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Förbundsordförande, FO, Birgitta Persson, hälsade alla 
välkomna till förbundsmötet i Västervik, och förklarade därmed 
mötet för öppnat. 

§ 1 
Förbundsmötets öppnande 

I enlighet med förbundets stadgar skall anmälan av ombud vara 
förbundsstyrelsen, FS, tillhanda senast fem veckor före för-
bundsmötets öppnande. Stadgemässigt är det möjliga antalet 
ombud 245 till årets förbundsmöte. 159 var antalet idag 
anmälda ombud och röstlängden justerades till 157. 

FM BESLÖT i enlighet med FS förslag  

att fastställa mötets röstlängd till 159 ombud. 

att förbundsmötet 2008 därmed var beslutsmässigt. 

§ 2 
Röstlängd 

Enligt förbundets stadgar ska kallelse vara utfärdad senast fyra 
månader före FM. Kallelse har gått ut i kårinfo 2008-06-20, 
Scouting Spirit nr 2 i slutet av maj och via hemsidan. 

FM BESLÖT  

att fastställa att förbundsmötet var behörigt utlyst. 

§ 3 
Förbundsmötets utlysande 

Marie Fransson, valutskottet och Jenny Lindberg, FS, föredrog 
valutskottet respektive FS förslag. 
 

FM BESLÖT  

att i enlighet med förslagen 

till mötesordförande välja: 
Mai Eriksson Tullinge 
Ingvar Johansson Skövde 
Marcus Karlsson  Göteborg 

till mötessekreterare välja: 
Hilda Brodén Stöllet 
Oskar Brodén Duved 
Ellen Eklund Varberg 
Sigbritt Andersson Stora Levene 

till röstkontrollanter välja: 
Clara Dagnäs Kristdala 
Emma Grassén Moheda 
Casper Kinnå Åby 
Nisse Karlsson Göteborg 

§ 4 
Mötesfunktionärer 
 
 
 
 
 
Mötesordförande 
 
 
 
Mötessekreterare 
 
 
 
 
Röstkontrollanter 
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till protokolljusterare välja:         
Simon Svensson Stockholm 
Jonas Moberg Skene 

till moderatorer välja: 
Veronica Ardoris Malmö 
Mikael Ivarsson Stockholm  
Jenny Kindgren Vreta kloster 
Jonas Moberg Skene  
Andrea Thörn Oskarshamn 
Tobias Tengström Stockholm 

till redaktionskommitté välja: 
Frida Engdahl Eldsberga 
Lisa Lannergård Stockholm 
Carim Schröder Bandhagen 

till resefördelningskommitté välja: 
Anders Eriksson Karlstad 
Anna Rapakko Mönsterås 

 
Protokolljusterare 
 
 
 
Moderatorer 
 
 
 
 
 
 
Redaktionskommitté 
 
 
 
Resefördelningskommitté 
 

Ordförandeklubban lämnades till Marcus Karlsson 
 

Simon Svensson, Stockholm, föreslog att motion 2 skulle flyttas 
till mellan punkterna 5 och 6. 

Gunnel Johansson, BU, föreslog att punkt 31 skulle flyttas till 
mellan punkterna 21 och 22. 

Katarina Funning, Sundsvall, föreslog att punkterna nr 10, 11, 
12 och 13, angående stiftelserna, behandlas näst sist före punkt 
nr 32. 
 

FM BESLÖT efter votering på Simon Svenssons förslag 

att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar. 

§ 5 
Fastställande av 
föredragningslista 

Rolf Andersson, Landskrona föredrog motion nummer 2. 

FM BESLÖT efter votering och streck i debatten 

att avslå motionen. 

FM BESLÖT  

att BUs andra attsats behandlas i samband med motion nr 1. 

§ 6  
Motion nr 2 
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Mötet ajournerades för Påverkanstorg. 

Mötet återupptogs söndag morgon. 

 

Mai Eriksson återupptog söndagens förhandlingar, hälsade 
välkomna och överlämnade ordförandeklubban till Ingvar 
Johansson.  

 

Ingvar Johansson föredrog röstlängden. 

Den nystartade scoutkåren Björksta inkom under fredagen med 
två ombud. 

