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15. Motion nummer 1: Uttalande angående barn och alkohol 
 

Motionären föreslår förbundsmötet 
 
1. att  tillsätta en redaktionell grupp som under mötets gång tar fram ett uttalande kring barns 

och ungdomars rätt till en uppväxt fri från alkohol, narkotika och missbruk. 
 

2. att  uttalandet ratificeras under förbundsmötet (lämpligen på söndagens plenum). 
 
3. att  det godkända uttalandet skickas till rikstäckande medier samt närstående organisationer, 

t.ex. inom IOGT-NTO-rörelsen och scoutrörelsen. 
 
4. att  uttalandet även översätts till engelska och franska och skickas till lämplig instans inom  
 EU, WAGGGS, WOSM och IOGT International.  
 
Ombud som yrkat bifall X st, avslag X st. 

 

FS föreslår förbundsmötet 
 
5. att  bifalla motionen med ändring av första att-satsen till: 

att    ett uttalande, “Barn och ungdomars rätt till en uppväxt fri från alkohol, narkotika  
        och missbruk”, förbereds av förbundsstyrelsen inför förbundsmötet som ett av FS      
        förslag. 

 
Ombud som yrkat bifall 8 st, avslag 0 st. 

Ett förtydligande från förbundsstyrelsen 
Ett uttalande från förbundsmötet utförs omgående efter mötet. 

 
BU föreslår förbundsmötet 
 
6. att  bifalla enligt FS förslag. 
 
7. att  uttalandet publiceras i samband med Vit Jul. 
 
Ombud som yrkat bifall 27 st, avslag X st. 
 

Övriga yrkanden 

Ändringsförslag 
Evelina Sundberg Ombud nr 113, Victor Åberg Ombud nr 131 

8. att uttalandet publiceras i samband med Folknykterhetens dag 
 
Ombud som bifallit förslaget 11 st, avslag 0 st. 
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Ändringsförslag  
Eva-Lotta Persson Ombud nr 101 

9. att Ratificera ett uttalande som beretts på åsiktstorget av samtliga deltagare och 
sammanställts av moderatorerna utifrån de förslag som kommit in. 

 
Ombud som bifallit förslaget 8 st, avslag 5 st. 

Tilläggsförslag 
Carolin Hermansson, Andreas Södergren, Markus Syrén. Ombud nr 50, 117, 115. 

10. att en lokal variant av uttalandet tas fram för att kunna användas av kårerna 
 
Ombud som bifallit förslaget 5 st, avslag 3 st. 

 

Sammanfattning från diskussioner 
De flesta på åsiktstorget ställde sig positiva till ett uttalande. Men det skiljer sig åt hur detta uttalande 
ska tas fram, när det ska publiceras och vad det ska innehålla. 
 
Beredningsgruppen anser det som orealistiskt att tillsätta en grupp som skriver ett uttalande under 
pågående förbundsmöte i enlighet med motionen.  
 
Fördelen med förbundsstyrelsens förslag om att de skriver ett uttalande och lägger det som förslag till 
nästa förbundsmöte är att våra medlemmar får god tid på sig att läsa igenom uttalandet och komma 
med synpunkter. Det gör att många kan bli delaktiga i processen med att ta fram uttalandet till 
förbundsmötet 2013. 
 
De finns två ändringsförslag som handlar om när uttalandet ska ske. BUs förslag är i samband med Vit 
Jul och det andra är att det ska ske på Folknykterhetens dag. Uttalandet kan få olika effekter beroende 
på när vi väljer att publicera.  
 
Det kom även in ett förslag till uttalande, på åsiktstorget, där man som mötesdeltagare ombads 
utveckla/förändra texten. Inga förslag på förändringar föreslogs.  
 
Dessutom finns det ett tilläggsförslag att det ska tas fram en lokal variant och när vi diskuterade det i 
beredningsgruppen så pratade vi om hur detta ska ske i praktiken. Kanske kan vi använda samma 
uttalande både lokalt och nationellt genom att först publicera i nationell media och sedan därefter 
sprida uttalandet till lokal media. Av den anledningen att det är enklare att bli publicerad i rikstäckande 
media om det inte tidigare har publicerats i lokal media. 
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16. Motion nummer 2: Förhållningssätt i offentliga 

diskussioner 
 
Motionären föreslår förbundsmötet 
 
1. att  vi tillsammans på FM tar fram ett förhållningssätt för hur vi diskuterar och behandlar 

varandra i förbundet. 
 
2. att  detta förhållningssätt, efter godkännande av förbundsmötet, skall vara vägledande för 

förbundets arbete under följande år. 
 
3. att  denna procedur görs till ett årligen återkommande inslag på förbundsmöten framöver. 
 
Ombud som yrkat bifall 1 st. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
4. att  avslå första och andra att-satsen. 
 
5. att  bifalla den tredje att-satsen. 
 
6. att  göra följande tillägg: 
 att   vid förbundsmötets öppnande inbjuda till reflektion kring scoutlagen och dess  
 inverkan på diskussionsklimatet under mötet 
 
Ombud som yrkat bifall 28 st, avslag 3 st. 
 

BU föreslår förbundsmötet 
 
7. att  avslå motionen. 
 
Ombud som yrkat bifall 11 st. 
 

Sammanfattning från diskussioner 
Inga diskussioner 
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19. Motion nummer 5: Tillsättande av demokratigrupp 
 
Motionären föreslår förbundsmötet 
 
1. att  FM 2012 tillsätter en grupp som under 2013 arbetar fram en plan för särskilt  
 demokratiarbete under 2014 
 
2. att  gruppen blir en arbetsgrupp av engagerade medlemmar i samverkan med  
 förbundsstyrelsen 
 
3. att gruppen får som mål att engagera medlemmar så att de på allvar tar plats i den  
 demokratiska processen 
 
4. att  gruppens arbete kontinuerligt presenteras på en särskild plats på förbundets hemsida 
 
5. att  gruppen får i uppdrag att ta fram mätbara mål för en ökad demokratisk aktivitet i  
 förbundet under 2014, t.ex. att fler kårer skickar in motioner till FM 2014 än FM 2013 
 
6. att gruppen arbetar från FM 2012 till FM 2013 och att man på FM 2013 presenterar sitt 

slutresultat 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
7. att  bifalla motionen 
 
 
BU föreslår förbundsmötet 
 
8. att  bifalla motionen givet. 
 
9. att en demokratigrupp skapas under förutsättning att minst 3 frivilliga anmäler sitt intresse 

till FS under förbundsmötet att delta i demokratigruppen 
 
Ombud som yrkat bifall 50 st. 
 

Övriga yrkanden 
Ändringsförslag  
Emil Löwengren, Örebro, ombud 82 Lasse Karlsson, Örebro, ombud 68  
Lisa Karlsson, Örebro, ombud 69 Per-Erik Eliasson, Örebro, ombud 28 

10. att FM 2012 uppdrar åt förbundstyrelsen att tillsätta en grupp som under 2013 arbetar fram 
en plan för särskilt demokratiarbete under 2014. 

 
11. att godkänna motionens övriga att-satser enligt ursprungsmotionen 

Ombud som bifallit förslaget 4 st, avslag 0 st. 
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Sammanfattning från diskussioner 
De flesta på åsiktstorget verkar vara positiva till att tillsätta en demokratigrupp men det finns olika idéer 
kring hur den ska tillsättas. De olika förslagen vill på olika sätt förtydliga ursprungsmotionen med tillägg 
eller förändringar.  
 
