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Förbundsordförande, FO, Birgitta Persson, hälsade alla 
välkomna till förbundsmötet på Bäckängsgymnasiet i Borås, 
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 226 till årets förbundsmöte. 162 var idag närvarande. 

FM BESLÖT i enlighet med FS förslag  

att fastställa mötets röstlängd till 162 ombud samt 

att förbundsmötet 2007 därmed var beslutsmässigt. 

§ 2 

Röstlängd 

 
 
Enligt förbundets stadgar ska kallelse vara utfärdad senast fyra 
månader före FM. Kallelse har gått ut i kårinfo 2007-05-25, 
Scouting Spirit nr 2 i slutet av mars och via hemsidan. 

FM BESLÖT  

att fastställa att förbundsmötet var behörigt utlyst. 

§ 3 

Förbundsmötets 
utlysande 

 
Adam Hansson föredrog valutskottets förslag 

FM BESLÖT  

att i enlighet med valutskottet förslag 

till mötesordförande välja: 
Johanna Sörensen Lund 
Markus Karlsson  Göteborg 

till mötessekreterare välja: 
Anna Rapakko Mönsterås 
Oskar Brodén Göteborg 
Ellen Eklund Örebro 
Sigbritt Andersson Stora Levene 

till röstkontrollanter välja: 
Jens Olsson Landskrona 
Rikard Eliasson Örebro 
Erik Norberg Ödåkra 
Gustav Thoresson Ödåkra 

till protokolljusterare välja: 
Tomas Hesselmark Färjestaden 
Joakim Spångberg Skövde 

§ 4 

Mötesfunktionärer 

 

 

Mötesordförande 

 

 

Mötessekreterare 

 

 

Röstkontrollanter 

 

 

 

 

Protokolljusterare 
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till moderatorer välja: 
Towe Bengtsson  Göteborg 
Emma Damgaard  Uppsala 
Erik Hansen Eneryda 
Sandra Karlsson  Örebro 
Josefine Larsson Västerås 
Johan Persson Växjö 
Evelina Sundberg Varberg 

 

till redaktionskommitté välja: 
Lisa Lannergård Stockholm 
Märta Ehn Borås 
Ola Garnvall Varberg 
Elin Örheden Växjö 

 

till resefördelningskommitté välja: 
Anders Eriksson Karlstad 
Claes Uhlin Borås 
 

till bisittare åt mötesordförandena välja 
Charlotte Nylander Södertälje 
 

Moderatorer 

 

 

 

 

 

 

Redaktionskommitté 

 

 

 

 

Resefördelnings-
kommitté 

 

Bisittare 

Ordförandeklubban överlämnas till Johanna Sörensen Ordförandebyte 
 

FM BESLÖT  

att fastställa föredragningslistan med ändringen: 

Tingets förslag 1 och 2 flyttas upp och blir punkt 6 a och 6 b. 
Punkt 6 FS förslag nr 1 blir punk 6 c. 

§ 5 

Fastställande av 
Föredragningslista 

 

Seniorscouttingets representanter föredrog tingets förslag. 

FM BESLÖT  

att omröstning sker med acklamation och försöksvotering 

att efter votering, 79 mot 72 
 

att avslå tingets förslag om applådförbud  
 

 

FS, Jenny Lindberg, föredrog FS förslag om hur arbetsord-
ningen på FM ska vara. 

Debatt av föredragningslistans punkter 16 - 29 sker i påverkans-

§ 6 

Seniorscouttingets 
förslag nr 1 

 

 

 
 
Seniorscouttingets 

förslag nr 2 
 
FS förslag nr 1 
Arbetsordning 
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torg under lördagen. Motionärerna och Seniorscouttinget får 
kort presentera sina förslag i plenum innan mötet ajourneras. 
Förslagen eller tilläggen som kommit in under påverkanstorgen 
sammanställs till ett beslutsunderlag till söndagen. Beslut i 
frågor som behandlats på påverkanstorg sker i plenum under 
söndagen.  
 