Röstlängden justerades till 161 röstberättigande. 

Röstlängden 

Anders Eriksson föredrog resefördelningen  

FM BESLÖT i enlighet med resefördelningens förslag 

att fastställa årets resefördelning till 466 kr.  

Reseutjämningen 

Fredrik Persson, FS, gjorde en resumé av verksamhetsåret 2007 
samt föredrog årsredovisningen. 

FM BESLÖT  

att lägga årsredovisningen för 2007 till handlingarna. 

§ 7 
Årsredovisning 

Anne Wiklund föredrog revisionsberättelsen. 

FM BESLÖT  

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 8 
Revisionsberättelse 

 

FM BESLÖT i enlighet med revisorernas förslag 

att godkänna resultat- och balansräkningen. 

att fastställa resultaträkningen till 2 786 292 kr samt 
 balansräkningen per 2007-12-31 omslutande 20 673 361  kr.  

§ 9 
Resultat- och balansräkning 
2007 

 

FM BESLÖT i enlighet med revisorernas förslag  

att bevilja FS ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. 

§ 10 
Ansvarsfrihet 

Ingvar Johansson överlämnade ordförandeklubban till Markus 
Karlsson. 
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En sakfråga lyftes om möjlighet att kunna lägga förslag under 
söndagens förhandlingar. 

FM BESLÖT  

att  inga nya förslag får läggas under söndagens förhandlingar. 

FM BESLÖT  

att FS får i uppdrag att till nästa FM se över mötesformerna och 
lämna ett förslag på förändring.  

att ge FS i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp bestående av 
såväl FS som andra intresserade. 

att arbetsgruppen skall bestå av minst 1/3 representanter 
utanför FS. 

att arbetsgruppen som skall utreda framtida mötesformer på 
FM skall bestå av en representant från FS, en från BU, en från 
SScK & 4 enskilda medlemmar som inte har förtroendeuppdrag 
i ovan nämnda grupper. 

§ 11 
Motion nr 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FM BESLÖT  

att uppdra åt förbundsstyrelsen och SScK att invänta beslut om 
policy för rättvisemärkning på SSRs årsmöte och om det 
fortfarande känns aktuellt författa en motion till SSRs årsmöte 
2009 i den anda som tinget föreslår. 

§ 12 
Seniorscouttinget förslag nr 1 

 

FM BESLÖT  

att  efter rösträkning 74 mot 68 att avslå tingets förslag nr 2, 
angående framtagande av kokbok.  
 
Gustav Thoresson och Johan Bergagård reserverade sig mot 
beslutet. 

FM BESLÖT  

att bifalla seniorscouttingets förslag ”att på alla förbundets 
arrangemang ska matsedeln komponeras utifrån miljöhänsyn, 
med stor andel lokalproducerad mat och grönsaker”. 

§ 13 
Seniorscouttinget förslag nr 2 
 

 

FM BESLÖT  

att bifalla Tingets förslag nr 3. 

§ 14 
Seniorscouttinget förslag nr 3 
Alkoholpolicy 

Förhandlingarna ajournerades för fika. 
 

Förhandlingarna återupptogs av Ingvar Johansson. 
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FM BESLÖT   

att Scouting Spirit under 2009 ska utkomma med 4 nr med en 
inriktning om 24 sidor. 

att Scouting Spirit får en inriktning mot ett månadsmagasin 
snarare än en nyhetskanal. 

att samtliga scouttidningar från och med 1/1 2009 blir helt 
prenumerationsberoende, vilket innebär att varje medlem aktivt 
måste tala om att man vill ha tidningen för att få den. 

att inrätta ett nyhetsbrev i form av ett mail vilket man kan 
prenumerera på via hemsidan. 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att modernisera 
kommunikationskanalerna för förbundet så att vi i mesta 
möjliga mån drar nytta av alla de nya medier som finns idag. 

att det skall finnas möjligheter i Madicken att aktivt välja om 
man vill ha Scouting Spirit som elektronisk tidning. 

att tidningen ska rikta sig till medlemmar i alla åldrar och 
innehålla information och reportage om förbundets aktiviteter. 

att medlemskap ger en automatisk tidningsprenumeration 
genom kryss i Madicken av Madicken-ansvarig, som man kan 
avbeställa genom att ta bort krysset. 