Vi i beredningsgruppen tolkar BUs förslag som ett tilläggsförslag till den ursprungliga motionen. Det 
framgår inte tydligt att BU endast vill bifalla motionen om det finns intresserade som vill sitta med i 
gruppen. På åsiktstorget anmälde fler personer sitt intresse. 
 
Ändringsförslaget menar att tillsättandet av gruppmedlemmar ska ske av FS och inte av förbundsmötet. 
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20. Motion nummer 6: Mobil version av förbundets hemsida 
 
Motionären föreslår förbundsmötet 
 
1. att  uppdra åt FS att ta fram en mobil version av hemsidan med enkel åtkomst till viktig 

information. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
2. att  bifalla motionen med följande ändring: 

att    FS får i uppdrag att ta reda på kostnaden för att ta fram en mobil version och om 
        kostnaden bedöms som rimlig till nuvarande hemsida, genomföra förslaget. I 
        annat fall implementeras denna förändring till den nya hemsidan. 

 
Ombud som yrkat bifall 15 st, avslag 1 st. 
 

BU föreslår förbundsmötet 
 
3. att  sammanställningen redovisas löpande på hemsidan 
 
4. att  bifalla FS förslag 
 
Ombud som yrkat bifall 7 st. 
 

Övriga yrkanden 
Tilläggsförslag 
Ann-Christine Mattsson Ombud nr 85 Greger Mattsson Ombud nr 84 Love Mattsson Ombud nr 86 

5. att sätta ett tak för en rimlig kostnad 

 
Sammanfattning från diskussioner 
Inga diskussioner 
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21. Motion nummer 7: Vägledning för kårer som behöver 

stöd i hantering av ledare som inte är nykterister 
 
Motionären föreslår förbundsmötet 
 
1. att  uppdra åt FS att ta fram en vägledning för kårer som behöver stöd i sitt arbete med hur  
 man hanterar scouter och ledare som inte är nykterister 
 
2. att  uppdra åt FS att ta fram ett antal kontaktpersoner som kan ge kårer och medlemmar stöd 

i svåra frågor kring scouters- och ledares nykterhet 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
3. att  därmed anse motionen besvarad. 
 
Ombud som yrkat bifall 8 st. 
 
BU föreslår förbundsmötet 
 
4. att  avslå motionen. 
 
Ombud som yrkat bifall 6 st. 

Övriga yrkanden 
Tilläggsförslag 
Alexander Toresson, Lund Ombud nr 125 Anna Christensen, Mölnlycke scoutkår Ombud nr 22 
Marcus Reinhold, Skövde-Skultorp scoutkår Ombud nr 105 
 
5. att arbetet initieras på förbundsrådet 2013. 
 
Ombud som yrkat bifall 6 st. 

Sammanfattning från diskussioner 
Det ändringsförslag som inkom på åsiktstorget har jämkats med motionen i beredningsgruppen då 
parter från både motion och ändringsförslaget närvarade. Det resulterade i ovanstående tilläggsförslag.  
 
Beredningsgruppen ser behov av att få ett stöd i att hantera svåra situationer, ”det svåra samtalet”. Det 
finns önskemål om att få hjälp och stöd med att hantera negativt grupptryck, få användbara argument i 
diskussioner och med att vara ”det positiva grupptrycket”. 
 
NSF:s kårer har hjälpledare där alla inte är nykterister, exempelvis föräldrar. Utan dem skulle en del 
kårer inte överleva. En lösning på problemet kan vara att ge nya ledare en bestämd prövotid som 
nykter, en annan att göra tvärt emot hur det brukar vara; att prova på att vara nykter innan man provar 
på att vara scoutledare. Det framkom även att vi behöver bli tydligare med nykterhetskravet, så att nya 
ledare lättare kan ta ställning till om de vill vara med i förbundet eller inte. 
 
Beredningsgruppen tror att ett material, som syftar till att stödja ledare i svåra frågor kring nykterhet, 
även i framtiden, efter utveckling, kan stötta ledare i andra viktiga och jobbiga frågor, tex pedofili. 
Materialet kan även komma till nytta utanför förbundets gränser. 
Det behöver tas fram en beskrivning för vad kontaktpersonerna ska göra. Beredningsgruppen är 
överens om att kontaktpersonens roll inte är att göra jobbet, utan att skicka ut materialet, samt att vara 
ett bollplank vid svåra situationer. 
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22. Motion nummer 8: Kommunikation om förbundets 

identitet 
 
Motionären föreslår förbundsmötet 
 
1. att  uppdra åt FS att ta fram förslag till grundidé för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
 
2. att  uppdra åt FS att presentera detta förslag på FM 2013 
 
3. att  uppdra åt INFO (eller motsvarande gruppering) att inför 2014 ta fram material för att  
 föra ut vår idé till alla omkring oss 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 

4. att  anse motionen besvarad 

 
BU föreslår förbundsmötet 
 
5. att  avslå motionen. 
 

Övriga yrkanden 
Tilläggsförslag 
Andreas Södergren 117, Carolin Hermansson50, Markus Syrén 115 
 
6. att Bestämma att framtida profilprodukter tas fram genom en tävling 
 
7. att En grupp som ska granska och bedöma tävlingsbidragen tillsätts under FM 2012  
 
8. att De profilprodukter som kommer fram genom tävlingen ska hålla bra kvalitet 
 
9. att Det ska vara ett attraktivt pris för vinnaren i tävlingen 

 
Sammanfattning från diskussioner 
I det uppkomna tilläggsförslaget föreslogs det att framtida profilprodukter tas fram genom en tävling, 
vilket kan tolkas som att vi ska bestämma att alla framtida profilprodukter tas fram genom en tävling. 
Detta bör beaktas vid beslutsfattande. 
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23. Motion nummer 9: Solvarg vartannat år 

Jämkat grundförslag 
 
FS och Solvargsteamet 2012 

1. att nästa Solvargsvecka genomförs 2014 
 
Ombud som bifallit förslaget 35 st, avslag 1 st. 

Solvargsteamet 2012, Andreas Södergren, Carolin Hermansson, Markus Syrén Ombud nr 117, 50, 115 
 
2. att Solvargsveckan ska genomföras vartannat år  
 
Ombud som bifallit förslaget 10 st (eventuellt 13), avslag eventuellt 2 st. 

Övriga yrkanden 
Ändringsförslag 
Linn Jansson, Torbjörn Sköldqvist, Magnus Myrenhammar Ombud nr 57, 111, 87 

3. att Solvargsveckan ska genomföras varje år  
 
Ombud som bifallit förslaget 0 st, avslag 0 st. 

Ändringsförslag 
Andreas Södergren, Carolin Hermansson, Markus Syrén Ombud nr 117, 50, 115 

4. att nästa Solvargsvecka genomförs 2013 

Ombud som bifallit förslaget 15 st (eventuellt 18), avslag 18 st. 

Avslagsyrkande 
FS 

5. att avslå motionen att genomföra Solvarg vartannat år med start 2014 
 
Ombud som bifallit förslaget 31 st, avslag 0 st. 

Tilläggsförslag 
Mikael Lindberg Spiik Ombud nr 73 

6. att ambitionen är att huvudansvariga för Solvarg ska vara utsedda 1,5 år före arrangemanget 
 
7. att utveckla nya sätt göra riktad reklam till deltagarna 
 
Ombud som bifallit förslaget 3 st, avslag 0 st. 

Tilläggsförslag 
Kennet Thunell Ombud nr 122 

8. att det ska finnas en utbildningsansvarig i varje kår som går igenom medlemsregistret en 
gång om året och pratar med scouter som är aktuella för att gå någon kurs. 