FM BESLÖT  

att föredragning och debatt av punkt 16-29 sker i påverkanstorg 
 under lördagen.  

att förslagen eller tilläggen som kommit in under 
 påverkanstorgen sammanställs i ett beslutsunderlag till 
 söndagen. 

att beslut i frågor som behandlats på påverkanstorg sker i 
 plenum under söndagen. 

att Även mötesformerna för 2008 års förbundsmöte sker efter 
 principen påverkanstorg.   

 
Therese Carlsson och Niclas Tjäder reserverade sig mot 
beslutet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordförandeklubban överlämnades till Markus Karlsson. Ordförandebyte 

 

Fredrik Persson, FS, föredrog årsredovisningen. 

FM BESLÖT  

att godkänna årsredovisningen för 2006 och lägga den till 
 handlingarna. 

§ 7 

Årsredovisning 

 

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 255 087 kr samt 
 balansräkningen per 2006-12-31 omslutande 18 380 282 kr. 

§ 9 

Resultat- och 
balansräkning 2006 

 

FM BESLÖT i enlighet med revisorernas förslag  

att bevilja FS ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. 

§ 10 

Ansvarsfrihet 
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Fredrik Persson, förbundskassör, gav utrymme att svara på 
frågor om Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds Minnesfond, 
Stiftelsen Dan Winthers Minnesfond och IOGT-NTO-rörelsens 
Kursgårdsfond. 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2006. 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och 
 balansräkning omslutande 664 894 kr. 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 11 

Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbunds 
Minnesfond 

 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2006. 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och 
 balansräkning omslutande 1 881 195 kr.  

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 12 

Stiftelsen Dan 
Winthers 
Minnesfond 

 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2006. 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

att i enlighet med revisorernas förslag fastställa resultat- och 
 balansräkning omslutande 3 120 789 kr.  

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 13 

IOGT-NTO-
rörelsens 
Kursgårdsfond 

Motionärerna presenterade sina motioner och Seniorscouttingets 
talesmän föredrog tingets förslag. 

Presentation av 
motionerna 

 

Adam Hansson, valutskottet, föredrog förslag till revisorer. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag  

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   

§ 14 

Val avseende 
förbundets anlägg-
ningsstiftelser: 

Revisorer Storvallen 
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Adam Hansson, valutskottet, föredrog förslag till revisorer att 
revidera 2007 års handlingar. 

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 Nyval 1 år   

Adam Hansson, valutskottet, föredrog förslag till revisorer att 
revidera 2006 års handlingar. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att till revisorer för stiftelsen Ransbergs Herrgård välja: 
Anne Wiklund Sköndal Omval 1år 
Mikael Lindström Östersund Omval 1år 

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

 

 
 
Revisorer Kungshol 

 

 

 

 

 

 

 
 
Revisorer Ransberg 

Mötet ajournerades till nästa dag. Ajournering 

Förhandlingarna återupptogs av Johanna Sörensen. Återupptagande av 
förhandlingar 

Röstlängden justerades till 164. Röstlängden 

Resefördelningskommittén föreslog att fastställa resefördel-
ningen till 440 kronor.  

FM BESLÖT  

att fastställa årets resefördelning till 440 kr. 

Resefördelning 

 
Förslag G väcktes. 

Förslag E väcktes. 

FM BESLÖT  

att uppdra till förbundsstyrelsen att se över Nykterhetsrörelsens 
 Scoutförbunds resepolicy i alla aspekter ex. miljö, ekonomi, 
 säkerhet och tid.  

 

att avslå Seniorscouttinget förslag 4 

§ 15 

Seniorscouttingets  

förslag nr 3 

 

 

 

 

 

Seniorscouttingets  
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Förslag D väcktes. 

