
mindes World Scout Jamboree och hälsade välkomna tillbaka 
till kommunen. 

Förbundsordförande, Fredrik Torberger, hälsade alla välkomna 
till förbundsmötet, särskilt våra inbjudna gäster: 

IOGT-NTO Kjell-Ove Oscarsson 
 Per Eriksson 
Ungdomens Nykterhetsförbund  
(UNF) Linda Engström 
Svenska Missionskyrkans Ungdom   
(SMU)/Equmenia Emma Frisell 
Scouterna Riksorganisationen Helene Gestrin 
 Erik Sillén 
Dialogprojektet Fredrik Larsson 
KFUK-KFUMs Scoutförbund Hanna Nilsson 
 Jörgen Wallin 
Active Simon Olsson 
Junis Anna Carlsson Cheikh 
Våra Gårdar Per-Martin Anderberg 
Vit Jul Linda Tjälldén 
 Elisabeth Larsson 

Fredrik Torberger höll en inspirerande och motiverande 
inledning och poängterade att mötet bör hållas i sann scoutanda 
med scoutlagen som riktmärke, var på hela förbundsmötet 
avlade scoutlöftet och Fredrik Torberger förklarade därmed 
mötet öppnat. 

§ 1 
Förbundsmötets öppnande 

I enlighet med förbundets stadgar skall anmälan av ombud vara 
förbundsstyrelsen, FS, tillhanda senast fem veckor före 
förbundsmötets öppnande. Stadgemässigt är det möjliga antalet 
ombud 230 samt 1 revisorsröst till årets förbundsmöte. Inför 
mötet hade ombudsfullmakter för 132 ombud inkommit. Av 
dessa hade 6 ombud inkommit för sent. Totalt var 129 ombud 

§ 2 
Röstlängd 
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samt 1 revisor på plats. Röstlängden föreslogs fastställas till 130 
röster. 

FM BESLÖT  

att godkänna de 6 ombud som inkommit för sent 
att fastställa mötets röstlängd till 130, vilket innebar att 
 förbundsmötet 2012 var beslutsmässigt. 

Enligt förbundets stadgar skall kallelse vara utfärdad senast fyra 
månader före FM. Kallelse har gått ut i Scouting Spirit nr 2 i 
maj, nyhetsbrev i juni samt via hemsidan. 

FM BESLÖT  

att fastställa att förbundsmötet var behörigen utlyst. 

§ 3 
Förbundsmötets utlysande 

Johan Persson, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag. 

FM BESLÖT i enlighet med förslagen 

att till mötesordförande välja: 
 Björn Lindgren  Solna 
 Linda Engström  Bromma 
 
Björn Lindgren övertog ordförandeklubban från Fredrik 
Torberger, tackade för förtroendet och fortsatte valen av 
mötesfunktionärer. 

FM BESLÖT  

att till mötessekreterare välja: 
 Ellen Eklund  Göteborg 
 Ola Garnwall  Göteborg 
 Sandra Gomér  Ljugarn 
 Carim Schröder  Bandhagen 
 
att till röstkontrollanter välja: 
 Evelina Dahlsten  Forshaga 
 Vladimir Lukic  Ekeby 
 Felix Jeppsson  Torpsbruk 
 Fanny Thorkildsen Fernandes Göteborg 
 
att till protokolljusterare välja:         
 Sigbritt Sibban Andersson Stora Levene 
 Bodil Hansen  Eneryda 
 
att till resefördelningskommitté välja: 
 Susann Myrenhammar  Orrviken 

§ 4 
Val av mötesfunktionärer 
 
 
Mötesordförande 
 
 
 
 
 
Mötessekreterare 
 
 
 
 
Röstkontrollanter 
 
 
 
Protokolljusterare 
 
 
Resefördelningskommitté 
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 Linn Karlén  Lidingö 

Linda Engström övertog ordförandeklubban och tackade för 
förtroendet att leda förbundsmötet. 

 

Linda Engström gick igenom mötesformerna och förklarade 
systemet med acklamation, röstkort, votering samt hur 
ordningsfråga och talarlista skulle gå till. Linda påminde också 
om att allting skulle sägas i mikrofon för tydlighetens skull, 
samt att alla röstkort skulle lämnas in till presidiet för de ombud 
som åkte hem innan mötets avslutande. 

FM BESLÖT  

att godkänna mötesformerna för FM 2012. 

Mötesformer på FM 

Björn Lindgren övertog ordförandeklubban. 
 

Eva-Lotta Persson, Västkustens distrikt, undrade över beslutet 
från FM 2011 angående posten arvodering av ordförande och 
vad FS gjort med uppdraget att undersöka ersättningssystem för 
FS, att redovisa under FM 2012. Jessica Andersson, FS, 
menade att undersökning var påbörjad under 2012 för att 
redovisa på FM 2013. 

Eva-Lotta Persson lade förslaget att lägga till punkt 34a i 
föredragningslistan: ”Beslut kring arvodering av 
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter”.  

FM BESLÖT  

att lägga till punkt 34a - Beslut kring arvodering av 
 styrelseordförande och övriga styrelseledamöter - i 
 föredragningslistan 
att därefter fastställa föredragningslistan med ovanstående 
 tillägg. 

§ 5 
Fastställande av 
föredragningslista 

Johan Persson, valberedningen, föredrog förslagen på 
moderatorer och redaktionskommitté. 

FM BESLÖT i enlighet med förslagen 

att till moderatorer välja: 
 Sandra Karlsson  Solna 
 Mari Garnwall  Varberg 
 Kjell-Ove Oscarsson  Hässelby 
 Emma Frisell  Angered 
 Adam Hansson  Göteborg 
 Anna Carlsson Cheikh  Kista 

§ 6 
Ytterligare mötesfunktioner 
 
 
Moderatorer 
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 Oskar Jalkevik  Stockholm 
 Annie Roos   Uppsala 
 Eva Södergren  Landvetter 
 
att till redaktionskommitté välja: 
 Caroline Spångberg  Mölltorp 
 Björn Lindgren  Solna 
 Linda Engström  Bromma 
 Carim Schröder  Bandhagen 
 Ellen Eklund  Göteborg 
 Ola Garnwall  Göteborg 
 Sandra Gomér  Ljugarn 

 
 
 
 
 
 
Redaktionskommitté 

Jessica Andersson, FS, gjorde en resumé av verksamhetsåret 
2011 samt föredrog årsredovisningen översiktligt. 

