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Telefonmöte Plats 

Deltagande: Karin Wester, Erik Sjömålen, Amalia Ideborg, Emil Funcke, Klara 
Dagnäs och Linn Ternefors (adjungerad) 
 

 
Närvarande 

 
Ordförande Karin Wester öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande 
 

 
BESLÖT 
att godkänna dagordningen 

 

§ 2  
Dagordning 

 
BESLÖT  
att välja Erik Sjömålen till sekreterare på mötet 
 

§ 3 
Val av 
sekreterare 

 
BESLÖT  
att välja Emil Funcke till justeringsperson på mötet 

 

§ 4  
Val av justerare 

 
BESLÖT 
att fastställa per capsulam-beslutet om att resefördelningen vid 

förbundsrådet 2018 blir 1030kr/representant. 

§ 5  
Beslut ang 
resefördelning 
vid 
förbundsrådet.            
 

Kort rapport från FO. § 6 
Rapport från 
ordförande 
 

Det har diskuterats gemensamt ingerationsprojekt för alla fyra förbund och att 
söka pengar för ett sådant projekt. I dagsläget ser inte förbunden att det finns 
möjlighet för detta. 
 
I IOGT-NTOs projekt Expedition 50 är en del att ta bort paragrafen om 
distriktsråd från stadgarna alternativt formulera om det då det i dagsläget inte 
riktigt fungerar (olika förbund har olika distriktsdragningar och mer, mindre  
eller ingen samverkan mellan förbunden). 
 
Miljonlotteriet har bytt VD samt att årets överskott blir högre än förväntat. 
Prognosen nästa år ser dock ut som att det blir mindre överskott än enligt 
tidigare prognos. 
 

§ 7 
Rapport från 
RS-mötet 
 

Emil Funcke var med i planeringsteamet för NSF:s räkning. Kongressen flöt på 
bra med ca 300 deltagare ink funktionärer. 
NSF:s ombud på kongressen var Per Eriksson. Ekonomiska utfallet för 
kongressen är ej ännu klart. Det har uppmärksammats att det skiljer sig mellan 
förbunden hur vi är vana att arrangera stora arrangemang och att detta har 
medfört vissa friktioner. 

§ 8 
Rapport från 
IOGT-
Internationals 
världskongress 
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Det var skralt deltagande från förbundets kårer. En förklarning kan vara att 
västkustens distrikt hade läger under samma helg. 
 
Medlemmarna tycker att den ideella nya strukturen verkar bli bra och tydlig. 
Diskussion om hur vi rekryterar nya medlemmar till kommittéerna gav input till 
fortsatt arbete. 
 
Beslutet FS tagit tidigare angående internationella resebidraget ansågs i stort vara 
bra med tanke på det kommande ansträngda ekonomiska läget. Medskick om att 
beslutet på FM om bidraget måste kopplas mot budgeten på ett tydligt sätt 
framhölls. 
 
FS beslut om att vila temaåren ansågs okej. Temaår ansågs generellt vara bra om 
de är ordentligt utarbetade och att de möjligen inte ska vara varje år. 

§ 9 
Rapport från 
Förbundsrådet 

Nästa möte hålls på Wendelsbergs folkhögskola 16-18 nov tillsammans med 
övriga IOGT-NTO-rörelsen. 

§ 10 
Nästa möte  

Medlemsläget 
Medlemsläget är idag svagt nedåtgående. 
Senaste kårenkäten visar tydligt att vi behöver fokusera på ledarrekrytering 
samtidigt som vanlig rekrytering behöver fortsätta. Ledarrekrytering lyfts som 
viktig av 85 % av kårerna. 
 
Bidrag 
NSF har fått 250 000 kr från Stiftelsen Ansvar för framtiden för att utveckla 
Klartänkt digitalt. 
Personal 
Personalen har adjungerats om till kommittéerna. 
Stiftelserna 
Alla årsredovisningar från anläggningsstiftelserna har kommit in. 
Demokratijamboreen 
Minst 58 ombud är anmälda från NSF och 47 st är 30 år eller yngre. Vi nyttjar 
76 % av våra möjliga ombud. 
Utmanarscoutläger 
Linn Jansson har tackat ja som lägerchef för utmanarscoutläger 2019. Lägret 
kommer genomföras under vecka 31-32 efter samtal med UScK. 
 

§ 11 
Övriga frågor 

 
Karin Wester avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 

§ 12 
Mötets 
avslutande 

 
Erik Sjömålen 
sekreterare 
 
Jennifer Ivarsson  Karin Wester 
justerare   ordförande 
 
 


