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Magnus Dahlström, Växjö, hälsade å arrangörernas vägnar alla 

välkomna till Växjö. 

Förbundsordförande, Birgitta Persson, hälsade alla välkomna 

till förbundsmötet i Växjö, och förklarade därmed mötet för 

öppnat. 

§ 1 

Förbundsmötets öppnande 

Per Södergren, FS, övertog ordförandeklubban. 
 

I enlighet med förbundets stadgar skall anmälan av ombud vara 

förbundsstyrelsen, FS, tillhanda senast fem veckor före 

förbundsmötets öppnande. Stadgemässigt är det möjliga antalet 

ombud 247 till årets förbundsmöte. 154 var antalet i tid 

anmälda ombud och röstlängden fastställdes nu till 160. 

FM BESLÖT i enlighet med FS förslag  

att fastställa mötets röstlängd till 160 ombud. 

att förbundsmötet 2009 därmed var beslutsmässigt. 

§ 2 

Röstlängd 

Enligt förbundets stadgar skall kallelse vara utfärdad senast fyra 

månader före FM. Kallelse har gått ut i kårinfo 2009-05-13, 

Scouting Spirit nr 2 i slutet av maj samt via hemsidan. 

FM BESLÖT  

att fastställa att förbundsmötet var behörigt utlyst. 

§ 3 

Förbundsmötets utlysande 

Adam Hansson, valberedningen, och Per Södergren, FS, 

föredrog valberedningens respektive FS förslag. 

 

FM BESLÖT  

att i enlighet med förslagen 

till mötesordförande välja: 

Vidar Aronsson Bromma 

Rolf Carlsson Göteborg 

Claes Uhlin Brämhult 

till mötessekreterare välja: 

Hilda Brodén Stöllet 

Patrick Hassel-Zein Hafnarfjördur 

Ellen Eklund Varberg 

Carim Schröder Bandhagen 

§ 4 

Mötesfunktionärer 

 

 

 

 

 

Mötesordförande 

 

 

 

Mötessekreterare 
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till röstkontrollanter välja: 

Lina Andersson Reftele 

Kaj Börje Carlsson Horn 

Eva Klason Vänersborg 

Mikael Engström Färjestaden 

till protokolljusterare välja:         

Martin Sigvardsson Göteborg 

Anna Rapakko Mönsterås 

till resefördelningskommitté välja: 

Anders Eriksson Karlstad 

Ulf Wärnö Växjö 

Röstkontrollanter 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare 

 

 

 

Resefördelningskommitté 

 

Ordförandeklubban lämnades till Rolf Carlsson. 
 

Röstlängden justerades till 161 ombud. 
 

Rikard Eliasson, Örebro, föreslog att lägga till 

arrangemangsplanen i föredragningslistan. 

Magnus Myrenhammar, BU, föredrog BU:s förslag att Motion 

1 behandlas efter punkt 20 i föredragningslistan. 

FM BESLÖT  

att avslå förslaget om arrangemangsplanen i 

 föredragningslistan. 

att punkt 16a, Motion 1, behandlas efter punkt 20, FS 

 förslag nr 4 Arbetsplan 2010-2011. 

att fastställa föredragningslistan med ovanstående 

 ändring. 

§ 5 

Fastställande av 

föredragningslista 

Peter Törlind, Luleå, föredrog FS förslag nr 1. 

Sven Nilsson, FS, föreslog att stryka sista stycket under 09.30 i 

förslaget angående söndagens förhandlingar. 

Mats Funning, Sundsvall, föreslog att tillägga ett stycke i FS 

förslag nr 1: ”att arbetsgruppen som arbetat fram förslaget 

utvärderar årets FM och ger förslag på eventuella justeringar 

och förbättringar inför nästa FM.” 

Rolf Andersson, Landskrona, talade för FS förslag och föreslog 

ett tillägg: ”att valberedningen skall ta fram förslag till 

§ 6  

Mötesformer under FM 

FS förslag nr 1 
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moderatorer”. 

FM BESLÖT  

att enhälligt bifalla FS förlag nr 1 Mötesformer på 

 FM med FS ovanstående ändring. 

att enhälligt bifalla Mats Funnings tilläggsförslag. 

att bifalla Rolf Anderssons tilläggsförslag. 

Adam Hansson, valberedningen, föredrog förslagen. 