Peter Tjäder, Forshaga, undrade över rubriken Volontärer och 
vilka som fanns med under den rubriken då förbundet har 
många volontärer. 

Jessica Andersson förklarade att det endast är de volontärer som 
kommit via EVS (European Voluntary Service) som står listade 
i årsredovisningen. 

FM BESLÖT  

att lägga årsredovisningen för 2011 till handlingarna. 

§ 7 
Årsredovisning 

Anders Eriksson, revisor, föredrog revisionsberättelsen. 
Revisorerna hade inga invändningar mot årsredovisningen. 

FM BESLÖT  

att lägga revisionsberättelsen för 2011 till handlingarna. 

§ 8 
Revisionsberättelse 

Jessica Andersson, FS, föredrog resultat- och balansräkningen. 

FM BESLÖT i enlighet med revisorernas förslag 

att godkänna resultat- och balansräkningen och därmed  
att fastställa resultaträkningen till 1 702 877 kronor 
att fastställa balansräkningen per 31 december 2011 
 omslutande 27 523 398 kronor. 

§ 9 
Resultat- och balansräkning 
2011 

FM BESLÖT i enlighet med revisorernas förslag  

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 
 verksamhetsåret 2011. 

§ 10 
Ansvarsfrihet 



NYKTERHETSRÖRELSENS PROTOKOLL 

SCOUTFÖRBUND – NSF – FÖRBUNDSMÖTE 
 2012-10-27 - 28 

 §§ 1-43 

 sid 5 (24) 

Jessica Andersson, FS, föredrog nedanstående fonder; 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds Minnesfond; Stiftelsen Dan 
Winthers Minnesfond; IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och 
samlingslokalfond. 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 
 för 2011 och lägga dem till handlingarna  
att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och 
 balansräkningen omslutande 663 174 kronor 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 11 
Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbunds Minnesfond 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 
 för 2011 och lägga dem till handlingarna  
att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och 
 balansräkningen omslutande 1 814 833 kronor 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 12 
Stiftelsen Dan Winthers 
Minnesfond 

Jessica Andersson, FS, förtydligade varför det saknades tre 
underskrifter på förvaltningsberättelse: på grund av tidsbrist 
hann handlingarna inte bli färdiga i tid varpå vår revisor Anders 
Erikssons och den auktoriserade revisorn Jonas Grahns 
underskrifter prioriterades. 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen 
 för 2011 och lägga dem till handlingarna  
att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och 
 balansräkningen omslutande 2 666 436 kronor 
att att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 13 
IOGT-NTO-rörelsens 
kursgårds- och 
samlingslokalfond 

Johan Persson, valberedningen, föredrog förslagen om revisorer 
för anläggningarna. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att till revisorer för Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor 
 Storvallen välja: 
 Anne Wiklund  Sköndal  Omval 1 år 
 Bengt-Ove Pettersson  V. Frölunda Omval 1 år 
 
att till suppleanter välja: 
 Ulf Viklund  Bromma  Omval 1 år 
 Barbro Ryberg  Östersund Omval 1 år 

§ 14 
Val avseende förbundets 
anläggningsstiftelser 
 
Revisorer Storvallen 
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att till revisorer för Stiftelsen Kungshols kurs- och  lägergård 
 välja: 
 Anne Wiklund  Sköndal  Omval 1 år 
 Nils-Gunnar Gustavsson Skellefteå Omval 1 år 
 
att till suppleanter välja: 
 Ulf Viklund  Bromma  Omval 1 år 
 Rolf Andersson  Landskrona Omval 1 år 

 

att till revisorer för Stiftelsen Ransbergs Herrgård välja: 
 Anne Wiklund  Sköndal  Omval 1 år 
 Rolf Nielsen  Röstånga Omval 1 år 
 
att till suppleanter välja: 
 Anders Ödman  Mölnlycke Omval 1 år 
 Ulf Viklund  Bromma  Omval 1 år 

Revisorer Kungshol 

 
 
 

 

 
 
Revisorer Ransberg 
 

Linda Engström övertog ordförandeklubban.  

Simon Olsson, Active, framförde en hälsning och pratade om 
att nykterhetsrörelsen idag ligger i framkant när det gäller 
solidaritet och demokrati. Nykterhetsrörelsen har en bra agenda 
och Simon Olsson uppmanade även till fler samarbeten mellan 
Active och NSF. 

 

Jonas Moberg, FS, förklarade metoden med åsiktstorg och 
beredningsgrupper och gav praktisk information kring dessa.  

Årets förbundsmöte bestod av 13 åsiktstorg. 

 

Motionsskribenterna föredrog sina motioner. En del motioner 
ansågs föredragna och diskuterades istället direkt på 
åsiktstorget.  

FS föredrog sina förslag, 1-10. 

BU föredrog sitt förslag nr 1 om motioner. 

 

Linda Engström informerade om valberedningens presentation 
av kandidater till nya FS kl. 14 på lördagen. 

 

Erik Sillén, Scouterna Riksorganisationen, hälsade välkomna 
till Demokratijamboreen, Scouternas stämma i Stockholm 24-
25 november. 825 personer var vid lördagen anmälda, bland 
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andra integrationsminister Erik Ullenhag och H.M. Konungen. 
Erik Sillén meddelade också att organisationen Salt – EFS 
Scout - nu också var en samverkansorganisation till Scouterna 
Riksorganisationen. 

Carl Berggren gav en del praktisk information, som om 
lokalerna för åsiktstorg, Naturkompaniets VIP-morgon, samt 
överlämnade en NSF-halsduk till kommunstyrelsens ordförande 
Pierre Månsson. 

 

Linda Engström ajournerade mötet för åsiktstorg. 
 

Mötet återupptogs på söndagen av Linda Engström. 
 