att varje kår skall ha möjlighet att beställa upp till tio fria 
exemplar till kåren. 

att inrätta ett nyhetsbrev som finns tillgängligt via olika 
informationskanaler. 

att FS ges i uppdrag att utreda vilka informationskanaler som 
ska användas för nyhetsbrevet. 

att FS får i uppdrag att i samarbete med IOGT-NTO se över hur 
tillgängligheter av dagens elektroniska informationssystem kan 
förbättras.(Sobernet, webbplats, Community etc.). 

att det blir möjligt att ta del av forumet med alternativa 
inloggningsfunktioner och/eller anonymt. För att bidra och 
kommentera kan man även i fortsättningen vara identifierbar. 
Alternativ kan vara den personliga koden i Madicken. 

§ 15 
FS förslag nr 1 
Intern 
kommunikationsstrategi  

 

FM BESLÖT efter rösträkning 115 mot 35 

att  bifalla stadgeändring av paragraf 16 och 21 i våra stadgar 
enligt bifogad bilaga A. 

FM BESLÖT  

att  NSF:s riksstyrelserepresentanter får i uppdrag att lägga ett 

§ 16 
FS förslag nr 2 
Ändring av 
rörelsegemensamma stadgar 
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förslag till de andra förbundens kongresser 2009. Förslaget ska 
innebära att distriktsråden utgörs av åtta ledamöter som utses 
enligt samma princip som riksstyrelsen fast på distriktsnivå. 
Förslaget ska också klarlägga att vid lika röstetal i såväl 
riksstyrelse som distriktsstyrelse ska ordförande ha 
utslagsrösten.  
 

FM BESLÖT  

att förbundet stöttar kårer och distrikt att arrangera flera läger 
inom ramarna för Camp in Camp. 

att alla förbundets medlemmar har möjlighet att delta på Camp 
in Camp. 

att förbundet ger möjlighet till så många scouter som möjligt 
mellan 14-18 år att åka på WSJ 2011. 

§ 17 
FS förslag nr 3 
Förbundsläger 2011 

 

FM BESLÖT Efter rösträkning 85 mot 68 

att FS förslag återremitteras. 

att en arbetsgrupp utses som får i uppdrag att göra en grundlig 
analys och presentera ett förslag på hur framtidens FM skall 
genomföras. Fördelar och nackdelar med de båda förslagen 
skall presenteras. Det är viktigt att det nya förslaget påverkar 
stadgar, tinget, mandatperioder osv. Det nya förslaget skall 
konkret visa hur FM skall genomföras med hänsyn till de 
förändringar som det nya sättet innebär.   

§ 18 
FS förslag nr 4 
Förbundsmöte vartannat år 

 

FM BESLÖT  

att anta föreslagna mål för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
2015 med följande ändringar: 
 
Att punkt 5 under nykterhet i scoutrörelsen omformuleras till 
”lokaler som ägs av NSF alltid är alkohol- och drogfria. För 
andra lokaler där NSF bedriver regelbunden verksamhet så 
strävar man efter att lokalerna alltid ska vara alkohol- och 
drogfria. 
 
Under rubriken Program: 

• NSF skall ta en aktiv del i samhällsengagerande 
aktiviteter, både lokalt och globalt. 

 
Under rubriken Nykterhet i scoutrörelsen: 

• NSF via material, projekt och erbjudande till 
förbund, distrikt och kårer medverkar till aktiva 
påverkande diskussioner där barn och ungdomar 
finns. 

§ 19 
FS förslag nr 5 
Mål för Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund 
 2015 
Långsiktig arbetsplan 
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FM BESLÖT  

att anta föreslagen arbetsplan för 2009 och preliminär 
arbetsplan för 2010 med nedanstående tillägg: 

att NSF gör en kort rekryteringsfilm tillgänglig på nätet och 
DVD.  

att befintliga kårer finns som resurs i medlemsvärvning, utifrån 
sina kunskaper och kontakter. Det ska finnas möjlighet att söka 
ekonomiska resurser för detta arbete.  

att även kårstyrelser och distriktsstyrelse är välkomna på ALH. 

att arrangera en ledarresa på samma sätt som Airtime.  

att NSF ska ha deltagare på minst tre internationella 
kurser/seminarium under 2009.   