 
Ombud som bifallit förslaget 0 st, avslag 0 st. 
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Grundförslag som inte kommer att behandlas om ingen väcker det.  

Motionären föreslår förbundsmötet 
 
att  ledarutbildning Patrull Solvarg genomförs vartannat år med start 2014. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
att  avslå motionen 
 
att  ledarutbildning Patrull Solvarg nästa gång genomförs 2014 
 
att  under 2013 utveckla nya sätt för att attrahera deltagare till kursen 
 

BU föreslår förbundsmötet 
 
att  bifalla enligt FS förslag. 

 
Sammanfattning från diskussioner 
Moderator Annie Roos ger beredningsgruppen en bakgrund till vad vi ska bereda, samt redogör för de 
ändrings- och tilläggsförslag som inkommit under dagen. Flera av dokumenten är tips och åsikter. De 
dokument som i princip är samma sak jämkas ihop. Det visar sig att det funnits en oro att scouter som 
inte fått möjlighet att gå Solvarg vid nästa tillfälle är för gamla, men en upplysning som inkommit visar 
att åldersgränsen för denna typ av arrangemang är borttagen och utgör därmed inget hinder. Tips finns 
om att marknadsföringen ska göras annorlunda, samt att varje kår utser en utbildningsansvarig som ser 
till att marknadsföra utbildningar till de i kåren som stämmer in på personer som uppfyller de 
kvalifikationer som kursen avser, exempelvis den åldersgrupp som avses. Önskemål finns i 
beredningsgruppen om att kursteamet utses tidig så att marknadsföringen kan göras i god tid i och med 
att kursens tidpunkt och liknande planeras i tid. Om arrangemanget alltid är på samma plats och samma 
vecka vid varje tillfälle, har de presumtiva deltagarna och kårerna lättare för att planera sin övriga 
verksamhet. 
 
Annie sammanfattar diskussionen till två stora inriktningar om Solvarg ska av stapeln varje eller 
vartannat år och vilket år nästa kurs ska genomföras. 
 
Vi känner en viss förvirring i hur pluppandet gjorts, om plupparna ska räknas per lapp, alternativt per 
att-sats om plupparna verkar vara uppdelade i grupperingar och skickar med arrangörerna till framtida 
FM att om pluppandet ska delas upp för respektive att-satser så skulle randigt papper vara att föredra 
för att minska förvirringen. 
 
En deltagare som kom in på slutet av beredningstiden, lyfter frågan om hur öppet NSF är för att bjuda 
in deltagare från övriga scouterna och får svar att vi enligt ramverket inte får neka någon att gå 
utbildningen. Men, påpekar den nyinkomna deltagaren, hur görs inbjudningarna så att andra får veta att 
kursen finns? Det kan vi ta med oss. 
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24. Motion nummer 10: Ungdomsrepresentation på 

förbundsmöte 
 
Motionären föreslår förbundsmötet 
 
1. att justera §5 i förbundets stadgar enligt ovanstående. 
 
Ombud som yrkat avslag 45 st. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
2. att  avslå motionen 
 
Ombud som yrkat bifall 35 st. 

BU föreslår förbundsmötet 
 
3. att avslå motionen. 
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25. Motion nummer 11: Budgetpott för aktiviteter i 

förbundet 
 
Motionären föreslår förbundsmötet 
 
1. att  det inför FM 2013 avsätts en pott i budgeten som kan användas för att finansiera idéer 

som föds på FM 
 
2. att  denna pott ligger på 5% av förbundets totala budget (ca 900 000kr) 
 
3. att  de pengar som inte används av potten återförs in i nästa års pott, så att mindre del av 

budgeten behöver avsättas – totalen skall fortfarande vara 5% 
 
4. att  beslut om fördelning av pottpengar skall ske på förbundsmötet 
 
5. att  inga andra restriktioner på vad pottpengarna skall användas till finns (utöver att FM skall  
 fatta beslut om dem) 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
6. att avslå andra och tredje att-satsen 
 
7. att  bifalla första, fjärde och femte att-satsen med tilläggsförslag: 
 
8. att  del av budgeten för FM-idéer som inte förbrukas återgår till förbundsbudgeten 
 
9. att  budgeten för FM-idéer till verksamhetsåret 2014 beslutas till en summa av 150 000kr 
 
10. att  de arrangemang som beslutas om har minst två uttalade arrangörer  
 
Ombud som yrkat bifall 6 st. 
 

BU föreslår förbundsmötet 
 
11. att  avslå motionen. 
 
Ombud som yrkat bifall 23 st. 
 

Sammanfattning från diskussioner 
Ingen diskussion 
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26. FS förslag nummer 1: Sammanslagning av distrikt 
 
FS jämkade förslag 
 
FS och Lisa Karlsson Ombud nr 69 Lars Karlsson Ombud nr 68 
 
1. att Västra Götalands län, Gislaveds kommun och Hallands län utom Laholms kommun från  

och med den 1 januari 2013 bildar det nya distriktet Västra scoutdistriktet av 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 

 
BU föreslår förbundsmötet 
 
2. att  bifalla förslaget. 
 

Grundförslag som inte kommer att behandlas om ingen väcker det.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
att  Skaraborgs, Västkustens, Älvsborgs Scoutdistrikt av NSF samt Reftele scoutkår av NSF  
 från och med den 1 januari 2013 bildar det nya distriktet Västra scoutdistriktet av  
 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 
 

Sammanfattning från diskussioner 
Ingen diskussion 
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27. FS förslag nummer 2: Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbunds syn på alkohol 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
1. att  upphäva beslutet från FM 2010 om att göra “Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syn på 

alkohol” till vår värdegrund. 
 
2. att anta det reviderade förslaget till ”Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syn på alkohol”  
 enligt bilaga 1. 
 
Ombud som yrkat bifall 26 st, avslag 2 st. 

 
BU föreslår förbundsmötet 
 
3. att  bifalla FS förslag. 
 
 
Övriga yrkanden 
Ändringsförslag 
Carolin Hermansson, Ombud nr 50 Andreas Södergren, Ombud nr 117 Markus Syrén, Ombud nr 115 
Daniel Gustafssson, Utby, Ombud 41 Gustav Persson, Utby, Ombud 102 
 
4. att texten återremitteras till ALKO för bearbetning med medskick enligt bilaga och tas upp  
 på nästa förbundsmöte. 
 
Ombud som bifallit förslaget 12 st, avslag 0 st. 

 
Sammanfattning från diskussioner 
Det fanns två olika ändringsförslag; ett där motionärerna ville återremittera texten, samt ett med 
ändringar för att förbättra texten. Motionärerna jämkade ihop sig till ett förslag där de vill att texten 
återremitteras till ALKO med ett medskick med de ändringar som det ena ändringsförslaget hade 
föreslagit samt sådant som uppkom i diskussionen. De som har jobbat med texten tycker att det blir 
svårt att se den röda tråden efter att ha jobbat med den en tid, de önskar därför att lite mer exakt få veta 
vad förslagsläggarna inte är nöjda med. Detta kommer att skickas med om texten ska revideras. 
Diskussionen gick också om huruvida dokumentet från 2010 ska fortsätta gälla om vi röstar för att 
återremittera den nya texten, samt hur vårt dokument påverkas av IOGT-NTO:s moderniserade 
version av Grundsatser. Beredningsgruppen tolkar det som att den gamla texten gäller tills det att 
förbundsmötet tagit beslut om en ny, samt att den inte påverkas av IOGT-NTO:s arbete. 
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Medskick 
Från ombud 41 och 102: 