Röstlängden fastställdes till 130 röster. 
 

Linda Engström och Björn Lindgren redogjorde för 
mötesformen under söndagens förhandlingar och 
föredragningslistan. 

 

Björn Lindgren övertog ordförandeklubban. 
 

Sandra Karlsson, moderator, sammanfattade diskussionen från 
åsiktstorget och beredningsgruppen. Carolin Hermansson, 
Värend, förtydligade tilläggsförslaget kring lokala varianter på 
uttalandet. 

FM BESLÖT  

att ett uttalande, ”Barn och ungdomars rätt till en uppväxt fri 
 från alkohol, narkotika och missbruk”, förbereds av 
 förbundsstyrelsen inför förbundsmötet som ett av FS 
 förslag 
att uttalandet ratificeras under förbundsmötet 2013 
 (lämpligen på söndagens plenum) 
att det godkända uttalandet skickas till rikstäckande medier 
 samt närstående organisationer, t ex. inom IOGT-NTO-
 rörelsen och scoutrörelsen 
att uttalandet även översätts till engelska och franska och 
 skickas till lämplig instans inom EU, WAGGGS, WOSM 
 och IOGT International 
att uttalandet utförs omgående efter förbundsmötet  
att uttalandet publiceras i samband med Vit Jul 
att uttalandet publiceras i samband med Folknykterhetens 
 dag 

§ 15 
Uttalande angående barn och 
alkohol 
Motion nr 1 
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att en lokal variant av uttalandet tas fram för att kunna 
 användas av kårerna 
att bifalla motionen med ovan nämnda tilläggsförslag. 

Sandra Karlsson, moderator, sammanfattade diskussionen från 
åsiktstorget. Inga ändringsförslag eller tilläggsförslag, utom FS 
tilläggsförslag sedan tidigare, hade lagts fram, varpå motionen 
inte behandlats i beredningsgrupp.  

FM BESLÖT  

att vid förbundsmötets öppnande inbjuda till reflektion kring 
 scoutlagen och dess inverkan på diskussionsklimatet 
 under mötet 
att denna procedur görs till ett årligen återkommande inslag 
 på förbundsmöten framöver. 

§ 16 
Förhållningssätt i offentliga 
diskussioner 
Motion nr 2 
 
 
 

Förändring i föredragningslistan gjorde att motion 3 och motion 
4 behandlades i samband med FS förslag nr 3. Därför ändrades 
numreringen i protokollet. 

Förändringar i 
föredragningslistan 

Sandra Karlsson, moderator, sammanfattade diskussionen från 
beredningsgruppen. De flesta förslagen gällde tillägg eller 
förtydliganden av ursprungsmotionen. 

Niklas Lundberg, BU, tydliggjorde att BUs förslag gällde om 
det fanns intresse bland förbundets medlemmar att vara med i 
demokratigruppen redan under årets FM. 

FM BESLÖT  

att FM 2012 uppdrar åt förbundsstyrelsen att tillsätta en 
 grupp som under 2013 arbetar fram en plan för särskilt 
 demokratiarbete under 2014 

Det uppkom en ordningsfråga om huruvida förbundsmötet 
kunde besluta om riktlinjer för demokratigruppen eller om det 
var upp till förbundsstyrelsen. Mötet menade att det sågs som 
riktlinjer och inte bestämmelser. 

FM BESLÖT  

att gruppen blir en arbetsgrupp av engagerade medlemmar i 
 samverkan med förbundsstyrelsen 
att gruppen får som mål att engagera medlemmar så att de på 
 allvar tar plats i den demokratiska processen 
att gruppens arbete kontinuerligt presenteras på en särskild 
 plats på förbundets hemsida 
att gruppen får i uppdrag att ta fram mätbara mål för en ökad 

§ 17 
Tillsättande av 
demokratigrupp 
Motion nr 5 
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 demokratisk aktivitet i förbundet under 2014, t.ex. att fler 
 kårer skickar in motioner till FM 2014 än FM 2013. 

Sandra Karlsson, moderator, sammanfattade diskussionen från 
åsiktstorget. Ett tilläggsförslag hade kommit in om att sätta ett 
tak för den rimliga kostnaden: att-sats 5. 

Ordningsfrågor: Sebastian Ekeroth, Östergötlands distrikt, 
påpekade att om att-sats 5 röstas genom måste mötet även ta 
beslut om summan för taket. 

Helena Andersson, Lund, menade att om att-sats 2 (att FS får i 
uppdrag att ta reda på kostnaden) går igenom faller att-sats 5, då 
den implementeras i att-sats 2. 

Erik Norberg, Fleninge-Ödåkra, ville klargöra att att-sats 5 
innebär att mötet avgör tak för rimlig kostnad medan i att-sats 2 
avgör FS rimlig kostnad. 

Josefine Larsson, FS, meddelade att FS inte fått någon offert, 
men priserna ligger på ca 100 000-150 000 kr för mobil version. 

Ann-Christine Mattsson, Åby, tog efter FS sakupplysning om 
kostnader tillbaka sitt förslag (att-sats 5). 

FM BESLÖT  

att inte behandla att-sats 5: att sätta tak för rimlig kostnad 
att FS får i uppdrag att ta reda på kostnaden för att ta fram en 
 mobil version och om kostnaden bedöms som rimlig till 
 nuvarande hemsida, genomföra förslaget. I annat fall 
 implementeras denna förändring till den nya hemsidan. 

§ 18 
Mobil version av förbundets 
hemsida 
Motion nr 6 

Mötet ajournerades för fika. 
 

Mötet återupptogs av Linda Engström. 
 

Carl Berggren tackade Fjälkinge scoutkår som stått för fika 
under förbundsmötet. 

 

Björn Lindgren övertog ordförandeklubban. 
 

Sandra Karlsson, moderator, sammanfattade diskussionen från 
beredningsgruppen. Ändringsförslaget jämkades med den 
ursprungliga motionen. 

FM BESLÖT  

§ 19 
Vägledning för kårer som 
behöver stöd i hantering av 
ledare som inte är nykterister 
Motion nr 7 
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att anse motion nr 7 besvarad. 