§ 20 
FS förslag nr 6 
Arbetsplan för 2009 
 
Preliminär arbetsplan för 
2010 
 

 

FM BESLÖT   

att avslå FS förslag angående Förbundsmötet 2009. 

att FM 2009 hålls 23-25/10. 

att FM 2009 arrangeras av Kronoberg-Blekinge distrikt. 

§ 21 
FS förslag nr 10  
2008 års förbundsmöte  

Skrivfel har gjort att två arrangemang har fått felaktiga datum. 
Rätt datum för IOGT-NTO-rörelsens Kongress är 8-11 juli 2009 
och rätt datum för Idékursen är 1-6 januari 2009. 

FM BESLÖT  

att anta föreslagen arrangemangsplan för 2009 och preliminär 
arrangemangsplan för 2010.  

att Lägga till FM/förbundssamling förläggs till 30-31 oktober 
2010. 

att Ändra datum för Airtime till 22 juli - 4 augusti 2009. 

att utöka den preliminära arrangemangsplanen med minst ett år, 
vilket innebär att vi skall se vad som är planerat 2010 & 2011. 

att arrangemangsplanen innehåller av NSF arrangerade 
arrangemang samt IOGT-NTO:s kongress och SSR:s årsmöte. 

att andra arrangemang som är av intresse för NSF; arrangerade 
av IOGT-NTO-rörelsen och Scouterna, nationellt och 
internationellt; finns presenterade i en separat lista. 

att Tollarekurserna den 24-25 oktober 2009 flyttar till annat 
datum.  

§ 22 
FS förslag nr 7 
Arrangemangsplan 2009 
 
 
Preliminär arrangemangsplan 
2010 

Mötet ajourneras för lunch 
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Mötet återupptogs av Marcus Karlsson. 
 

 

FM BESLÖT  

att årsavgiften för 2009 baseras på medlemsantalet 2008-12-31. 

att årsavgiften för 2009 som faktureras kårerna skall vara 
oförändrad, 65:- / medlem. 

att årsavgiften för 2010 som faktureras kårerna preliminärt 
skall vara oförändrad, 65 :- / medlem. 

att årsavgiften för 2009 för direktanslutna medlemmar skall 
vara oförändrad, 150 :- / medlem. 

att årsavgiften för 2010 för direktanslutna medlemmar 
preliminärt skall vara oförändrad, 150 :- / medlem. 

§ 23 
FS förslag nr 8 
Förbundsavgifter 

 

FM BESLÖT  

att anta föreslagen budget för NSF 2009 – 2010. 

att innevarande års budget redovisas i budgetförslaget för 
kommande år.  

att göra en juniorscoutsatsning.  

§ 24 
FS förslag nr 9 
Budget 2009-2010 

Mai Eriksson övertog ordförandeklubban från Ingvar 
Johansson. 

 

Marie Fransson, valutskottet, föredrog förslaget. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag  

att antalet ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara 
elva.  

att antalet suppleanter ska vara noll. 

§ 25 
Antal ledamöter och 
suppleanter i 
förbundsstyrelsen 

Marie Fransson, valutskottet, föredrog förslaget. 

FM BESLÖT enhälligt 

att till ordförande välja:  
Birgitta Persson Göteborg Omval 1 år 

att till vice ordförande välja: 
Per Södergren Landvetter Omval 1 år 

att till ledamöter välja:    
Emelie Jonsson Flen  Omval 2 år 
Fredrik Astvall Åseda  Omval 2 år 

 § 26 
Val av ledamöter och 
suppleanter i 
förbundsstyrelsen 
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Mari Garnwall Varberg Nyval 2 år 
Marie Cronskär  Hisings Backa Omval 2 år 

Valda ledamöter på 2 år vid FM i Borås 2007: 
Jessica Andersson Eskilstuna  
Niklas Blomqvist Södertälje  
Niklas Johansson Finspång  
Sven Nilsson Göteborg 
Fredrik Persson  Garphyttan  

Marie Fransson, valutskottet, föredrog förslaget. 

