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Scandic Portalen, Jönköping Plats 

Karin Wester, Erik Sjömålen, Rikard Eliasson, Amalia Ideborg, Muhiyadin 
(Mojje) Abdi, Emil Funcke, Jennifer Ivarsson, Klara Dagnäs, Caroline Fronér 
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 Emil Funcke till justeringsperson  

 

§ 3  
Val av 
justerare 

Val av referatförfattare    
Vi väljer en person som sammanfattar mötet till hemsida/tidning 
 
BESLÖT  
att välja Caroline Fronér till referatförfattare 
 

§ 4  
Val av 
referatförfattar
e 

Föregående protokoll 
Rubrikerna i föregående protokoll läses upp. Avstämning om det som 
beslutats har genomförts.  
 
BESLÖT  
 
Att Lägga FS01-18 till handlingarna  
Att Lägga FS03-18 till handlingarna  
 
 

§ 5 
Föregående 
protokoll 
 
Bilaga 1 FS02-
18 
Bilaga 2 FS03-
18 
 

Resebidrag Jamboree 
Nästa år genomförs Världsscoutjamboreen i Nordamerika och budgeten är 
därför kraftigt höjd. När världsscoutjamboreen genomfördes i Japan togs 
beslutet att erbjuda dubbelt resebidrag på grund av den höga kostnaden för 
deltagarna. Nu har medlemmar börjat efterfråga bidraget och undrar dels om 
möjligheten att få rekvirera bidraget redan 2018 och dels om det även denna 
gång kommer erbjudas dubbelt bidrag. 
 
Ansökan om bidrag från Värends scoutkår 
Värends scoutkår har inkommit med en ansökan om utvecklingsbidrag för att 
installera luftvärmepumpar i en av deras lokaler. Enligt bilaga 3. 
  
Under diskussion om ansökan från Värends scoutkår lämnade Erik Sjömålen 
och Amalia Ideborg rummet.   
 
Metodmaterial 
Inkommit offert från webbyrå för framtagande av hemsida med interaktiva 
element. Totalt 190 000kr  

§ 6  
Ekonomi 
 
Bilaga 3 
Ansökan 
utvecklingsbi
drag Värend 
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Även offert om trycktmaterial om totalt 60 000kr Där NBV kan gå in med 40 
000kr.  
 
BESLÖT 
 
Att ta beslut angående utökat resebidrag till Världsscoutjamboreen i 
Nordamerika efter att anmälan har stängt. Då vi vet hur många från NSF som 
anmält sig.  
Att bifalla ansökan om bidrag till Värends scoutkår om 30 000 kr 
för installation av luftvärmepumpar 
Att  Rikard Eliasson tar kontakt med Värends scoutkår 
Att  Godkänna ökade kostnader för metodmaterialet upp till 150 
000kr 
  

Remiss NBVs nya organisation 
Utifrån genomfört huvudmannamöte i januari och förbundskonferensen i 
början av februari har NBV:s förbundsstyrelse den 2018-02-26 beslutat ang. 
bif. remissförslag. 
 
FS medskick till NBV på remissen är att vi tror att 6 avdelningar är det bästa 
så har man möjlighet att fortsätta växa inom avdelningarna. NSF är lite 
fundersamma till formuleringen i sista stycket ang. valberedningen och hur 
valberedningsarbetet ska fungera i praktiken ur en demokratisk synpunkt, det 
skiljer sig från remissens brödtext till hur det formuleras i stadgarna. Oro att 
större avdelning geografiskt ger ökade resekostnader och jan medföra 
svårigheter att bära sina egna kostnader.  
 
FS noterar att NSF behöver ta fram rutin på hur ombud tas fram.   
 
BESLÖT  
Att  Karin Wester skriver remissvar till NBV  
 

§ 7  
Remiss NBVs 
nya 
organisation 
 
Bilaga 4 
Remiss ang. 
NBV ömsar 
skinn 

Delegater IOGT Internationals kongress 
I augusti genomförs IOGT internationals kongress i Sigtuna. NSF har rätt till 
två ombud.  
 
Delegaterna bör vara ideell, mellan 20 och 30år. 
 
BESLÖT 
Att ge Karin Wester, Amalia Ideborg och Emil Funcke i uppdrag att 
utse två delegater till IOGT internationals kongress 
 

§ 8  
Delegater 
IOGT 
internationals 
Kongress 
 

Förbundsledningssamling  
Beslut angående datum för förbundsledningssamling i januari 2019. Förslaget 
är att genomföra samling med förbundsstyrelse, kommittéer, revisorer, 
stiftelsestyrelser och personal den föreslagna FS-helgen 25-27 januari. 
Förslagsvis på en plats som är enkel att ta sig till för många, t.ex. Tollare. 
 