FM BESLÖT  

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att på förbundsmötets 
 mandat skriva en motion till SSR:s årsmöte där man föreslår 
 en ändring av texten ”Europeiska unionen” till 
 ”Europaregionen och Europe Region” i märket som ska sitta 
 under WOSM- och WAGGGS-märkena. 

 

förslag nr 4 

Seniorscouttingets  
förslag nr 5 

 

 

 

Förslag G väcktes. 

FM BESLÖT  

att FS tillsäter en grupp som tar fram riktlinjer för att i största 
 möjliga mån försäkra att vår verksamhet skall bli tillgänglig 
 för alla.  

§ 16 

Motion nr 1 

Förslag F väcktes. 

Förslag H väcktes. 

Förslag I väcktes. 

Förslag J väcktes. 

FM BESLÖT  

att NSF stödjer ett världscentra på WOSM-sidan och ett på 
 WAGGGS-sidan varje år. 

att summan uppgår till max 20 000 kr per center och år. 

att FS i framtiden tillsammans med internationella kommittén 
 får i uppdrag att fördela bidragen. 

Motion nr 2 

Förslag F väcktes. 

FM BESLÖT  

att förbundet ska tillsätta en frivillig arbetsgrupp som ska ta 
 fram denna alkoholinformatör 

att denna ska färdigställas till 2008 års sommarläger på 
 Ransberg 

att den primära målgruppen är i patrull och seniorscoutålder 

att informatören utvecklas även för verksamhet utanför  
 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund och marknadsförs mot  de 
 övriga scoutförbunden.  

Motion nr 3 
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Röstländen justerades till 163 ombud. Röstlängden 

Förslag E väcktes. 

FM BESLÖT Efter votering 83 mot 64 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att inom Svenska Scoutrådet 
 driva frågan om att ta fram en bra publiceringsplattform för 
 scoutkårer. 

att om förbundsstyrelsen inte når framgång med detta, utveckla 
 möjligheterna vid publicering av kårhemsidor i enlighet med 
 denna motion. 

Motion nr 4 

Förslag C väcktes. 

FM BESLÖT  

att utveckla digital aktivitetsrapportering.  

Motion nr 5 

FM BESLÖT  

att avslå motion nr 6. 

 
Motion nr 6 

 

Förslag D väcktes. 

Förslag F väcktes. 

Förslag G väcktes. 

FM BESLÖT  

att aktivitetsstöd utbetalas per pinne, dvs per medlem (6-25 år) 
 och aktivitet. Dessa pinnar ger 20 kr. 

att rekryteringsbidrag utbetalas per pinne, dvs per person (från 
6 år och uppåt) för planerad aktivitet, som varar minst en 
timma, med  syfte att visa upp scouting och få fler medlemmar. 
Dessa pinnar ger 7 kr. 

§ 17 

FS förslag nr 2 
Aktivitetsstöd 

 

Förslag C väcktes. 

Förslag F väcktes.  

Förslag G väcktes. 

FM BESLÖT  

att fastställa fördelning av bidrag till anläggningsstiftelserna 
 enligt handling.  

att av FM utsedda valberedning ska även ta fram förslag på 
 ledamöter till stiftelsestyrelserna för beslut på FS november-
 möte.  

§ 18 

FS förslag nr 3 

Anläggningsstiftel-
serna 
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att utredningen kring Ransberg ska presenteras 

att hyra av förbundsförråd flyttas till annan del av budgeten 

att diskussionen om beslut 2009 startar 2008 

 

Förslag D väcktes. 

Förslag E väcktes. 

FM BESLÖT  

att kårer i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ges information 
 och material för att genomföra insamlingar inom ramen för 
 IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. 

att de insamlingar som görs på olika nivåer i vårt förbund skall 
 vara förenliga med NSFs värdegrund. 

§ 19 

FS förslag nr 4 
Insamlingsarbete 

 

Förslag G väcktes. 

Förslag H väcktes. 

