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Telefonmöte, klockan 20.30 Plats 

Fredrik Torberger, Jonas Moberg, Erik Hansen, Ellen Eklund, Anna 
Christensen, Daniel Krusevi, Rikard Eliasson, Carolin Hermansson samt 
adjungerad generalsekreterare Jenny Lindberg, Anna Rapakko (deltog §§5-
16) 

Närvarande 

 
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna till 
årets sista styrelsemöte. 

§ 1 
Öppnande 

 
BESLÖT 
att godkänna dagordningen. 

§ 2 Godkännande av 
dagordning 

 
BESLÖT 
att välja Jonas Moberg till protokolljusterare. 

§ 3  
Val av justeringsperson 

 
BESLÖT 

att välja Jonas Moberg till hemsides- personalreferats- samt 
tidningsskribent. 

§ 4 
Val av hemsides-, 
personalreferats- samt 
tidningsskribent 

 
Jonas och Jenny rapporterade från förbundsledningssamlingen. 

Anna rapporterade från ordförandesamlingen.  

§ 5 
Kort rapport 
förbundsledningssamlin
gen 

 
Fredrik presenterade sin idé och jobbar vidare med frågan. 

§ 6  
Förslag gällande 
kommittéernas arbete 
fram till FS-mötet i 
februari 

 
En kort diskussion om policys rörande bemanning av kommittéer 
genomfördes. 

§ 7  
Policyfråga rörande 
bemanning av 
kommittéer 

 
BESLÖT  
att utbetala en summa till Ransberg motsvarande sociala avgifter för 
 avtalad månadslön för perioden 130901-131231 

att Jenny Lindberg får i uppdrag att justera nuvarande avtal mellan NSF 
 och Ransberg så att kostnadstäckningen för föreståndarens 

§ 8  
Ransberg 

 

 



 lönekostnader inkluderar lön och sociala avgifter, med verkan från 
 2014-01-01. 
att ge Jenny Lindberg i uppdrag att jobba vidare med frågan gentemot 
 Skatteverket. 

 
Carolin redogjorde för sitt arbete. 

BESLÖT  
att NSF är medarrangör i Projektbildaren läsåren 2014/2015 och 
 2015/2016.  

§ 9  
Projektbildaren 

 
BESLÖT 
att Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds firma tecknas, förutom av 
 styrelsen som helhet av,  

Styrelsen: 
Anna Rapakko (xxxxxx-xxxx),  
Anna Christensen (xxxxxx-xxxx),  
Tove Nilsson (xxxxxx-xxxx)  
Ellen Eklund (xxxxxx-xxxx),  
Rikard Eliasson (xxxxxx-xxxx) ,  
Erik Hansen (xxxxxx-xxxx),  
Cecilia Hemming (xxxxxx-xxxx) , 
Daniel Krusevi (xxxxxx-xxxx),  
Jonas Moberg (xxxxxx-xxxx), 
Carolin Hermansson (xxxxxx-
xxxx)  
Fredrik Torberger (xxxxxx-xxxx)  
Jenny Lindberg (xxxxxx-xxxx) 

Styrelseroll: 
Förbundskassör 
Styrelseledamot 
Styrelseledamot 
Styrelseledamot 
Styrelseledamot 
Styrelseledamot 
Styrelseledamot 
Förbundssekreterare 
Styrelseledamot 
Styrelseledamot 
 
Förbundsordförande 
Generalsekreterare 

 
två i förening 

att NSF:s plusgiro 478-8 och 8105-9-0745119222 samt bankgiro 405-
 1041  tecknas av Fredrik Torberger, Anna Rapakko, Tore Andersson 
 (xxxxxx-xxxx) samt Jenny Lindberg, två i förening. 

att värdehandlingar på posten kvitteras av Jenny Lindberg och Linn         
 Karlén (xxxxxx-xxxx) var för sig. 

att förbundskassören får i uppdrag att upprätta nya fullmakter i enlighet 
 med förbundsstyrelsens beslut samt att återkalla alla tidigare 
 utlämnade fullmakter. 

att Fredrik Torberger, Anna Rapakko och Jenny Lindberg har var för sig 
 rätt att utanordna löneutbetalningar. Löneutbetalningar till Jenny 
 Lindberg utanordnas av Fredrik Torberger eller Anna Rappako. 

att förbundsordförande Fredrik Torberger, förbundskassören Anna 
 Rapakko samt generalsekreterare Jenny Lindberg har full attesträtt 
 och administratör Linn Karlén har attesträtt upp till 25 000 kr. 

att Fredrik Torbergers kostnader attesteras av Anna Rapakko eller Jenny 

§ 10  
Beslut angående ändring 
av rätt att teckna NSFs 
konton 
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 Lindberg. Anna Rapakkos kostnader attesteras av Fredrik Torberger 
 eller Jenny Lindberg. Linn Karléns kostnader attesteras av Jenny 
 Lindberg. Jenny Lindbergs kostnader attesteras av Fredrik Torberger 
 eller Anna Rapakko. 

att arvode till styrelsen utanordnas av Jenny Lindberg eller Anna 
 Rapakko. 

att ingen äger rätt att attestera eller utanordna kostnader som rör den 
 egna personen. 

att ovanstående paragraf är omedelbart justerad. 

 
BESLÖT  
att bevilja ansökan om 150 000 kr från Våra Gårdar. 

§ 11  
Beslut angående anslag 
till Våra gårdar 2014 

 
BESLÖT  
att Fredrik Torberger samt eventuellt ytterligare någon person 
 representerar NSF.  

§ 12  
Strategiavstamp 
Scouterna 26 januari 

 
BESLÖT  
att Sörmlands distrikt besöks av Fredrik och att Kalmar distrikt besöks 
 av Anna R, Rikard och Erik. 

§ 13  
Strategiträff 

 

 

a. Strategiarbetet 

Fredrik rapporterade från strategi arbetet. Fredrik sammanställer ett 
dokument som sammanfattar både arbetsplan och de närmaste 
målprojekten. 

 b. FS närvaro på distriktsårsmöten 2014. 

BESLÖT  
att Jenny Lindberg sammanställer en lista över årsmöten och ledamöter i 
 FS tar ansvar över att representerar på de möten de har möjlighet att 
 närvara på. 

§ 14  
Övrigt 

 
BESLÖT  
att FS-möten under 2014 genomförs 1-2 feb, 10-11 maj, 29-31 augusti 
 samt 25-26 oktober 

 

§ 15  
Mötesdatum 2014 



 
Fredrik tackade för året med en sång! Hälsade alla en god jul och gott nytt 
år och avslutade mötet. 

§16  
Mötets avslutning 

 

Vid protokollet   Justerat av 
 

Daniel Krusevi   Jonas Moberg 

     