Linda Engström övertog ordförandeklubban. 
 

Sandra Karlsson, moderator, sammanfattade diskussionen från 
beredningsgruppen.  

FM BESLÖT  

att anse motion nr 8 besvarad 
att avslå tilläggsförslagen att-satser 6-9. 

§ 20 
Kommunikation om 
förbundets identitet 
Motion nr 8 
 

Anders Eriksson framförde en hälsning från scoutcentret 
Sangam i Indien. 

 

Annie Roos, moderator, sammanfattade diskussionen från 
beredningsgruppen. De stora frågorna var om Solvarg skulle 
genomföras varje eller vartannat år, när nästa Solvarg skulle 
arrangeras, samt vad som skulle hända om motionen avslogs. 
På FM 2010 beslutades att Solvarg skall gå 2011, 2012 och 
2013, vilket skulle vara det gällande beslutet om hela motion nr 
9 avslogs. 

Efraim Pettersson, Stora Levene, väckte FS grundförslag. 

FM BESLÖT  

att ledarutbildning PATRULL Solvarg genomförs varje år 
att nästa Solvarg genomförs 2014 
att ambitionen är att huvudansvariga för Solvarg ska vara 
 utsedda 1,5 år före arrangemanget 
att utveckla nya sätt att göra riktad reklam till deltagarna 
att under 2013 utveckla nya sätt för att attrahera deltagare till 
 kursen. 
 
Följande reserverade sig mot beslutet att arrangera nästa 
Solvarg först 2014: 
Linn Jansson (Östersund), Magnus Myrenhammar (Östersund), 
Torbjörn Sköldqvist (Östersund), Andreas Södergren (Värend), 
Carolin Hermansson (Värend), Markus Syrén (Värend), Bodil 
Hansen (Kronoberg-Blekinge distrikt), Jakob Thomasson 
(Berg), Sofia Friman (Moheda), Simon Thörn (Berg), Martin 
Sigvardsson (Moheda), Simon Schütz (Eneryda), Jennifer 
Ivarsson (Berg), Jesper Gustafsson (Moheda), Göran Arvidsson 
(Kronoberg-Blekinge distrikt) och Christina Lundberg 
(Moheda).  

§ 21 
Solvarg vartannat år 
Motion nr 9 
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Mari Garnwall, moderator, redogjorde att det varken kommit 
till ändringsförslag eller hanterats i beredningsgrupp. Motionen 
berörde en stadgeändring varpå den krävde 2/3 majoritet för att 
gå igenom.  

FM BESLÖT enhälligt 

att avslå motionen. 

§ 22 
Ungdomsrepresentation på 
förbundsmöte 
Motion nr 10 
 

Jonas Moberg, FS, föreslog att inleda med avslagsyrkandet då 
många ombud pluppat för avslag på torget. 

FM BESLÖT  

att avslå motionen i sin helhet. 

§ 23 
Budgetpott för aktiviteter i 
förbundet 
Motion nr 11 

Jessica Andersson, FS, redogjorde för FS jämkade förslag om 
att ändra ”Reftele scoutkår av NSF” till ”kårer i Gislaveds 
kommun”. Att-satsen skrevs om från FS grundförslag med 
ovanstående ändring. Den ändrade formuleringen skedde så att 
de nuvarande distrikten skulle få behålla sina respektive 
tillgångar vid sammanslagningen och inte först behöva läggas 
ner. 

FM BESLÖT enhälligt 

att Skaraborgs, Västkustens, Älvsborgs Scoutdistrikt av NSF 
 samt kårer i Gislaveds kommun från och med den 1 
 januari 2013 bildar det nya distriktet Västra 
 scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 

§ 24 
Sammanslagning av distrikt 
FS förslag nr 1 
 

Mari Garnwall, moderator, sammanfattade diskussionen från 
beredningsgruppen. Två förslag jämkades samman och blev ett 
förslag om återremittering. 

FM BESLÖT  

att upphäva beslutet från FM 2010 om att göra 
 ”Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syn på alkohol” till 
 vår värdegrund 
att texten återremitteras till ALKO för bearbetning med 
 medskick enligt bilaga och tas upp på nästa 
 förbundsmöte. 

§ 25 
Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbunds syn på alkohol 
FS förslag nr 2 
 

Förändring i föredragningslistan; FS förslag nr 4, flyttades upp 
och hanterades efter FS förslag nr 2. FS förslag nr 3, flyttades 
ner för att behandlas i samband med motion nr 3 respektive 
motion nr 4. 

Förändringar i 
föredragningslistan 
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Anna Carlsson Cheikh, moderator, sammanfattade diskussionen 
från åsiktstorget.  Förslaget berörde en stadgeändring varpå den 
krävde 2/3 majoritet för att gå igenom.  

FM BESLÖT enhälligt 

att ändra stadgarna enligt FS förslag. 

§ 26 
Stadgeändring gällande 
representation vid extra 
förbundsmöte samt 
tolkningsrätt 
FS förslag nr 4 

Eva Södergren, moderator, sammanfattade diskussionen från 
beredningsgruppen. Både tilläggsförslag och avslagsyrkanden 
tillkom. 

Fredrik Torberger, FS, meddelade att FS jämkade sitt förslag 
med att-sats 5 och att-sats 6. Att-sats 5 rörde att undanta 
förbundsmöte och förbundsråd från den föreslagna 
arbetsmetoden, vilket i praktiken ändå måste ske eftersom 
stadgarna säger att förbundsmöte måste äga rum oavsett 
arrangör. 

FM BESLÖT  

att endast arrangemang som vid öppnandet av 
 förbundsmötets andra dag har minst två uttalade 
 arrangörer klara, eller som har adopterats av en  kommitté 
 (LÄR/KUL/IK/ALKO/FS), kvalificerar för att ingå i 
 förslaget till arbetsplanen för det kommande 
 verksamhetsåret. Arrangemangen förbundsmöte och 
 förbundsråd undantas enligt stadgarna från 
 arbetsmetoden. 
att det före förbundsmötet annonseras på hemsidan om vilka 
 evenemang som behöver arrangörer. 
 