- Tredje rubriken ”I verksamheten” bör vara en huvudrubrik. 
- Lägga till en mening i slutet av fjärde stycket: ”Vår verksamhet är vår styrka  och vårt bästa 

verktyg.” 
- Tillägg i sjätte stycket av ordet ”utveckling” efter ordet ”personlig”. 
- Under rubriken ”I scoutrörelsen” lägga till två ord så att första meningen avslutas ”jobba med 

barn och ungdomars personliga utveckling”. 
- Under rubriken ”Det nyktra scoutförbundet” ersätta sista stycket med följande mening ” Vår 

särart ska självständigt leva vidare som del av IOGT-NTO-rörelsen och Scouterna”.  
- Under rubriken ”Den alkoholfria scoutrörelsen” ändra första meningen till ”Scoutrörelsen är en 

ungdomsrörelsen stödd av vuxna. 
- Under rubriken ”Den alkoholfria scoutrörelsen” avsluta andra meningen ”… avstå från alkohol 

i alla scoutsammanhang”. 
- Under rubriken ”I samhället” efter första stycket lägga till meningen ”Vår verksamhet är vårt 

politiska verktyg”. 
- Under rubriken ”Vuxenproblem” byta ut ordet ”förebyggas” till ”motverkas” i sista meningen. 
- Under rubriken ”Preventionsparadoxen” ta bort sista meningen. 
- Under rubriken ”Alkohol som utvecklingshinder” byta ut sista meningen mot ” Detta gäller alla 

världens länder.” 
 
Övrigt som framkom under diskussionen: 

- Önskemål om att texten ska vara ”vassare”. 
- Den språkliga helheten behöver förbättras. 
- Språkbruket är inte konsekvent. 
- Det behövs mer flyt och en röd tråd i texten. 
- Det är inte helt solklart vilken målgruppen är. 
- Det skulle vara bra om nykterhetslöftet stod lite mer i ett sammanhang än vad det gör nu. 
- Även NSF:s syn på andra droger efterfrågas i dokumentet. 
- Att skriva att Scoutrörelsen inte ska samarbeta med alkoholrörelsen på något sätt är att dra det 

lite väl hårt. Då skulle vi ju inte kunna ha vissa gäster, t ex ICA och coop. 
- Någon ombearbetning av stycket ”Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är en kraft att räkna med. 

Vi bedriver scoutverksamhet för att skapa ett bättre samhälle, ett samhälle fritt från alkohol och 
andra droger. Nykterhetsrörelsens scoutförbund är en del av IOGT-NTO rörelsen och stöder 
aktivt deras politiska arbete för nykterhet”. Är det tillräckligt tydligt? Vi har ju även ett eget 
politiskt arbete. 

- Det finns syftningsfel i texten, till exempel; 
”Nykterhetsrörelsens Scoutförbund fungerar också som en fristad för de hundratusentals barn 
till missbrukare som finns i Sverige.” 
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28. FS förslag nummer 3: Samverkansavtal med Scouterna 

Riksorganisationen 
 

Förbundsstyrelsens jämkade förslag  
Det blir bättre flyt i texten om man justerar texten i stadgarnas §1 enligt nedan 
Anders Eriksson, förbundsrevisor, röstkort nr 176 

1. att ” NSF är religiöst neutralt och partipolitiskt obunden samverkansorganisation inom 
Scouterna” ändras till  
” NSF är en religiöst neutral och partipolitiskt obunden samverkansorganisation inom 
Scouterna” 

  
Ombud som bifallit förslaget 11 st, avslag 0 st. 

Vilka metoder och former vi bedriver vår scouting med är en grund i verksamheten och jag anser att 
det bara är förbundsmötet och stämman som kan ändra det. 

Olof Hansen, Eneryda, ombud 46 
 
2. att i förslaget till stadgeändring rörande §32 stryka ”och scouternas styrelse” och bara ha 
 ”scoutarbetet skall bedrivas i de former och med de metoder som beslutas av  
 förbundsmötet och Scouternas stämma”.  
 
Ombud som bifallit förslaget 3 st, avslag 0 st. 

3. att  med ovanstående förändringar ändra stadgarna enligt förslaget i FM-handlingarna. 
 
Ombud som yrkat bifall 31 st. 

 
BU föreslår förbundsmötet 
 
4. att  bifalla förslaget. 
 

Övriga yrkanden 
Ändringsförslag 
I nuläget finns det kårer som ej har ett aktivt distrikt eller helt saknar distrikt. Om dessa kårer läggs ner 
kan inte deras tillgångar tillfalla dess distrikt. 

Mikael Lindberg Spiik Ombud nr 73 
 
5. att lägga till följande mening i paragraf 36: Om kåren inte har ett distrikt eller kåren tillhör ett  
 inaktivt distrikt så tillfaller kårens tillgångar förbundet.  
 
Ombud som bifallit förslaget 5 st, avslag 0 st. 
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Ändringsförslag  
Vi vill värna om vår organisation på ett positivt sätt. 
Ann-Christine Mattsson, 85, Greger Mattsson, 84, Love Mattsson, 86 
Vid utträde ur NSF anser vi 
 
6. att tillgångarna ska tillfalla NSF-distriktet i första hand och till NSF-förbundet i andra hand 

om scoutkåren begär utträde ur NSF. 
 
Ombud som bifallit förslaget 6 st, avslag 18 st. 

Ändringsförslag 

Vi tror att rekryteringen av styrelseledamöter försvåras avsevärt om ledamöterna i kårstyrelsen ska 
väljas på två år. 
Carolin Hermansson 50, Andreas Södergren 117, Markus Syrén 115 
 
7. att i §43 ändra förslaget till uppdatering till ”Hela kårstyrelsen väljs på ett år, såvida kåren  
 inte beslutar annat”  
 
Ombud som bifallit förslaget 4 st, avslag 0 st. 

Sammanfattning från diskussioner 
Beredningsgruppen diskuterade en hel del kring tilläggsförslaget om vem kårens tillgångar tillfaller om 
en scoutkår väljer att ombilda sig till en kår direktansluten till Scouterna Riksorganisationen.  

Åby scoutkår lade ett ändringsförslag till den nya paragrafen som heter utträde med intentionen att 
kårens tillgångar ska tillfalla NSF-distriktet i första hand och NSF förbundet i andra hand om kåren 
väljer att utträda ur NSF. Argument kåren använde var att motivera till att stanna kvar i NSF, kämpa 
vidare för nykter scouting fast det kanske är bitvis är tungt att hitta nya ledare samt att de eventuella 
pengar som tillfaller distriktet ska kunna komma nykter scouting till gagn.  

”Vi tycker att det är viktigt med nykter scouting och vill behålla alla NSF-kårer som just medlemmar i 
NSF. Vi tycker att det sänder fel signal att ha med denna paragraf där tillgångarna följer med en 
scoutkår som väljer att utträda ur NSF. Vi vill signalera att det är bättre att kårerna stannar i NSF än går 
någon annanstans” säger Åbykåren.  

Beredningsgruppen uttryckte att material som yxor och sågar är mindre viktiga att behålla inom 
förbundet utan att det främst gäller eventuella större kapital. Sakupplysning – har kåren fast egendom 
står det i stadgarna idag att försäljning ska godkännas av förbundsstyrelsen. Detta kvarstår.  

