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Telefonmöte Plats 

Karin Wester, Erik Sjömålen, 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 Erik Sjömålen till justeringsperson  

 

§ 3  
Val av 
justerare 

Godkännande av stadgeändring för Stiftelsen NSF-scouternas 
Fjällstugor 
Från styrelsen för Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor har inkommit förslag 
om ändring av stiftelsens stadgar (bilagorna 1 och 2, den senare med 
ändringsmarkeringar). Stiftelsens styrelse har den 3 och 10 juni 2018 beslutat 
om ändringarna. Enligt stiftelsens stadgar måste godkännande inhämtas från 
förbundsstyrelsen. 
 
Stiftelsen har lämnat följande redogörelse och förslag till beslut. 
 
Länsstyrelsen Västernorrland har i beslut 2017-11-06 förordnat en ny styrelse 
för stiftelsen. Beslutet har motiverats med att stiftelsen är registrerad med två 
stadgar (från 1958 och 1973), vilket en stiftelse inte kan vara. Länsstyrelsen 
Västernorrland noterade att 1973 års stadgar aldrig fastställts av länsstyrelsen i 
Jämtlands län och att därför 1958 års stadgar är gällande.  
 
Stadgarna från 1958 gör det omöjligt för stiftelsen eller annan att utse en 
styrelse, varför länsstyrelsen förordnat tre personer (Annika Skärberg, Per-
Anders Wester och Olof Hansen) att utgöra styrelse till dess ändrade stadgar 
godkänts av Kammarkollegiet och länsstyrelsen. 
 
1958 års stadgar framgår av bilaga 3 och 1973 års stadgar av bilaga 4. 
 
Förslaget till ändringar innebär anpassning till det förhållandet att IOGT:s 
scoutförbund och IOGT:s flickscoutförbund genom sammanslagning med 
NTO:s scoutförbund 1970 bildade Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.  
 
1972 ändrades stadgarna och ändringarna godkändes 1973 av NSF:s 
förbundsstyrelse. I dessa stadgar (bilaga 4) är stiftelsens namn ”Stiftelsen NSF-
scouternas Fjällstugor”, vilket registrerats och förekommer i ett registerutdrag 
från länsstyrelsen i Jämtlands län 1996-01-11. Ändringen av stiftelsens säte 
(från Östersund till Åre), som framgår av registreringsbevis 2000-08-16, har 
dock skett på grundval av annat dokument än 1972/73 års stadgar eller efter 
länsstyrelsens eget övervägande. 

§ 4  
Godkännande 
av 
stadgeändring 
för Stiftelsen 
NSF-
scouternas 
Fjällstugor 
 
Bilaga 1 
Stadgar 
 
Bilaga 2 
Stadgar med 
ändringsmark
eringar 
 
Bilaga 3 
Stadgar 1958 
 
Bilaga 4 
Stadgar 1973 
 
Bilaga 5  
NSF-stiftelsen 
protokoll 
 
Bilaga 6  
NSF-PM 
 



  Protokoll nr 6 
 Förbundsstyrelsen 
 2018-06-13 
 §§ 1-5 

 2 (2) 
 

 
Den registrerade ändringen av namnet och de nu föreslagna ändringarna i §§ 2 
och 3 mom 9 till ”fjällstugor” istället för ”fjällstuga” följer av det faktiska 
förhållandet att numera ett flertal byggnader finns på fastigheterna Åre 
Lilltevedalen 1:58 m fl, vilka samtliga ingår i stiftelsens förvaltning.  
 
Stiftelsens styrelse har gjort den bedömningen att det inte strider mot 
stiftarens avsikt att verksamheten bedrivs i flera stugor och att stiftelsens 
registrerade namn och orden i nämnda paragrafer, samt övriga föreslagna 
ändringar fastställs enligt förslag. Stöd för detta finns bland annat i det 
förhållandet att samtliga de personer som den 20 december 1972 beslutade 
om ändring av stadgarna också var ledamöter i Fjällstugukommittén som den 
7 april 1958 framlade förslaget att bilda stiftelsen (det dokument som 
Länsstyrelsen Västernorrland ansett vara stiftelseurkund).   
 
Länsstyrelsen Jämtlands län uppmanande i beslut 2000-08-16 stiftelsens 
styrelse att hos Kammarkollegiet ansöka om tillstånd till de 1973 beslutade 
ändringarna. Så gjordes dock inte. 
 
 
BESLÖT 
 
att godkänna de av stiftelsens styrelse beslutade ändringarna av 
stadgarnas samtliga paragrafer, att lyda som framgår av bilaga 1. 
 
att särskilt notera att NSF:s förbundsstyrelse inte har något att 
erinra mot de bestämmelser i stiftelsens stadgar som i något avseende är direkt 
relaterade till  NSF; § 1, § 3 mom 2, 3, 4 och 9, § 4, § 5 och § 6,  
 
samt ansluter sig förbundsstyrelsen till bedömningen att ändringarna av 
stiftelsens stadgar inte strider mot stiftarens avsikt.   
 
att                anse paragrafen omedelbart justerad. 
 

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

§ 5 
Mötets 
avslutande 

 
 
 
Amalia Ideborg 
sekreterare 
 
Erik Sjömålen  Karin Wester 
justerare   ordförande 