I FS ursprungliga förslag stod att beslutet skulle börja gälla från 
och med FM 2013. 

§ 27 
Stärkt koppling mellan beslut 
och engagemang 
FS förslag nr 5 

Mari Garnwall, moderator, sammanfattade diskussionen från 
beredningsgruppen. Många förslag har jämkats. 

Jessica Andersson, FS, meddelade att FS jämkade sig med att-
satserna 4, 5 och 6. Dessa att-satser lades till i FS förslag. 

Gunnel Johansson, Timmersdala, tydliggjorde sina 
tilläggsförslag. 

FM BESLÖT  

att texten under rubriken ”Anläggningarna” stryks efter 
 fjärde meningen och ersätts med följande text: 

§ 28 
Arbetsplan 
FS förslag nr 6 
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”Under 2013 anordnas en stiftelsegemensam strategiträff som 
mynnar ut i ett förslag till förbundsmötet samma år på en 
strategi för hur vi ska använda våra anläggningar och vilka 
kostnader det krävs för att förverkliga strategin. Den camp 
chief som under 2012 anställdes på Ransberg ska under året 
arbeta med att marknadsföra förbundets tre anläggningar.” 
att till den långsiktiga arbetsplanen under rubriken 
 ”Samarbeten och medlemskap” lägga till punkten: Ökat 
 samarbete med UNF 
att det ska framgå i arbetsplanen att Megahelgen är en 
 utbildning så att kåren kan söka ekonomiskt stöd och att 
 ledarna får kursintyg som de kan använda i sin CV 
att till arbetsplanen för 2013 under rubriken ”Program och 
 utbildning”, rad 4 efter ordet kurstillfällen, tillägga ”och 
 att internt har beredskap för att genomföra kurser med 
 olika förutsättningar i antalet deltagare”. 
att bifalla arbetsplanen med ovanstående tillägg och 
 ändringar. 

Björn Lindgren övertog ordförandeklubban. 
 

Linn Karlén, resefördelningskommittén, framlade förslaget att 
fastställa resefördelningen till 592 kronor och att den justeras i 
efterhand mellan kåren och kansliet. 

FM BESLÖT  

att fastställa resefördelningen till 592 kronor. 

Resefördelning 
 

Mötet ajournerades för lunch. 
 

Mötet återupptogs av Björn Lindgren. 
 

Emma Frisell, moderator, sammanfattade diskussionen från 
beredningsgruppen. Beredningsgruppens diskussion mynnade 
ut i ett jämkat förslag mellan FS och Anders Eriksson, samt ett 
antal ändringsförslag.  Förslaget berörde en stadgeändring varpå 
den krävde 2/3 majoritet för att gå igenom. 

Gunnel Johansson, Timmersdala, ställde ordningsfråga om det 
gäller § 32 och inte § 38 i stadgarna. Flera stycken hade i det 
nya förslaget flyttats från § 38 till § 32, vilket innebar att § 32 
var korrekt. 

Lars Karlsson, Örebro, undrade om vi kunde besluta om att-sats 
2 eftersom den paragrafen (§ 32) rörde Scouternas styrelse. 
Jonas Moberg, FS, svarade att Scouterna godkänt 

§ 29 
Samverkansavtal med 
Scouterna 
Riksorganisationen 
FS förslag nr 3 
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formuleringen.  

FM BESLÖT  

att ”NSF är religiöst neutralt och partipolitiskt obunden 
 samverkansorganisation inom Scouterna” ändras till 
 ”NSF är en religiöst och partipolitiskt obunden 
 samverkansorganisation inom Scouterna” 
att i förslaget till stadgeändring rörande § 32 stryka ”och 
 Scouternas styrelse” och bara ha ”scoutarbetet skall 
 bedrivas i de former och med de metoder som beslutas av 
 förbundsmötet och Scouternas stämma.” 
att lägga till följande mening i § 36: Om kåren inte har ett 
 distrikt eller kåren tillhör ett inaktivt distrikt så tillfaller 
 kårens tillgånger förbundet 
att bifalla FS förslag på stadgeändringar med ovanstående 
 tillägg och ändringar. 
 
Följande reserverade sig mot att stadgarna § 43 inte ändrades 
enligt förslaget: 
Carolin Hermansson (Värend), Markus Syrén (Värend) och 
Andreas Södergren (Värend).  

Gunnel Johansson, Timmersdala, tydliggjorde de med 
motionären jämkade förslagen. 

Ordningsfråga: Erik Norberg, Fleninge-Ödåkra, menade att om 
att-sats 2 avslås faller att-sats 3, därmed är att-sats 1 då 
densamma som att-sats 4, vilket presidiet höll med om. 

FM BESLÖT  

att bekräfta samverkansavtalet med Scouterna 
 Riksorganisationen. 
 
Följande reserverade sig mot att bekräfta samverkansavtalet 
utan medskicken i att-sats 2 och att-sats 3: Gunnel Johansson 
(Timmersdala) och Ingvar Johansson (Timmersdala). 

§ 30 
Vår relation till andra scouter 
i Sverige 
Motion nr 3 
 

Inga tilläggsförslag eller ändringsförslag hade kommit in. 

FM BESLÖT  

att avslå motionen.  

§ 31 
NSFs medlemskap i WOSM 
och WAGGGS 
Motion nr 4 

Mötet deltog i en kort pausgymnastik. 
 

Linda Engström övertog ordförandeklubban. 
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FM BESLÖT  

att aktivitetsstödet betalas ut med 20 kr per 
 pinne/deltagartillfälle under 2013 för medlemmar i ålder 
 6-25 år 
att rekryteringsbidraget betalas ut med 7 kr per 
 pinne/deltagartillfälle under 2013 för alla deltagare från 6 
 år och uppåt 
att samma belopp och målgrupp gäller preliminärt för 2014 
 och 2015 
att således bifalla FS förslag i sin helhet. 

§ 32 
Aktivitetsstöd 2013 och 
preliminärt 2014 och 2015 
FS förslag nr 7 
 

Adam Hansson, moderator, sammanfattade diskussionen från 
beredningsgruppen. Ett ändringsförslag hade kommit in. 

