
NYKTERHETSRÖRELSENS PROTOKOLL 

SCOUTFÖRBUND – NSF – EXTRA FÖRBUNDSMÖTE 
 2012-05-12 

 §§ 1-7 

 sid 1 (4) 

Förbundsordförande, Fredrik Torberger, hälsade alla välkomna 
till extra förbundsmötet i Linköping. Fredrik bad om ursäkt för 
det sent utskickade uppdaterade förslaget till avtal, men menade 
att alla de ändringar som gjorts gjordes med gott syfte och till 
NSF:s fördel. Fredrik tackade förbundsstyrelsens för det 
förberedande arbetet och förklarade därmed mötet öppnat. 

§ 1 
Förbundsmötets öppnande 

Jenny Lindberg, generalsekreterare, redogjorde för inkomna 
ombudsanmälningar. I enlighet med förbundets stadgar kan 
endast de ombud som innefattades av 2011 års ordinarie 
förbundsmötes röstlängd vara röstberättigade på 2012 års extra 
förbundsmöte. Röstlängden sattes på FM 2011 till 144 ombud 
samt 1 revisorsröst. Av dessa hade 109 ombud anmälts till extra 
FM. Utöver dessa hade 11 ombud inkommit med anmälan, och 
mötet föreslogs besluta att även dessa skulle läggas till 
röstlängden. Röstlängden föreslogs fastställas till 120 ombud. 
FM BESLÖT  

att ge de 11 ombuden rösträtt på extra förbundsmötet 
att fastställa mötets röstlängd till 120 ombud, vilket innebar 
 att det extra förbundsmötet 2012 var beslutsmässigt. 

§ 2 
Röstlängd 

Kallelse till extra FM har gått ut via mail 5 mars 2012, Scouting 
Spirit nr 1 i mars 2012 samt via hemsidan. 
FM BESLÖT  

att fastställa förbundsmötet behörigen utlyst. 

§ 3 
Förbundsmötets utlysande 

Nicklas Blomqvist, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag. 
FM BESLÖT i enlighet med förslagen 

att till mötesordförande välja: 
Björn Lindgren Stockholm 

att till mötessekreterare välja: 
Sven Nilsson Mölndal 

Carim Schröder Bandhagen 

att till röstkontrollanter välja: 
Lina Andersson  Reftele 

Jimmie Norberg Flen 

Marcus Reinhold Ljungbacken 

Eddie Hecktor Sösdala 

att till protokolljusterare välja:         

§ 4 
Mötesfunktionärer 
 
 
Mötesordförande 
 
Mötessekreterare 
 
 
Röstkontrollanter 
 
 
 
 
Protokolljusterare 
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Lina Andersson Reftele 

Jimmie Norberg Flen 

att till resefördelningskommitté välja: 
Maria Fernandes Stockholm 

Tom Lantz Umeå 

 
 
 
Resefördelningskommitté 
 

Björn Lindgren övertog ordförandeklubban och tackade 
samtidigt för förtroendet att leda mötet. 

 

Fredrik Torberger föreslog att uppdatera föredragningslistan 
med frågetorg, svar på frågor samt kårtid. 
FM BESLÖT  

att fastställa den uppdaterade föredragningslistan.  

§ 5 
Fastställande av 
föredragningslista 

Josefine Larsson, FS, och Jonas Moberg, FS, presenterade hur 
frågetorget skulle gå till, samt förutsättningarna för det 
föreliggande arbetet med avtalet. 

Josefine och Jonas klargjorde också de uppdaterade 
formuleringarna i avtalet och redogjorde för förbundsstyrelses 
analys av avtalet. 

 

Björn Lindgren ajournerade mötet för frågetorg samt lunch. 
 

Björn Lindgren återupptog mötet efter lunch och påminde om 
viktigheten att använda mikrofon. 