Någon lyfter att risken om man inte kan flytta med sig sina resurser kan vara att man därmed inte har 
resurser att fortsätta att bedriva scoutverksamhet i annat förbund vilket kan innebära att kåren då läggs 
ned och att scoutverksamheten då försvinner från den orten där kåren verkat. Några väger möjligheten 
till fortsatt scouting högre än att medlen ska finnas kvar i NSF. En annan risk som nämns är att kåren 
fortsätter bedriva scouting inom NSF, men utan helnyktra förebilder. Någon lyfter känslan att risken 
känns större att förbundets nuvarande små kårer lägger ner än att NSF-kårer väljer att gå över som 
direktanslutna till Scouterna Riksorganisationen. 

Vi måste vara rädda om vår profil och hoppas att vi istället får scoutkårer som vill ansluta sig till oss 
från övriga scoutrörelsen, det är ju också en möjlighet. Det är viktigt att det ska vara attraktivt att vara 
kvar som scoutkår i NSF. 
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Någon lyfter att vi som förbund kanske behöver fundera på hur vi kan ge enskilda medlemmar från 
övriga scoutrörelsen en nykter gemenskap, det behöver kanske inte handla om en hel kår som övergår 
till NSF. 

Helen Gestrin beskrev hur scoutkårer som är anslutna direkt till Scouterna kan flytta mellan 
samverkansorganisationer som legobitar i ett bygge som byter plats. Bygget är fortfarande lika stort och 
kårerna är fria att anta NSFs stadgar och ansluta sig till NSF. De är fortfarande medlemmar i Scouterna, 
men genom NSF. Det viktiga där är att veta vem det är som ska leverera stödstrukturen.  

Josefine Larsson från förbundsstyrelsen. Idag finns ingenting i stadgarna kring vad som sker med 
tillgångarna om en kår utträder ur NSF. Vi har lagt förslaget för att visa den goda viljan. Om en kår vill 
fortsätta bedriva scouting med stöd och medlemskap endast i Scouterna vill vi visa det goda 
kamratskapet och möjliggöra detta. 

Tilläggsförslaget angående vad som sker med tillgångarna om en scoutkår läggs ned diskuterades inte. 
Enligt FS förslag ska tillgångarna tillfalla distriktet om kåren läggs ner. Det nya förslaget föreslår att 
tillgångarna tillfaller antingen NSF-distriktet och i fall då kår inte tillhör något distrikt, tillfaller kårens 
tillgångar förbundet.  

Under allmänna bestämmelser för NSF i stadgarnas kapitel ett föreslås en redaktionell ändring som FS 
jämkar sig med. Lydelsen blir då: NSF är en religiöst neutral och partipolitiskt obunden 
samverkansorganisation inom Scouterna. 

Kring ändringsförslaget att kårstyrelsen ska väljas på ett år såvida kårstyrelsen inte beslutar annat tyckte 
någon att det vore bättre att ha kvar ursprungsförslaget, men öppna upp för att kåren kan besluta annat 
om så krävs. Någon påpekade att alternativet att göra fyllnadsval alltid finns. 

Förbundsstyrelsen jämkar sig med ändringsförslaget rörande §32 i stadgarna: ”Scoutarbetet skall 
bedrivas i de former och med de metoder som beslutas av förbundsmötet och Scouternas stämma”. 
Scouternas styrelse tycker att detta är OK. 

Sakupplysning. Ändrar vi i stadgarna får det ingen effekt på avtalet, det ser likadant ut. Stadgarna har 
NSF rätt att besluta om själva såtillvida de inte strider mot avtalet och Scouternas stadgar. 

 

  



19 
 

17. Motion nummer 3: Vår relation till andra scouter i 

Sverige 
 
Motionärens jämkade förslag 
 
Vi tycker inte att nuvarande samverkansavtal är optimalt, men vi vill inte missa chansen att påverka 
utvecklingen av Scouterna Riksorganisationen. Därför anser vi att förbundsmötet ska bekräfta befintligt 
samverkansavtal. Vi tycker att förbundsstyrelsen ska få i uppdrag att enligt de två att-satserna i motion 
3 verka för att teckna två avtal 
 
Motionär och Gunnel Johansson, Timmersdala, ombud 63 Ingvar Johansson, Timmersdala, ombud  62 

1. att bekräfta samverkansavtalet med Scouterna Riksorganisationen 
 
2. att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att verka för att teckna två avtal med  SSF/Scouterna. 

Avtal 1 fastslår enbart att NSF är en svensk scoutorganisation och medlem i WOSM och 
WAGGGS för all framtid, just nu via SSF/Scouterna. Detta avtal ska i princip inte gå att 
säga upp. Avtal 2 kan reglera en massa praktiska detaljer som demokratiska 
samverkansformer, användande av material och grafiska profiler, scoutköp, skjortan, 
tidningar etc. Detta avtal kan regleras löpande under tid, i takt med att samverkan mellan 
de olika scoutorganisationerna utvecklas. 

 
3. att ovanstående två avtal innan tecknande ska fastställas av ett ordinarie eller ett extra 
 förbundsmöte. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
4. att bekräfta samverkansavtalet med Scouterna Riksorganisationen  
 
Ombud som bifallit förslaget 6 st, avslag 0 st. 
 

Grundförslag som inte kommer att behandlas om ingen väcker det.  

Motionären föreslår förbundsmötet 
 
att  förbundsstyrelsen ges i uppdrag att verka för att teckna två avtal med SSF/Scouterna. 

Avtal 1 fastslår enbart att NSF är en svensk scoutorganisation och medlem i WOSM 
och WAGGGS för all framtid, just nu via SSF/Scouterna. Detta avtal ska i princip inte gå 
att säga upp. Avtal 2 kan reglera en massa praktiska detaljer som demokratiska  
samverkans former, användande av material och grafiska profiler, scoutköp, skjortan, 
tidningar etc. Detta avtal kan regleras löpande under tid, i takt med att samverkan mellan 
de olika scoutorganisationerna utvecklas. 

 
att  ovanstående två avtal innan tecknande ska fastställas av ett ordinarie eller ett extra 

förbundsmöte. 
 
Ombud som yrkat bifall 9 st, avslag 13 st. 
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
att  avslå motionen 
 
Ombud som yrkat bifall 25 st. 

BU föreslår förbundsmötet 
 
att  avslå motionen. 

Sammanfattning från diskussioner 
Motionären jämkar sig med tilläggsförslaget från Timmersdala, att bekräfta samverkansavtalet nu, men 
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att enligt de två att-satserna verka för att teckna två avtal. 

Med ett avtal som i princip inte går att säga upp menar motionären att det ska vara ett grundläggande 
avtal rörande anslutningen till Scouterna som skrivs på lång tid, t.ex. på 20 år som kan omförhandlas 
när båda parter så anser. Motionären vill utöver detta ha ett separat avtal som reglerar praktiska frågor 
såsom grafiska profiler, scoutskjortan etc. som man kan omförhandla oftare. Motionären tycker i grund 
och botten att vi ska ha ett samverkansavtal. Hans poäng är att han tror att det vore bättre att ha två 
avtal.  

Upplysning från förbundsstyrelsen; det finns i nuläget omförhandlingsparagrafer inlagda i 
samverkansavtalet; minst en gång om året ska en avstämning mellan Scouterna och NSF ske. Detta 
innebär inte att avtalet sägs upp. Praktiska frågor kring tidningar, försäljning av scoutvaror etc. kommer 
i grunden bestämmas av Scouternas stämma respektive NSFs förbundsmöte. 

Frågan lyfts om vad vi uppnår med att ha två olika avtal när vi har reglerat i nuvarande avtal hur det 
omförhandlas. Att skriva ett avtal på lång tid kan vara svårt, vi vet ju inte hur scoutrörelsen ser ut långt 
fram i tiden.  