Förslag I väcktes. 

Förslag J väcktes. 

Förslag K väcktes. 

FM BESLÖT  

att FS får i uppdrag att välja ombud till SSR:s årsmöte för 2007  

att förbundsstyrelsen årligen får i uppdrag att sätta samman en 
 delegation av medlemmar som kan representera förbundet 
 på bästa sätt på SSR:s årsmöten. 

att delegationen ska innehålla minst 2 delegater som även sitter 
 i förbundsstyrelsen. 

§ 20 

FS förslag nr 5 
Delegater på SSRs 
årsmöte 

Mötet ajourneras för fika. Mötet ajourneras 

Ordförandeklubban överlämnas till Markus Karlsson.  
 

FM BESLÖT i enlighet med FS förslag 

att utreda för- och nackdelar med att arrangera förbundsmötet 
 vartannat år med start 2009, i utredningen ingår också att se 
 över längden på förbundsmötet.  

 

 

 

§ 21 

FS förslag nr 6 
Översyn av vår 
interna struktur 
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FM BESLÖT efter votering 88 för och  65 emot bifalla FS 
förslag 
att utreda för- och nackdelar med att förlägga 2009 års 
 förbundsmöte i anslutning till IOGT-NTO-rörelsens 
 kongresser. 

§ 22 

FS förslag nr 7  

Samordning av 
förbundsmöte med 
IOGT-NTO-
rörelsens kongresser 

Valberedningen presenterade sina föreslagna framtida 
efterträdare. 

 

 

Förslag G väcktes.  

Förslag H väcktes.  

Förslag F väcktes med önskan om omedelbar justering av 
paragraf 10 till: Varje år hålls seniorscoutting. På tinget 
behandlas frågor som rör förbundets seniorscoutverksamhet. 

Tinget utser en seniorscoutkommitté som representerar 
förbundets seniorscouter mellan tingen. Seniorscoutkommittén 
ansvarar tillsammans med förbundsstyrelsen för frågor som rör 
förbundets seniorscoutverksamhet. 

Tinget äger rätt att lämna förslag till förbundsmötet. Som 
representanter för tinget på förbundsmötet väljer tinget två 
ordinarie jämte två suppleanter. 

FM BESLÖT  

att återremittera FS förslag. 

att FS får i uppdrag att tillsätta en stadgegrupp som är insatt i 
 och har kompetens kring stadgeskrivning. 

FM BESLÖT enhälligt 

att redan nu justera §10 i stadgarna enligt ovan. 

§ 23 

FS förslag nr 8 
Stadgeändring 

Röstlängden justerades till 161 Röstlängden 
 

FM BESLÖT efter votering 88 mot 51 

att anta färdplanen som långsiktig arbetsplan för 2007 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till FM 2008 lägga fram 
 en långsiktig arbetsplan för NSF, som med Färdplanen som 
 grund beskriver förbundets framtida roll för att stötta 
 kårerna i sitt arbete för att kunna sprida NSF-scouting till 
 fler. 

att förbundets medlemmar på lämpligt sätt blir delaktiga i 
 processen för att ta fram den långsiktiga arbetsplanen. 

§ 24 

FS förslag nr 9 
Långsiktig 
arbetsplan 
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Förslag J väcktes. 

FM BESLÖT  

att bifalla FS förslag till arbetsplan med tilläggen A-J. 

§ 25 

FS förslag nr 10 
Arbetsplan 2008 

och preliminär 2009 

 

FM BESLÖT  

att bifalla FS förslag om arbetsplan samt att-satserna D och E. 

§ 26 

FS förslag nr 11  

Utbildnings- och 
arrangemangsplan 

 

FM BESLÖT  

att i sin helhet bifalla FS förslag  

§ 27 

FS förslag nr 12 

Förbundsavgift 

 

Fredrik Persson redogör för hur budgeten påverkas av de nya 
förslag som FM beslutat om. 