 

Josefine Larsson, FS, presenterade mötets gäster: 

Helene Gestrin Svenska Scoutrådet 
Martin Björgell  
Marie Reinicke Scouterna 
Emma Frisell  Equmenia 
Anton Mannerfelt   
Gustaf Haag   KFUK-KFUMs Scoutförbund 
Hanna Nilsson  
Erik Wagner  IOGT-NTO 
Pierre Andersson Accent 
Fredrik Larsson  Dialogprojektet 
Erik Hellström 

Cecilia Hemming, FS, ledde svarsstunden på frågor från 
tidigare frågestund med hjälp av övriga FS samt ovan nämnda 
gäster. Frågor och svar finns antecknade på NSF:s hemsida. 
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Björn Lindgren förordade en kort bensträckare. 
 

Applåder för alla bra frågor som kom upp under frågestunden. 
 

Björn Lindgren påminde om strukturen för diskussionen och 
debatten, samt öppnade upp för inlämning av yrkanden. 

 

Ordningsfråga: streck i debatten begärdes. 
 

Björn Lindgren ajournerade mötet i 15 minuter för kårtid. 
 

Björn Lindgren återupptog mötet. 
 

Tom Lantz, resefördelningskommittén föreslog mötet att 
fastställa resefördelningen till 413 kronor. 
FM BESLÖT  

att fastställa resefördelningen till 413 kronor. 

Resefördelning 
 

Ordningsfråga om ombud får lämna in röst i förväg. 
FM BESLÖT  

att ombud 118 och 117 får lämna in röst i förväg. 

Ordningsfråga 

Ordningsfråga om jämkat förslag om förslag B och D. 
 

FM BESLÖT  

att  bifalla medskick C: ”tillägg § 8.5 i slutet på stycket 
 ’stämmans beslut kan överklagas till WAGGGS/WOSM 
 … eller vem?’”   
att bifalla medskick E: ”§ 4 ändras så att ändring i kårstadgar 
 inte behöver gå genom styrelsen för scouterna. En 
 ändring får ej strida mot scouternas stadgar. Detta arbetas 
 med genom FS till nytt avtal.”  
att bifalla medskick F: ”§ 8.5 arbetas vidare med genom FS 
 till ett nytt avtal för att få en större samsyn hos 
 medlemmarna i NSF.” 
att bifalla medskick G: ”att det i avtalet regleras hur 
 informationsspridning får ske till NSF:s medlemmar och 
 vilken. Till exempel inte skapa någon reklamspridning 
 från sponsorer. Detta arbetas vidare med genom FS till 

§ 6 
FS förslag 
Samverkansavtal med 
Scouterna - 
Riksorganisationen 
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Sekreterare 

 

 

Sven Nilsson  Carim Schröder 

 

Protokolljusterare 

 

 

 

Lina Andersson   Jimmie Norberg 

 nytt avtal.” 
att efter votering, 70 respektive 45, tillstyrka det jämkade 
 förslaget BD:  ”FS får i uppdrag att skriva på avtalet 
 under sommaren efter hänsynstagande till de diskussioner 
 och medskick som gjorts. Avtalet skall sedan bekräftas på 
 ordinarie FM” över förslag A: ”Jag yrkar på att FM 
 beslutar om att vi vill ingå i samverkan, men att vi väntar 
 med att besluta om hur avtalet exakt ska se ut till 
 ordinarie FM”. 

FM BESLÖT  

att justera röstlängden till 119 ombud. 

Justering av röstlängd 

FM BESLÖT  

att avslå förbundsstyrelsens förslag att i enlighet med det 
 justerade förslaget kring samverkansavtal ansluta 
 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som 
 samverkansorganisation till Scouterna - 
 Riksorganisationen 
att mötet behöver enkel majoritet för att fatta beslutet 
att bifalla BD. 

§6 forts. 
FS förslag 
Samverkansavtal med 
Scouterna - 
Riksorganisationen 

 
Ordförandeklubban överlämnades till Fredrik Torberger. 

 

Fredrik Torberger tackade mötesfunktionärer, funktionärer och 
personal som lett arbetet under extra förbundsmötet 2012.  

 
Fredrik Torberger förklarade extra förbundsmötet 2012 
avslutat. 

§ 7 
Förbundsmötets avslutande 


	Sekreterare
	Protokolljusterare