FM BESLÖT i enlighet med valutskottets förslag 

att till ordinarie revisorer välja: 
Anne Wiklund Sköndal        Omval 
Robert Rapakko Mönsterås     Omval 

att till revisorssuppleanter välja 
Mikael Lindström Östersund      Omval 
Anders Glemfelt Borgstena       Omval 

§ 27 
Val av 2 revisorer med 
suppleanter 

Marie Fransson, valutskottet, föredrog förslaget.  

FM BESLÖT i enlighet med valutskottets förslag 

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

att fastställa antalet ledamöter i valutskottet till fem ordinarie 
 och noll suppleanter. 

§ 28 
Antal ledamöter och 
suppleanter  
i allmänna 
beredningsutskottet och  
valutskottet 
 

Marie Fransson, valutskottet, föredrog förslaget.  

FM BESLÖT i enlighet med valutskottets förslag 

att till ordinarie ledamöter, i beredningsutskottet, välja: 
Viktoria Frisell Malmö Nyval 
Carolina Gustafsson Lund Nyval 
Kristoffer Holmström Karlstad        Omval 
Gunnel Johansson Skövde            Omval 
Björn Lindgren Frösön Nyval 
Magnus Myrenhammar Orrviken Nyval 
Emilia Sandgren Helsingborg    Omval 

Samtliga valdes på 1 år. 

§ 29 
Val till beredningsutskottet 

Marie Fransson, valutskottet, föredrog förslaget.   
§ 30 
Val till valutskottet 
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FM BESLÖT i enlighet med valutskottets förslag 

att till ordinarie ledamöter  i valutskottet  välja: 
Monica Andersson Landskrona omval  
Eva-Lena Asplund Mölnlycke omval 
Bodil Hansen Eneryda omval 
Adam Hansson Göteborg omval  (sammank) 
Simon Svensson Stockholm nyval 

Samtliga valdes på 1 år. 

Röstlängden justerades från 161 till 156. 
 

 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2007. 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och 
 balansräkning omslutande 660 794 kr. 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 31 
Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbunds Minnesfond 

Röstlängden justerades från 156 till 152. 
 

 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2007. 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och 
 balansräkning omslutande 1 716 351  kr.  

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 32 
Stiftelsen Dan Winthers 
Minnesfond 

 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2007. 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och 
 balansräkning omslutande 3 321 826  kr.  

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 33 
IOGT-NTO-rörelsens kurs- 
och  
samlingslokalfond 

Marie Fransson, valutskottet, föredrog förslag till revisorer. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag  

§ 34 
Val avseende förbundets 
anläggningsstiftelser: 
Revisorer Storvallen 
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att till revisorer för Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor välja: 
Anne Wiklund Sköndal Omval 1 år 
Bengt-Ove Pettersson Västra Frölunda Omval 1 år 

att till suppleanter välja: 
Ulf Viklund Bromma Omval 1 år 
Mikael Lindström Östersund Omval 1 år   

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att till revisorer för Stiftelsen Kungshols Kurs- och lägergård 
 välja: 

Anne Wiklund Sköndal Omval 1 år 
Nils-Gunnar Gustafsson Skellefteå Omval 1 år 

att till suppleanter välja: 
Ulf Viklund Bromma Omval 1 år 
Daniel Gustafsson Kristianstad Omval 1 år   
 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att till revisorer för stiftelsen Ransbergs Herrgård välja: 
Anne Wiklund Sköndal Omval 1år 
Monica Uhlin Borås Nyval 1år 

att till suppleanter för stiftelsen Ransbergs Herrgård välja: 
Anders Ödman Mölnlycke Omval 1 år 
Ulf Viklund Bromma Omval 1 år 

 
 
 
 
 
 
 
Revisorer Kungshol 
 
 
 
 
 
 
 
Revisorer Ransberg 

Birgitta Persson, FO, förklarade 2008 års förbundsmöte för 
avslutat.  

Mötet avslutades med scoutsång, valspråk och lösen. 

§ 35 
Förbundsmötets avslutning 

Sekreterare:  

 

Sigbritt Andersson  Hilda Brodén Oskar Brodén Ellen Eklund  

 

Justerare: 

 

Jonas Moberg Simon Svensson 