Sebastian Ekeroth, Östergötlands distrikt, frågade varför man 
tänker olika kring avgifterna för direktansluta medlemmar? 
Jessica Andersson, FS, meddelar att de som är direktanslutna, 
dvs med i Förbundskåren, kan vi inte få bidrag för från 
ungdomsstyrelsen. FS menar att dessa medlemmar bör ha högre 
avgift än de lokalt anslutna. 

FM BESLÖT  

att årsavgiften för 2013 baseras på medlemsantalet  
 2012-12-31 
att årsavgiften för 2013 som faktureras kårerna skall vara 75 
 kr per medlem och år 
att årsavgiften för 2014 för direktanslutna medlemmar skall 
 vara 200 kr per medlem och år 
att årsavgiften för 2014 baseras på medlemsantalet 
 2013-12-31 
att årsavgiften för 2014 som faktureras kårerna skall 
 preliminärt vara oförändrad, 75 kr per medlem och år 
att årsavgiften för 2014 för direktanslutna medlemmar skall 
 preliminärt vara oförändrad, 200 kr per medlem och år 
att årsavgiften för 2015 baseras på medlemsantalet  
 2014-12-31 
att årsavgiften för 2015 som faktureras kårerna skall 
 preliminärt vara oförändrad, 75 kr per medlem och år 
att årsavgiften för 2015 för direktanslutna medlemmar skall 
 preliminärt vara iförändrad, 200 kr per medlem och år. 
att direktanslutna medlemmar betalar 200 kr i medlemsavgift 
 för 2013, 2014 och 2015. 

§ 33 
Förbundsavgifter 2013 och 
preliminärt 2014 och 2015 
FS förslag nr 8 
 

Adam Hansson, moderator, redogjorde för diskussionen på 
åsiktstorget och de två huvudförslag som lämnades in till 
beredningsgrupp. Det diskuterades mycket om vad arvodering 

§ 34 a 
Beslut kring arvodering av 
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innebar.  

Christina Lundberg, Moheda, redogjorde för sitt förslag: för att 
kunna få ersättning för förlorad arbetsinkomst måste man ha en 
anställning. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan inte utgå 
till studerande, arbetslösa eller egenföretagare, därför bör vi ha 
arvodering. 

Eva-Lotta Persson, Västkustens distrikt, redogjorde för sitt 
förslag: det skall självklart vara ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, men inget arvode till ideell styrelse, oavsett 
funktion.  

Gunnel Johansson, Timmersdala, eftersökte ett system där man 
använde sig av prisbasbelopp för arvodering. 

FM BESLÖT  

att besluta att den där för, i budgeten, avsatta potten får 
 disponeras för att användas till ersättning av förlorad 
 arbetsförtjänst och vid behov arvodering av 
 förbundsstyrelsen. 

styrelseordförande och övriga 
styrelseledamöter 
 
 
 
 

Adam Hansson, moderator, sammanfattade diskussionen från 
beredningsgruppen. Flera förslag kom in kring ledarresan till 
Jerusalem. 

Jessica Andersson, FS, förtydligade FS förslag. 

Gunnel Johansson, Timmersdala, ville ha ett förtydligande 
kring BUs förslag på budgetposten anläggningsstiftelserna - 
nollas den posten måste man också ta bort posten Camp chief? 
Niklas Lundberg, BU, svarade att det var en konsekvens av 
förslaget. 

Jessica Andersson, FS, förtydligade att det ursprungliga 
förslaget till ledarresan var 50 000 kr, men att det skulle 
tillkomma ytterligare pengar i resebidrag. Ingen specifik 
summa, men beloppet kanske skulle bli ca 50 000 kr. 

Sebastian Ekeroth, Östergötlands distrikt, undrade hur budgeten 
låg för Indienresan, om den var inklusive resebidrag? Jessica 
Andersson, FS, svarade att ledarresan till Indien sträckte sig 
över årsskifte, varpå den budgeterades på två olika år.  

FM BESLÖT  

att anta FS förslag till budget utan ändringar eller tillägg. 
 

§ 34 b 
Budget för 2013 och 
preliminär budget för 2014-
2015 
FS förslag nr 9 
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Följande reserverade sig mot beslutet att subventionera 
ledarresan till Jerusalem: 
Urban Bornholm (Vallentuna), Marie-Louise Bornholm 
(Vallentuna) och Tommy Glandin (Vallentuna). 

FM BESLÖT  

att inkomna motioner publiceras på förbundets hemsida 
 direkt när motionstiden gått ut 
att inkomna motioner kommer BU och FS direkt tillhanda 
att efter att BU och FS gjort sina yttranden ska motioner och 
 yttranden publiceras på hemsidan. 

§ 35 
Motioner 
BUs förslag nr 1 

 
Mötet ajournerades för kort paus. 
 

 

 
Mötet återupptogs av Björn Lindgren. 
 

 

 
Röstlängden fastställdes till 129 röster. 
 

 

Johan Persson, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag. 

FM BESLÖT  

att antalet ledamöter skall vara 11 
att antalet suppleanter skall vara noll. 

§ 36 
Beslut om antalet ledamöter 
och suppleanter i 
förbundsstyrelsen 

Johan Persson, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag.  

Kronoberg Blekinge distrikt, genom Bodil Hansen, nominerade 
Fredrik Torberger till posten som förbundsordförande, vilken 
accepterade nomineringen. 

Lars Karlsson, Örebro, nominerade Rolf Andersson till posten 
som kassör och Anna Rapakko till ledamot. Dessa kandidater 
kandiderade inte emot någon i sittande styrelse, utan ställde sig 
till förfogande vid fyllnadsval. 

Valberedningens kandidat till ordförande Maria Hill 
presenterade sig. 

Fredrik Torberger förklarade sitt engagemang och sin 
förhoppning om att fortsätta sitt arbete i förbundsstyrelsen. 

Ordningsfråga genom Erik Norberg, Fleninge-Ödåkra, om att 

§ 37 
Val av ledamöter och 
suppleanter i 
förbundsstyrelsen 
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undvika applåder vid personval. 