Viktigt att notera är att vi inte kan tvinga Scouterna att ha något i samverkansavtalet de inte gillar, lika 
lite som Scouterna kan tvinga oss att ha något i avtalet som vi inte gillar. Skriver man ett avtal måste 
man vara överens.  

Deltagare i gruppen uttryckte både känslor av att processen gått fort och att den pågått väldigt länge. 
Viktigt att vara medvetna om att olika personer kan ha upplevt processen på olika sätt och upplevt sig 
ha olika mycket inflytande. 

Jonas Moberg från förbundsstyrelsen ger en reflektion över de senaste årens arbete. Läget nu ser 
annorlunda ut än för några år sedan då NSFs möjlighet att fortsätta bedriva scouting som ett förbund 
var mer hotad. Förslaget då var i princip att alla skulle tillhöra samma scoutorganisation med samma 
stöd och struktur. Det förslag som föreligger nu har ibland kallats kompromissförslaget, men det borde 
kallas det utvecklade bättre förslaget enligt Jonas. Det är bland annat tack vare NSF som nu fler 
organisationer kan få möjlighet att bedriva scouting som förbund och samtidigt vara en del av 
Scouterna Riksorganisationen som en samverkansorganisation. Vi har haft möjlighet att bli uteslutna 
från att bedriva scoutverksamhet tidigare inom ramen för Svenska Scoutrådet, men i och med detta 
avtal blir det tydligare hur detta kan ske.  
Sakupplysning från Helene Gestrin; om NSF avslår avtalet har NSF inte rätt till ombud på Scouternas 
stämma, Demokratijamboreen, och ej heller rätt till några observatörer; däremot kommer man då att 
bjudas in att närvara. 
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18. Motion nummer 4: NSFs medlemskap i WOSM och 

WAGGGS 
 
Motionären föreslår förbundsmötet 
 
1. att  NSF ansöker om enskilt medlemskap i WOSM och WAGGGS för att på så sätt trygga  
 vår rätt till begreppet ”Scout” samt att trygga vår rätt att delta i den internationella  
 scoutrörelsens aktiviteter. 
 
Ombud som yrkat bifall 2 st, avslag 14 st. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
2. att  avslå motionen 
 
Ombud som yrkat bifall 24 st. 
 

BU föreslår förbundsmötet 
 
3. att  avslå motionen. 
 

Sammanfattning från diskussioner 
Inga extra förslag har uppkommit kring motion 4.  I beredningsgruppen gavs endast en sakupplysning 
att WOSM gett ett förhandsbesked att det i princip är omöjligt att ansluta sig som scoutförbund direkt 
när det finns en annan organisation i landet som organiserar majoriteten av landets scouter. 
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29. FS förslag nummer 4: Stadgeändring gällande 

representation vid extra förbundsmöte samt tolkningsrätt 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
1. att  ändra stadgarna enligt nedanstående förslag 
 
Ombud som yrkat bifall 24 st. 
 

BU föreslår förbundsmötet 
 
2. att  bifalla förslaget. 
 

Sammanfattning från diskussioner 
En hel del personer stannade till, läste på väggen, diskuterade lite med FS representant eller med 
varandra, satte dit en grön plupp och gick vidare. Framförallt diskuterades tredje och sjätte punkten. 
Inget tilläggs- eller ändringsförslag lades fram.  
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30. FS förslag nummer 5: Stärkt koppling mellan beslut och 

engagemang 

Förbundsstyrelsens omarbetade förslag 
 
1 att endast arrangemang som vid öppnandet av förbundsmötets andra dag har minst två 

uttalade arrangörer klara, eller som har adopterats av en kommitté  
(LÄR/KUL/IK/ALKO o s v), kvalificerar för att ingå i förslaget till arbetsplanen för det  
kommande verksamhetsåret. 

 

BU föreslår förbundsmötet 
 
2. att  bifalla förslaget med följande tilläggsförslag: 
 
3. att  det före förbundsmötet annonseras på hemsidan om vilka evenemang som 

behöver arrangörer. 
 

Övriga yrkanden 
Tilläggsförslag 
Linn Jansson, Magnus Myrenhammar, Torbjörn Sköldqvist Ombud nr 57, 87, 111 
 
4. att använda oss av en arrangemangsbank på hemsidan för att hitta arrangörer till våra 

arrangemang 
 
Ombud som bifallit förslaget 7 st, avslag 0 st. 
 

Tilläggsförslag 
Anna Christensen, Ing-Britt Lindblad Ombud nr 22, 74 

5. att arrangemangen förbundsmöte och förbundsråd undantas från arbetsmetoden  
 
Ombud som bifallit förslaget 15 st, avslag 0 st. 

Tilläggsförslag 
Anders Eriksson Ombud nr 176 

6. att lägga till FS bland exempel på grupper som kan adoptera ett arrangemang 
 
Ombud som bifallit förslaget 0 st, avslag 0 st. 

Avslagsyrkande 
Eva-Lotta Persson Ombud nr 101 
 
7. att avslå förslaget. Vi har vid förbundsmötet alltid en utsedd grupp som ansvarar för att 

utföra arrangemang enligt arbetsplanen och det är förbundsstyrelsen. Deras uppdrag 
innefattar att utse de lämpligaste arrangörerna. De utser personer med rätt kompetens, 
erfarenhet, kreativitet och ansvar. Jag ser en risk med att ”vem som helst” som känner för 
att ett arrangemang ska genomföras utser sig själva. Jättebra om man meddelar 
förbundsstyrelsen att man är intresserad, men deras slutgiltiga utnämning bäddar för att 
vi får ett väl genomtänkt och tryggt ekonomiskt ansvar för arrangemanget. De 
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arrangemang som förbundsstyrelsen efter idogt arbete inte kan hitta en lämplig arrangör 
till är förmodligen arrangemang som ändå inte borde genomföras. 

 
Ombud som bifallit förslaget 4 st, avslag 0 st. 

 

Avslagsyrkande 
Lars Karlsson Ombud nr 68 

8. att avslå förslaget. Vi kan förstå det problem som förbundsstyrelsen beskriver, men vi ser 
inte att det här förslaget är lösningen på problemet. Förbundsmötet är NSF:s högsta 
beslutande organ, vilket innebär att förbundsmötet är fritt att falla vilka beslut som helst. 
Förbundsmötets mandat att fatta beslut kan inte begränsas av om det vid beslutstillfället 
finns en kommitté eller någon enskild person som arrangör. 

 
Ombud som bifallit förslaget 4 st, avslag 0 st. 

Grundförslag som inte kommer att behandlas om ingen väcker det.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
9. att  till FM 2013 på prov genomföra ovan beskrivna metod gällande arrangemang i 

förbundets arbetsplan. 

Sammanfattning från diskussioner 
Moderator Eva Södergren sammanfattar bakgrunden. FS har själva lagt in ett ändringsförslag för att 
förtydliga vad som avses efter att de upptäckt att grundförslaget kunnat tolkas som att alla arrangemang 
som har minst två arrangörer kommer att arrangeras. Så är inte fallet, dessa förslag kommer att 
diskuteras som möjliga att genomföras men inte till vilket pris som helst. 
 
Oroliga åsikter har inkommit om att om det här förslaget går igenom blir det möjligt till total anarki. 
Kan alla som anmäler sig som arrangörer verkligen förbereda och genomföra arrangemang? 
 
Lars Karlsson från Örebrokåren får redogöra för sitt avslagsyrkande. Som det ser ut nu har 
förbundsmötet gett mandat till FS att utse lämpliga arrangörer till respektive arrangemang, det 
förtroendet vill han fortsätta ge FS. 
 
