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Scandic Star, Lund Plats 

Karin Wester, Erik Sjömålen, Rikard Eliasson, Amalia Ideborg, Emil Funcke, 
Jennifer Ivarsson, Linn Ternefors (adjungerad) 

 
Närvarande 

 
Ordförande Karin Wester öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande 
 

 
BESLÖT 
att   godkänna dagordningen 

 

§ 2  
Dagordning 

 
BESLÖT  
att  välja Jennifer Ivarsson till justeringsperson  

 

§ 3  
Val av 
justerare 

Val av referatförfattare    
Vi väljer en person som sammanfattar mötet till hemsida/tidning 
 
BESLÖT  
Att  välja Amalia Ideborg till referatförfattare 
 

§ 4  
Val av 
referatförfattar
e 

Föregående protokoll 
Rubrikerna i föregående protokoll läses upp. Avstämning om det som 
beslutats har genomförts. Därefter läggs protokollet till handlingarna. Det 
betyder att ärendet noteras i protokollet utan att vidare beslut tas i frågan. 
 
BESLÖT  
 
Att Lägga FS04-18 till handlingarna  
 

§ 5 
Föregående 
protokoll 
 
Bilaga 1 FS04-
18 
 

 
Kalmar distrikt vill sälja Hornsögården. 
 
BESLÖT 
 
Att Förbundsstyrelsen beviljar en försäljning förutsatt att 
 årsmötesprotokollet inkommer med ett försäljningsbeslut av 
 Fastigheten Lamnehult 8:8 (Hornsögården) 
Att Förbundsstyrelsen beslutar att eventuellt överskott efter 
 försäljning tillfaller distriktet att fritt att disponera. 
Att paragrafen är omedelbart justerad  
  

§ 6  
Försäljning av 
fastighet 
Kalmar 
distrikt  
 
Bilaga 2 
Skrivelse till 
FS 20180405 

WSJ bidrag 
Skrivelse om att internationella resebidrag garanteras till dem som åker på WSJ 
och Explorer Belt. För andra arrangemang sker ett ansökansförfarande. Lyfta 
frågan på förbundsrådet.  
 
Reviderad budget  

§ 7  
Ekonomi 
 
Bilaga 3 
Nacka- Boo 
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Rikard föredrog den reviderade budgeten för perioden 2018-2019 
 
Utvecklingsbidrag Nacka- Boo 
Se bilaga 3 
 
Givare 
Diskussion om vi ska påbörja arbetet med ett ev. stödmedlemskap 
 
BESLÖT  
Att  bevilja Nacka- Boos ansökan om utvecklingsbidrag om 15 000kr 
Att Revidera budgeten för 2018 
Att ge Rikard och Linn i uppdrag att fortsätta med revidering av 
 budget 2019 enligt diskussion under mötet 
Att inte ge ytterligare bidrag utöver internationella resebidraget till 
 WSJ.  
Att ge Rikard och Linn i uppdrag att formulera en skrivelse om hur 
 vi hanterar internationella resebidrag utöver WSJ och Explorer 
 Belt.  
Att på förbundsrådet lyfta frågan om internationella resebidragets 
 utformning. 
Att arbeta vidare med frågan fram till förbundsmöteshandlingar 
 inför nästa förbundsmöte 
Att dela ut reseutjämning för deltagare under 25 år för midsommar 
på  Kungshol förutsatt att det finns ett riktat program för 
 åldersgruppen.  
 

utvecklingsbi
drag 

 
BESLÖT 
Att FS tolkning av minnesfondernas stadgar är att de söks för 
 innevarande år. 
Att Fondmedel går till aktiviteter och arrangemang som inte 
 innefattar WSJ. 
Att ge Rikard och Linn i uppdrag att meddela Eva Kilnäs ang. 
 FS tolkning av stadgarna till fonderna. 
 

§ 8  
Fondansöknin
gar 

 
BESLÖT 
Att bordlägga årsredovisningarna från anläggningsstiftelserna till ett 
telefonmöte som Karin kallar till.   
Att godkänna årsredovisningen för Nykterhetsrörelsens 
scoutförbund, Stiftelsen Dan Winthers fond för scoutrörelsens främjande och 
Nykterhetsrörelsens scoutförbunds minnesfond. 

§ 9 
Årsredovis-
ningar 

 
BESLÖT 
Att anta den nya integritetspolicyn 
Att godkänna att redaktionella ändringar kan göras fram till 
publicering 
Att utse generalsekreteraren till datasamordnare 

§ 10  
GDPR 
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Att paragrafen anses omedelbart justerad 
 

Hur får vi våra kårer att åka på Demokratijamboree? 
 
BESLÖT 
Att ge reseutjämning om 350 kr för att ombud under 25 som åker från 
 NSF 

§ 11 
Demokratijam
boree 
 
 

 
BESLÖT 
Att  godkänna rapporten från RS 

§ 12 
Rapporter 
från RS-mötet 
15 maj 

 
Rapporter (muntliga) 

– Rapport från ordförande 

– Rapport från AU 

– Rapport från GS 
 

§ 13 
Rapporter 
 
 

 

– Rapport om pågående ärenden 
 -Uppdragsbeskrivning valutskottet  
 -LÄKO 2019, 2020  
 -Delegater Iogt international världskongress  
Personer har tillfrågats men tackat nej, letandet fortsätter. 
 -Kompetensutveckling i FS  
Just nu har vi inte tiden att göra detta nu, men funderingarna fortsätter och 
en idé är att hitta en föreläsare till ett kommande möte.  

– Rapport från kontaktpersoner 
Frågor från LÄR diskuterades, strategisk utbildningsplan och sponsring. 

 
BESLÖT 
Att godkänna uppdragsbeskrivningen för Valutskottet 
Att ge kansliet behörighet att göra redaktionella ändringar 
Att godkänna uppdragsbeskrivningen för LÄKO 2019 

Att ge kansliet behörighet att göra redaktionella ändringar 
Att meddela lär att det är scouternas policy som gäller när det gäller 
 sponsring. 
 

§ 14  
rapport om 
pågående 
ärenden 

 
Mentorskap Utmanare 
 
Distrikten utmanare 
Diskussion angående distriktens roll gentemot usc genomfördes utefter samtal 
med UScK. 
 
BESLÖT 
Att    Ge Amalia och Emil i uppdrag att tillsammans med 
representanter ur UScK diskutera Mentorskapsprogram  

§ 14  
Övriga frågor 
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Kommande möten 
Inbokade möten under våren.  
 
21-23 september, Västerås? 
16-18 november, Wendelsberg 
 
BESLÖT  
Att Mötet därefter hålls 21-23 september i Västerås 
Att Mötet därefter hålls 16-18 november på Wendelsberg tillsammans 
med IOGT-NTO 
Att Mötet därefter hålls 25- 27 januari i samband med 
Förbundsledningssamlingen 
Att Mötet därefter hålls 29-31 mars 
Att Mötet därefter hålls 6-9 juni  
 

§ 15  
Nästa möte 

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

§ 16  
Mötets 
avslutande 

 
 
Amalia Ideborg 
sekreterare 
 
 
 
 
Jennifer Ivarsson   Karin Wester 
justerare    ordförande 