Förslag B väcktes. 

FM BESLÖT  

att anta FS budgetförslag. 

§ 28 

FS förslag nr 13 

Budget 

Ordförandeklubban lämnas över till Johanna Sörensen.  

 

Adam Hansson, valutskottet, föredrog förslag till FS. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag  

att antalet ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara elva 
 samt att antalet suppleanter ska vara noll. 

§ 29 

Antal ledamöter och 
suppleanter i 
förbundsstyrelsen 

 

 

Adam Hansson, valutskottet, föredrog valberedningens förslag. 

FM BESLÖT enhälligt 

att till ordförande välja:  
Birgitta Persson Göteborg Omval 1 år 

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

att till kassör välja: 
Fredrik Persson  Garphyttan Omval 2 år 

att till ledamöter välja:   
Sven Nilsson Göteborg Omval 2 år 
Jessica Andersson Eskilstuna Nyval 2 år 

 § 30 

Val av ledamöter 
och suppleanter i 
förbundsstyrelsen 
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Emelie Jonsson Flen  Nyval 1 år 
Niklas Blomqvist Södertälje Nyval 2 år 
Niklas Johansson Finspång Nyval 2 år 
Marie Cronskär Hisings Backa Fylln.v 1 år 
Fredrik Astvall Åseda Fylln.v 1 år 

Valda ledamöter på 2 år vid FM i Lund 2006: 
Jenny Lindberg Hässelby  
Per Södergren Landvetter  

 

FM BESLÖT i enlighet med valutskottets förslag 

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

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

§ 31 

Val av 2 revisorer 
med suppleanter 

 
Eva-Lotta Persson, valutskottet, föredrog förslaget.  

FM BESLÖT i enlighet med valutskottets förslag 

att fastställa antalet ledamöter i beredningsutskottet till fem 
 ordinarie och två suppleanter samt 

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

§ 32 

Antal ledamöter och 
suppleanter i 
allmänna bered-
ningsutskottet och 
valutskottet 

 

 

FM BESLÖT i enlighet med valutskottets förslag 

att till ordinarie ledamöter, i beredningsutskottet, välja: 
Ylva Timner Umeå Omval 
(sammank) 
Gunnel Johansson Skövde            Nyval 
Emilia Sandgren Helsingborg    Nyval 
Kim Hockum Helsingborg    Omval 
Kristoffer Holmström Karlstad        Omval 

att till suppleanter välja: 
Magnus Myrenhammar Orrviken Nyval 
Björn Lindgren Frösön Nyval 

Samtliga valdes på 1 år. 

§ 33 

Val till berednings-
utskottet 

 
Eva – Lotta Persson, valutskottet, föredrog förslaget.   

FM BESLÖT i enlighet med valutskottets förslag 

§ 34 

Val till valutskottet 
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att till ordinarie ledamöter, i valutskottet, välja: 
Adam Hansson Göteborg omval 
(sammank) 
Marie Fransson Lund nyval 
Bodil Hanssen Eneryda nyval 
Eva-Lena Asplund Mölnlycke nyval 
Monica Andersson Landskrona nyval 
Rasmus Lindberg Hjärnarp nyval 

Samtliga valdes på 1 år. 
 

FM BESLÖT i enlighet med förbundsstyrelsens förslag  

att  förlägga Förbundsmötet 25-26/10 2008 till Västervik. 

§ 35 

FS förslag nr 14 
2008 års 
förbundsmöte  

 

Birgitta Persson, FO, förklarade 2007 års förbundsmöte för 
avslutat. 

Mötet avslutades med scoutsång, valspråk och lösen. 

§ 36 

Förbundsmötets 
avslutning 

 

 

Sekreterare:  

 

Sigbritt Andersson  Oskar Brodén Ellen Eklund Anna Rapakko 

 

 

Justerare: 

 

Tomas Hesselmark Joakim Spångberg 