Ing-Britt Lindblad från Mölnlyckekåren redogör för sitt tilläggsförslag om att om arrangemang som 
exempelvis förbundsmötet inte har minst två arrangörer och därmed kan bli struket som arrangemang, 
det är inte rimligt. Vissa arrangemang måste bara få finnas. Andra medlemmar har också lämnat in 
åsikter med denna oro under åsiktstorget, utan att ge något förslag till förändring. Lars Karlsson från 
Örebrokåren upplyser deltagarna i beredningsgruppen att arrangemang som förbundsmötet regleras av 
förbundsmötet enligt stadgarna. Vi kan inte lämna förbundsmötet innan arrangörer till kommande 
förbundsmöte är utsedda. 
 
Diskussion uppstår angående hur NSF kan få till ett system där medlemmar sitter med i ett kursteam 
under en längre tid men med ett max antal år så att det finns plats för nya att komma med. Om det inte 
finns nya medlemmar att fylla ut teamen med känns det absurt att lägga ner teamen på grund av att de 
som suttit i teamet suttit sina max antal år. Vi vill inte höra att det inte finns några kursteam. Vi vill 
tillvarata de resurser som finns i kursteamen och samtidigt se till att det hela tiden sker en förnyelse i 
kursteamen. 
 
Moderator Eva Södergren redogör för ett avslagsyrkande med tilläggsförslag att det kan behövas en 
arrangemangsbank. 
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31. FS förslag nummer 6: Arbetsplan och Långsiktig 

arbetsplan 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
1. att  bifalla FS förslag nummer 6 
 
Ombud som yrkat bifall 2 st, avslag 0 st. 
 

Bu föreslår förbundsmötet 
 
2. att  texten under rubriken ”Anläggningarna” stryks efter fjärde meningen och ersätts med 

följande text: 
Under 2013 anordnas en stiftelsegemensam strategiträff som mynnar ut i ett förslag till 
förbundsmötet samma år på en strategi för hur vi ska använda våra anläggningar och 
vilka kostnader det krävs för att förverkliga strategin. Den camp chief som under 2012 
anställdes på Ransberg ska under året arbeta med att marknadsföra förbundets tre 
anläggningar. 

 
Ombud som yrkat bifall 8 st, avslag 0 st. 
 

Övriga yrkanden 
Tilläggsförslag 
Gunnel Johansson Ombud nr 63  
 
3. att till den långsiktiga arbetsplanen under rubriken ”Samarbeten och medlemskap” lägga 
 till punkten: Ökat samarbete med UNF. 
 
Tilläggsförslag 
Gunnel Johansson Ombud nr 63 
 
4. att till arbetsplanen för 2013 under rubriken ”Förbundet vill inspirera och stötta våra ledare 

och medlemmar genom att till exempel:” ersätta punkten ”Erbjuda Expedition Inrikes” 
med följande mening: Erbjuda Expedition Inrikes, för äventyrare, utmanare, rover och 
ledare.  

 
5. att erbjuda Expedition Inrikes som flera lokalt skapade arrangemang under hela året som 

samordnas av förbundet men arrangeras av lokala aktörer som t ex en kår eller distrikt.  
 
6. att dessa lokala arrangemang gärna kan genomföras tillsammans med våra samarbetspartners 

som t ex UNF och andra scoutförbund. 

Ändringsförslag 
Sofia Friman Ombud nr 36 

7. att det ska framgå i arbetsplanen att Megahelgen är en utbildning så att kåren kan söka 
ekonomiskt stöd och att ledarna får kursintyg som de kan använda i sin CV.  
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Tilläggsförslag 
Gunnel Johansson Ombud nr 63 
 
8. att till arbetsplanen för 2013 under rubriken ”Program och utbildning”, rad 4 efter ordet 

kurstillfällen, tillägga ”och att internt har beredskap för att genomföra kurser med olika 
förutsättningar i antalet deltagare”  

Sammanfattning från diskussioner 
Beredningsgruppen diskuterade de ändringsförslag som kommit in angående arbetsplanen. Efter 
diskussioner skrevs förslag på några tillägg och förtydliganden.   
Angående BUs förslag kring anläggningarna diskuterade gruppen skillnaderna mellan förslagen och 
tolkade det som att FS ville att processen skulle komma igång tidigare och biföll då den. 
Angående Expedition Inrikes tolkade gruppen det som att den kunde pågå under stora delar av året och 
det var då önskvärt att förlägga detta till även andra delar av året än sommaren. Detta skulle då vara en 
bra aktivitet även för Äventyrare. Därför kom förslaget att även Äventyrare skulle kunna vara målgrupp 
på en del av aktiviteterna. En risk med detta kan vara att om alla målgrupper är deltagare på samma 
aktivitet kanske ledare till äventyrarscouter inte får ut samma upplevelse av arrangemanget som andra 
ledare. Gruppen ville också att FS ska ha ansvar för samordning, kordination och att de driver på de 
lokala aktörerna. Vi kan gärna ta hjälp av andra som t.ex. Scouterna eller UNF för att skapa aktiviteter. 
Detta tror vi leder till nya insikter, synsätt och bekantskaper.  
Angående Megahelgen önskade gruppen att den skulle anordnas som en kurs. Detta för att lättare 
kunna söka ekonomiskt bidrag och få ett kursintyg på kunskapen. Deltagarna i gruppen upplevde att 
det är viktigt att de utbildningar som vi har för avsikt att genomföra blir av. NSF är sedan länge duktiga 
på att utbilda och en oro för att tappa detta finns. Kursteam som måste ställa in en kurs har lagt ner 
mycket energi och förlorar entusiasm. En inställd kurs kostar också pengar. Därför finns förslaget om 
att i möjligaste mån genomföra utbildningarna och att i planeringen ta hänsyn till olika förutsättningar 
som deltagarantal.  
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32. FS förslag nummer 7: Aktivitetsstöd 2013 och 

preliminärt 2014 och 2015 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
1. att  aktivitetsstödet betalas ut med 20 kr per pinne/deltartillfälle under 2013 för medlemmar i 

ålder 6-25 år. 
 
2. att  rekryteringsbidraget betalas ut med 7 kronor per pinne/deltartillfälle under 2013 för alla 

deltagare från 6 år och uppåt. 
 
3. att  samma belopp och målgrupp gäller preliminärt för 2014 och 2015. 

 
BU föreslår förbundsmötet 
 
4. att bifalla förslaget. 
 

Sammanfattning från diskussioner 
Ingen diskussion 
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33. FS förslag nummer 8: Förbundsavgifter 2013 och 

preliminärt 2014 och 2015 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
1. att  årsavgiften för 2013 baseras på medlemsantalet 2012-12-31 
 
2. att  årsavgiften för 2013 som faktureras kårerna skall vara 75 kr per medlem och år 
 
3. att  årsavgiften för 2013 för direktanslutna medlemmar skall vara 165 kr per medlem och år 
 
4. att  årsavgiften för 2014 baseras på medlemsantalet 2013-12-31 
 
5. att  årsavgiften för 2014 som faktureras kårerna skall preliminärt vara oförändrad,  

75 kr/medlem. 
 
6. att  årsavgiften för 2014 för direktanslutna medlemmar skall preliminärt vara 

oförändrad, 165 kr/medlem. 
 
7. att  årsavgiften för 2015 baseras på medlemsantalet 2014-12-31 
 
8. att  årsavgiften för 2015 som faktureras kårerna skall preliminärt vara oförändrad,  

75kr/medlem. 
 