FM BESLÖT  

att undvika applåder vid personval. 

Valberedningens förslag till kassör Jessica Andersson 
förtydligade sin position och sitt beslut att lämna sin plats till 
förfogande om Fredrik Torberger blev omvald. 

Rolf Andersson, nomineringen till kassör, presenterade sig och 
sin bakgrund som ekonom och tidigare arbete i 
förbundsstyrelse. 

Johan Persson, valberedningen, förtydligade och motiverade 
valberedningens förslag till förbundsstyrelse. 

Eva Södergren, moderator, höll ett anförande om 
härskartekniker och genustänk samt sina upplevelser av 
styrelsearbete. 

Gunnel Johansson, Timmersdala, lade fram ett förslag om att 
istället anställa Fredrik Torberger för att ta tillvara på 
kompetensen i förbundet. 

Jessica Andersson, FS, tog tillfället i akt att tacka för det stöd 
som förbundet visat efter gårdagens frågestund. 

Personval till ordförandeposten via sluten omröstning. Ombud 
51, Maria Hill, deltog inte i valet. Ingvar Johansson och Anders 
Eriksson, som revisorer, röstade inte heller i personvalet.  

Röstlängden justerades till 127. 
 

I väntan på rösträkningen från valet av ordförande valdes 
posterna vice ordförande och sekreterare. 

FM BESLÖT enhälligt 

att till vice ordförande välja: 
Jonas Moberg  Skene  Omval 1 år 

att till sekreterare välja: 
 Cecilia Hemming  Stora Levene  Omval 2 år 

§ 37   
Val av ledamöter och 
suppleanter i 
förbundsstyrelsen 
Forts. 
 
 

I väntan på rösträkningen i valet av förbundsordförande 
behandlades § 38, § 39 och § 40 innan hela valet av 
förbundsstyrelsen var färdigbehandlat. Resterande val under § 
37 följer nedan, med avbrott för § 41 och § 42, då förändringar 

Förändringar i 
föredragningslistan 
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gjordes i valberedningens förslag. 

Johan Persson, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att till ordinarie revisorer välja: 
 Anders Eriksson  Karlstad  Omval 1 år 
 Ingvar Johansson  Skövde  Omval 1 år 
 
att till revisorssuppleanter välja: 
 Anders Glemfelt  Borgstena Omval 1 år 
 Lars Andersson  Bandhagen Omval 1 år 

§ 38 
Val av två revisorer med 
suppleanter 
 

Johan Persson, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att fastställa antalet ledamöter i beredningsutskottet till sex 
 ordinarie och noll suppleanter 
att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till  sex 
 ordinarie och noll suppleanter. 

§ 39 
Antal ledamöter och 
suppleanter i allmänna 
beredningsutskottet och 
valberedningen 

Linda Engström övertog ordförandeklubban. 
 

Johan Persson, valberedningen, föredrog förslaget. 

Bodil Hansen, Kronoberg Blekinge distrikt, menade att det vore 
bra om det blev en viss rotation av ledamöterna i 
beredningsutskottet. De ursprungliga förslagen Katarina 
Funning och Adam Hansson lämnade sina platser till 
förfogande. Bodil Hansen nominerade Carolin Hermansson och 
Johanna Larsson. 

FM BESLÖT  

att till ordinarie ledamöter i allmänna beredningsutskottet 
 välja:  
 Carolin Hermansson   Växjö   Nyval
 Johanna Larsson  Göteborg  Nyval 
 Björn Lindgren  Solna   Omval 
 Evelina Sundberg  Varberg   Omval 
 Ing-Britt Lindblad  Landvetter  Omval 
 Niklas Lundberg  Lund   Omval 

§ 40 
Val av ledamöter och 
suppleanter i allmänna 
beredningsutskottet 
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Samtliga valdes på 1 år.  I enlighet med tidigare beslut under § 
39 valdes inte några suppleanter. 

Björn Lindgren övertog ordförandeklubban. 
 

FM BESLÖT  

att till ordförande välja: 
Fredrik Torberger  Hjo Omval 1 år 

att till kassör välja: 
Rolf Andersson  Landskrona  Fyllnadsval 1 år  

I ordförandevalet röstade 89 ombud på Fredrik Torberger, 37 
ombud röstade på Maria Hill, 3 ombud röstade blankt. 

Jessica Andersson och Hilda Brodén avgick ur 
förbundsstyrelsen efter valet av ordförande. Daniel Gustafsson 
drog tillbaka sin kandidatur till ledamot i FS. 

Fler nomineringar till förbundsstyrelsen: Viktoria Wallin, Pilen 
Malmö, nominerade Helena Andersson från Lunds scoutkår.  

§ 37   
Val till förbundsstyrelsen 
Forts. 
  

Mötet ajournerades i fem minuter för diskussion i kårerna. 
 

Mötet återupptogs av Björn Lindgren. 
 

Röstlängden justerades till 111. 
 

Ytterligare nomineringar till ledamöter i förbundsstyrelsen: 
Kristin Svensson, Fleninge-Ödåkra, nominerade Ellen Eklund 
från Örebro NSF scoutkår. 

Carolin Hermansson, Värend, nominerade Andreas Södergren 
från Värends scoutkår. 

§ 37 
Val till förbundsstyrelsen 
Forts. 
 

Röstlängden justerades till 113 ombud pga närvarande 
suppleanter för ombud 36 och ombud 42. 

 

FM BESLÖT  

att till ledamot välja: 
 Anna Rapakko Mönsterås Fyllnadsval 1 år 

§ 37 
Val till förbundsstyrelsen  
Forts. 

De fem kandidaterna fick vardera 1 minut för presentation av 
sig själva. 
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Eva Södergren fyllnadsvaldes till rösträknare. 
 

Ordningsfråga om röstförfarandet till ledamöter i 
förbundsstyrelsen. Röstar ombuden på en lapp per person kan 
man rösta flera gånger på samma kandidat. Röstar ombuden på 
tre namn på samma lapp tar det längre tid att räkna. 

