
Det låter kul, jag vill veta mer om 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund!
Namn: .................................................................... 
Adress: ...................................................................
Ort och postnummer: ................................................
Telefon: ...................................................................
E-post: ....................................................................
Personnummer: .........................................................

Som medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund får du ta del av spännande 
och utvecklande aktiviteter på kår-, distrikt-, och förbundsnivå. Tillsammans 
åker vi på läger, hajker och utmanande arrangemang. När du blir medlem i 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund väljer du att följa vårt nykterhetslöfte, och att 
avstå från alkohol och andra droger. Inom kort kommer du att få mer information 
om oss och om kommande arrangemang. 
Välkommen till oss!
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