9. att  årsavgiften för 2015 för direktanslutna medlemmar skall preliminärt vara oförändrad,  

165 kr/medlem. 

BU föreslår förbundsmötet 
 
10. att  direktanslutna medlemmar betalar 200:- i medlemsavgift för 2013, 2014 och 2015. 

Övriga yrkanden 
Tilläggsförslag 
Urban Bornholm ombud nr. 15, Marie-Louise Bornholm ombud nr. 16, Tommy Glandin ombud nr. 39  

11. att medlemsavgiften ska vara oförändrad 2013, d.v.s. 65 kronor per medlem. 
 
12. att medlemsavgiften, preliminärt ska höjas med 5 kronor 2014. 
 
13. att medlemsavgiften, preliminärt ska höjas med 5 kronor 2015. 
 
Ombud som bifallit förslaget 3 st. 

Sammanfattning från diskussioner 
Beredningsgruppen får hjälp att klargöra att de som benämns som direktanslutna medlemmar är 
desamma som medlemmar i Förbundskåren. Diskussionen går kring huruvida dessa medlemmar borde 
få en ännu högre medlemsavgift än den, i BU:s yttrande, föreslagna. Detta för att gynna medlemskap i 
en fysisk kår och motverka medlemskap i Förbundskåren, då det senare inte får räknas med till 
Ungdomsstyrelsens underlag för bidrag. Vidare diskuteras ändringsförslaget och det påpekas att 
budgeten måste skrivas om, om detta går igenom.  
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34 A. Arvodering 

Förslag 
Bodil Hansen ombud nr 45, Christina Lundberg ombud nr 80 

1. att besluta att den där för, i budgeten, avsatta potten får disponeras för att användas till 
ersättning av förlorad arbetsförtjänst och vid behov arvodering av förbundsstyrelsen. 

 
Ombud som bifallit förslaget 12 st, avslag 3 st. 

 
Förslag 

Eva-Lotta Persson ombud nr 101 
 
2. att inget arvode ska utgå för ordförande eller övriga ledamöter i FS. 
 
Ombud som bifallit förslaget 3 st, avslag 4 st . 

Sammanfattning från diskussioner 
Bodil Hansen och Christina Lundbergs förslag diskuterades. Christina förtydligade förslaget och tillade 
att de hellre vill kalla punkten för ”Ersättningsfrågan”, istället för ”Arvoderingsfrågan”, då det handlar 
om ersättning för förlorad inkomst i samband med styrelsearbete. Hon förklarade också att alla 
ordföranden kostar pengar för förbundet och en pott för detta ändamål behövs, oavsett vem som väljs 
som ordförande. FS representant berättar att denna peng tidigare tagits ur en underpost till 
förbundsstyrelsen, men att den nu blivit en egen post och att summan blivit större. Diskussionen förs 
också kring huruvida begreppet arvodering innebär ersättning i allmänhet eller lön, d.v.s. får man betalt 
för det man gör eller ersättning för det man missar? Beredningsgruppen når inte konsensus kring detta. 
Beredningsgruppen konstaterar också att det andra förslaget bygger på en ideologisk tanke om att 
förbundsstyrelsen inte ska vara avlönad.  
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34 B. FS förslag nummer 9: Budget för 2013 och preliminär 

budget för 2014-2016 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
1. att  anta budgeten 

 
BU föreslår förbundsmötet 
 
2. att  posten anläggningsstiftelserna ligger oförändrad på 780 000 kr, fördelat på Storvallen 

185 000 kr, Kungshol 185 000 kr och Ransberg 400 000 kr 
 
3. att  posterna Kungshol övrigt, Storvallen övrigt och Ransberg övrigt sätts till 0 kr 
 

Övriga yrkanden 
Ändringsförslag 
Urban Bornholm 15, Marie-Louise Bornholm 16, Tommy Glandin 39 Ombud nr 15, 16, 39 

4. att pengarna för ledarresan inte ska belasta NSF:s kassa. 
 
Ombud som bifallit förslaget 3 st. 

Tilläggsförslag 
Per Södergren Ombud nr 118 
 
5. att öka budgeten för ledarresan till Jerusalem till 200 000 kronor (inklusive förbundets  
 resebidrag). 
 
Ombud som bifallit förslaget 5 st. 

Sammanfattning från diskussioner 
Beredningsgruppen diskuterar ändringsförslaget som innebär en ökad budget för Existensresan till 
Jerusalem. Förslaget ställs i relation till budgeten för Indienresan, som låg runt 100 000 kronor. Vidare 
diskuteras avslagsförslaget, som innebär att ledarresan bör bekostas med medel utanför förbundet. FS 
representant förtydligar att tanken med resan är att den ska ge ringar på vattnet även i kåren och 
innebära utveckling också för ledarnas scouter. Varje deltagare får uppgifter som ska göras före och 
efter resan, vilka också kommer att involvera kåren. Detta motiverar förbundets ekonomiska satsning  i 
ledarresan ytterligare.   

Det diskuteras också huruvida budgeten i år har blivit mer lättförståelig. Beredningsgruppen anser detta 
och är även positiva till den tydligare kopplingen mellan arbetsplanen och budgeten.  
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35. BUs förslag nummer 1: Motioner 

BU föreslår förbundsmötet 
 
1.att  inkomna motioner publiceras på förbundets hemsida direkt när motionstiden gått ut. 
 
Ombud som yrkat bifall 25 st. 
 

Övriga yrkanden 
 
Ändringsförslag 
Rolf Andersson Ombud nr 3, 112, 99 

2. att inkomna motioner publiceras direkt på hemsidan löpande (red. anmärkning) 
 
Ombud som yrkat bifall 6 st, avslag 2 st. 
 
 
Ändringsförslag 
Simon Thörn Ombud nr 123 

3. att inkomna motioner kommer BU och FS direkt tillhanda 
 
4. att efter att BU och FS gjort sina yttranden ska motioner och yttranden publiceras på 

hemsidan 
 
Ombud som yrkat bifall 8 st. 

 
Sammanfattning från diskussioner 
Ingen diskussion 
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42. FS förslag nummer 10: Framtida förbundsmöten 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
1. att  förlägga Förbundsmötet 2013 under tiden 2013-10-25/26. 
 
2. att  använda mötesformen åsiktstorg och plenum på liknande sätt som under 

förbundsmötet 2012 
 
3. att  förlägga förbundsmötet 2014 under tiden 2014 -10-24/25. 
 
Ombud som yrkat bifall 1 st. 

 
BU föreslår förbundsmötet 
 
4. att  bifalla förslaget. 
 
Övriga yrkanden 
 
Ändringsförslag 
Andreas Södergren 117, Carolin Hermansson50, Markus Syrén 115 
 
5. att Stryka andra att-satsen 
 
6. att Bifalla första och tredje att-satsen.  
 
Ombud som yrkat bifall 9 st, avslag 12 st. 

Ändringsförslag 
Göran Arvidsson, Bodil Hansen, Rasmus Lindberg. Ombud nr 12, 45, 72. 

7. att tidigarelägga förbundsmötet två veckor för att undvika att det krockar med 
högskoleprovet och höstlovet. 

 
Ombud som yrkat bifall 19 st, avslag 13 st. 

Tilläggsförslag 
Värmlands scoutdistrikt och Ransbergs scoutkår, 23, 59, 72 
 
8. att förlägga Förbundsmötet 2014 under tiden 2014-08-29/31 på Scout Camp Ransberg  
 
Ombud som yrkat bifall 9 st, avslag 9 st. 

 

Sammanfattning från diskussioner 
Ingen diskussion 