Anders Eriksson, revisor, påpekade att det inte är okej att kunna 
rösta flera gånger på samma kandidat. 

FM BESLÖT  

att använda 1 lapp per ombud för samtliga 3 personval. 

 

Emma Graesén, valberedningen, meddelade att den sittande 
valberedningen drog tillbaka sitt förslag och ställde inte upp för 
omval. 

Nomineringar till valberedningen: 
Bodil Hansen, Kronoberg Blekinge distrikt, nominerade Tove 
Nilsson (Eskilstuna), Rasmus Lindberg (Ransberg) och Maria 
Uhlin (Borås). Eva-Lotta Persson, Västkustens distrikt, 
nominerade David Nilsson (Utby). 

§ 41 
Val av ledamöter och 
suppleanter i valberedningen 

Mötet ajournerades i fem minuter.  

Mötet återupptogs av Björn Lindgren.  

Ytterligare nominerade till valberedningen: 

Fredrik Krantz (Lund), Eddie Hecktor (Sösdala) och Eddie 
Persson (Sösdala). Då dessa nomineringar blev 7 kandidater till 
6 platser i valberedningen drog Rasmus Lindberg tillbaka sin 
kandidatur. 
 

FM BESLÖT  

att till ordinarie ledamöter i valberedningen välja: 
 Tove Nilsson Eskilstuna  Nyval 
 Maria Uhlin Ljung   Nyval 
 David Nilsson Göteborg  Nyval 
 Fredrik Krantz Furulund  Nyval 
 Eddie Hecktor Sösdala  Nyval 
 Eddie Persson Ekeby   Nyval 
Samtliga valdes på 1 år.  I enlighet med tidigare beslut under § 
39 valdes inte några suppleanter. 

§ 41 
Val av ledamöter och 
suppleanter i valberedningen 
Forts. 
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Linda Engström övertog ordförandeklubban.  

Carolin Hermansson, Värend, motiverade sitt förslag med att 
ändra arbetsformen för FM med att det inte är tillräckligt 
tillgängligt för alla, och därmed inte tillräckligt demokratiskt. 

FM BESLÖT  

att förlägga förbundsmötet 2013 under tiden 2013-10-26--27 
att använda mötesformen åsiktstorg och plenum på liknande 
 sätt som under förbundsmötet 2012 
att förlägga förbundsmötet 2014 under tiden 2014-10-25--26 

Sebastian Ekeroth, Östergötlands distrikt, ordningsfråga om 
stadgarna och tid och plats för nästa förbundsmöte innan 
ordinarie förbundsmöte är avslutat. Anders Eriksson, revisor, 
meddelade att om mötet tar beslut med två tredjedels majoritet 
är det okej stadgemässigt. 

FM BESLÖT  

att förbundsstyrelsen väljer plats för nästa ordinarie 
 förbundsmöte 
att förbundsstyrelsen föreslår plats för FM 2014. 

§ 42 
Framtida förbundsmöten 
FS förslag nr 10 
 

FM BESLÖT  

att återuppta beslutet om stadgeändring under § 28 
att ändringarna i stadgarna skall anses omedelbart justerade 
att bekräftelsen av samverkansavtalet med Scouterna skall 
 vara omedelbart justerat. 

Beslut om stadgarnas 
justering 

Sebastian Ekeroth, Östergötlands distrikt, tog upp frågan om det 
var nödvändigt att läsa upp antalet röster i valet till 
förbundsstyrelsen.  

FM BESLÖT  

att redovisa antalet röster för alla fem kandidater till 
 förbundsstyrelsen. 
 

FM BESLÖT  

att att till ledamöter välja:  
Elisa Dahlqvist Norrköping Omval 2 år 

Anna Christensen Floda Nyval 2 år 

Ellen Eklund Göteborg Nyval 2 år 

Valda ledamöter på 2 år vid FM i Östersund 2011: 

§ 37 
Val till förbundsstyrelsen  
Forts. 
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Erik Hansen Karlskrona  

Daniel Krusevi Östersund 

Rikard Eliasson Karlskrona  

I valet till förbundsstyrelsens ledamöter röstade 4 ombud blankt 
samt 7 röster ogiltigförklarades. Ellen Eklund valdes med 90 
röster, Elisa Dahlqvist 89 röster, Anna Christensen 73 röster. 
Kandidater som inte valdes: Helena Andersson 29 röster, 
Andreas Södergren 19 röster. 

Den fullständiga förbundsstyrelsen: 

Fredrik Torberger, Jonas Moberg, Cecilia Hemming, Rolf 
Andersson, Anna Rapakko, Elisa Dahlqvist, Ellen Eklund, 
Anna Christensen, Erik Hansen, Daniel Krusevi och Rikard 
Eliasson. 
Avgående ledamöter Jessica Andersson och Hilda Brodén 
avtackades med en stor applåd för deras förtjänstfulla arbete i 
förbundsstyrelsen. 

I enlighet med tidigare beslut under § 36 valdes inte några 
suppleanter. 

Carl Berggren påminde om fikat som även fanns för take-away, 
samt tackade alla funktionärer för ett bra arbete under 
förbundsmötet 2012. 

 

Björn Lindgren och Linda Engström tackade för att de fått 
förtroendet att leda förbundsmötet och överlämnade 
ordförandeklubban till Fredrik Torberger. 

 

Fredrik Torberger, FS, i egenskap av vald förbundsordförande 
tackade för mötets förtroende och berättade att styrelsen nu 
skulle ta hjälp utifrån för en utvärdering av arbetssättet, samt 
passade på att tacka alla som på olika sätt lägger sin tid på att 
driva NSF-scouting. 

Fredrik Torberger förklarade förbundsmötet 2012 avslutat, 
varefter följde scoutsång, valspråk och lösen.  

§ 43 
Förbundsmötets avslutning 
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Sekreterare 

 

 

 

Ellen Eklund     Ola Garnwall  

 

 

 

 

Sandra Gomér     Carim Schröder 

 

Protokolljusterare 

 

 

 

Sigbritt Sibban Andersson    Bodil Hansen 
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