§ 9 
Förbundsledn
ingssamling 
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BESLÖT 
Att förlägga förbundsledningssamlingen till 25-27 januari 
Att ge Erik Sjömålen och Amalia Ideborg i uppdrag att vara 
ansvariga från FS för planeringen 
 

Utbildningar 
Caroline Fronér föreslog att FS startar en studiecirkel för att dels testa NBVs 
studiecirkelverksamhet.  
 
Ordförande Karin Wester och Generalsekreterare Linn Ternefors träffade 
under fredagen scouterna där en diskussion om hur vi tydliggör vad som gäller 
när man arrangerar utbildningar. Lär kommer få en remiss på 
utbildningsavtalet mellan NSF och Scouterna. 
 
BESLÖT 
Att ge Carolin Fronér och Karin Wester i uppdrag att se över 
möjligheten att genomföra någon form av kompetensutveckling för FS. 
 

§ 10  
Utbildningar 

Utdelning ur förbundets fonder 
Förbundsstyrelsen ansvarar för två fonder som delar ut bidrag till utbildningar 
och läger. Förbundsstyrelsen behandlade de ansökningar som kommit in till 
NSF Minnesfond. 
 
 
BESLÖT 
Att dela ut medel ur NSFs minnesfond enligt bilaga 5 

§ 11 
Utdelning ur 
förbundets 
fonder 
 
Bilaga 5 
Sammanställn
ingar 
ansökningar 
fonder 2018 
 

Rapporter (muntliga) 

– Rapport från ordförande 
Karin rapporterade om stiftelserna och deras verksamhetsavtal 

– Rapport från AU 

– Rapport från GS 
Inför Demokratijamboreen kommer Scouterna skicka ut en enkät där vi har 
möjlighet att lägga till våra egna frågor. Linn Ternefors rapporterar om hur 
läget i personalgruppen ser ut. Frågestund om GDPR kommer att ske 
tillsammans med resten av IOGT-NTO rörelsen den 10 april. 

– Rapport om pågående uppdrag 

– Rapport om världskongressen 
Två arbetsgrupper har tillsats för att planera våra två ansvarsområden. 
Därmed är förbundet fortfarande med och arrangerar. 

– Rapport från kontaktpersoner 
 

Rapport från INRIF (bilaga 6) 
Inga frågor fanns om rapporten. 
 

§ 12 
Rapporter 
 
Bilaga 6 
Rapport från 
INRIF 
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Inbjudningar 
Inbjudningar har kommit till årsmöten för några av de organisationer NSF är 
medlem i. Diskussion kring om vi vill skicka en representant och i så fall vem. 
 
Nykterhetshistoriska sällskapet årsmöte 22 mars Stockholm 
Föreningen fruktdrycker 
CAN årsmöte 23 maj 13.00 
 
BESLÖT 
Att Emil Funcke representerar NSF på CAN årsmöte 
Att erbjuda medlemmar från Svea-distriktet att representera 
förbundet på något av årsmötena. 
 

§ 13 
Inbjudningar 
 
Bilaga 7  
Inbjudningar 

Förtjänstmärken 
Två ansökningar till NSF:s stora förtjänstmärke behandlades. 
 
BESLÖT  
Att bifalla enligt ansökan i bilaga 8 
Att uppdra åt Karin Wester att meddela kårordförande  

§ 14 
Förtjänstmärk
en 
 
Bilaga 8  
Ansökan 
NSFs stora 
förtjänstmärk
e 

Riktlinjer för kompassen 
Vad ska kompassen handla om i år? FS brainstormade om tänkbara ämnen. 
 
Formulär för ideella uppdrag 
Ett formulär har tagits fram för de som söker ideella till ideella uppdrag detta 
för att underlätta sökandet av ideella. 
 

§ 15  
Övriga frågor 

Kommande möten 
 
BESLÖT  
Att nästa möte hålls 18-20 maj i Lund tillsammans med UScK 
Att mötet därefter hålls 21-23 september i Västerås 
Att mötet därefter hålls 16-18 november på Wendelsberg tillsammans med 
övriga IOGT-NTO-rörelsen 
Att mötet därefter hålls 29-31 mars 
 

§ 16  
Nästa möte 

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

§ 17  
Mötets 
avslutande 

 
Amalia Ideborg 
sekreterare 
 
Emil Funcke   Karin Wester 
justerare   ordförande 