FM BESLÖT  

att i enlighet med förslagen 

till moderatorer välja: 

Jenny Lindberg Hässelby 

Peter Törlind Luleå 

Ola Garnwall Varberg 

Anna Lundin Stockholm  

Monica Uhlin Brämhult 

Jonas Moberg Skene 

till redaktionskommitté välja: 

Lisa Lannergård Stockholm 

Josefin Eklund Uppsala 

Jenny Kindgren Vreta kloster 

Emma Olofsson Västervik 

Linn Karlén Västervik 

Jenny Bengtsson Furulund 

 

§ 7 

Ytterligare mötesfunktioner 

 

 

 

 

Moderatorer 

 

 

 

 

 

 

Redaktionskommitté 

Fredrik Persson, FS, gjorde en resumé av verksamhetsåret 2008 

samt föredrog årsredovisningen. 

Hanna Olin-Pettersson, Arlöv, påpekade att Fredrik Krantz och 

Linda Fröström inte står med som NSF:s representanter i SSR 

under kommittéer och grupper i årsredovisningen. 

FM BESLÖT  

att lägga till Fredrik Krantz och Linda Fröström som 

 NSF:s representanter i SSR i årsredovisningen.  

att lägga årsredovisningen för 2008 till handlingarna. 

§ 8 

Årsredovisning 

Anne Wiklund, revisor, föredrog revisionsberättelsen. 

FM BESLÖT  

att lägga revisionsberättelsen för 2008 till 

§ 9 

Revisionsberättelse 
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 handlingarna. 

FM BESLÖT i enlighet med revisorernas förslag 

att godkänna resultat- och balansräkningen. 

att fastställa resultaträkningen till 3 261 322 kr samt 

 balansräkningen per 2008-12-31 omslutande  

 24 035 231 kr.  

§ 10 

Resultat- och balansräkning 

2008 

FM BESLÖT i enlighet med revisorernas förslag  

att bevilja FS ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 

§ 11 

Ansvarsfrihet 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2008. 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

att i enlighet med revisorernas förslag fastställa 

 resultat- och balansräkningen omslutande  

 672 886 kr.  

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 12 

Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbunds Minnesfond 

 

 

 

 

 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2008. 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

att i enlighet med revisorernas förslag fastställa 

 resultat- och balansräkningen omslutande  

 1 702 198 kr. 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 13 

Stiftelsen Dan Winthers 

Minnesfond 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2008. 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

att i enlighet med revisorernas förslag fastställa 

 resultat- och balansräkningen omslutande 

 2 863 152 kr. 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 14 

IOGT-NTO-rörelsens kurs- 

och samlingslokalfond 

Adam Hansson, valberedningen, föredrog förslagen om 
§ 15 

Val avseende förbundets 
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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 V. Frölunda Omval 1 år 

att till suppleanter välja: 

Ulf Viklund Bromma Omval 1 år 

Mikael Lindström Östersund Omval 1 år 

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 Gustavsson Skellefteå Omval 1 år 

att till suppleanter välja: 

Ulf Viklund Bromma Omval 1 år 

Rolf Andersson Landskrona Nyval 1 år 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att till revisorer för Stiftelsen Ransbergs Herrgård 

 välja: 

Anne Wiklund Sköndal Omval 1 år 

Rolf Nielsen Röstånga Nyval 1 år 

att till suppleanter välja: 

Anders Ödman Mölnlycke Omval 1 år 

Ulf Viklund Bromma Omval 1 år 

  

anläggningsstiftelser 

Revisorer Storvallen 

 

 

 

 

 

 

Revisorer Kungshol 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer Ransberg 

 

Birgitta Persson, FS, presenterade mötets gäster. 

Fredrik Krantz, SSR, Maria Graner, SSR, Katarina Johansson, 

SSR, Helene Gestrin, SSF, Jenny Hermansson, KFUK-KFUM, 

presenterade sig. 

Robert Rapakko, Mönsterås, presenterade kort Motion nr 1: 

”Ideologistärkande utbildning”. 

Bodil Hansen, Eneryda, presenterade kort Motion nr 2: 

Arbetsformer på FM”. 

Alexandra Norén Eilertsen och Lovisa Ehrencrona, Tingets 

representanter, presenterade kort Seniorscouttingets förslag nr 
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1: ”Namnändringar” och förslag nr 2: ”Intern prissättning”. 

Mötet ajournerades för Åsiktstorg.  

Mötet återupptogs på söndagen av Vidar Aronsson. 

Lena Nilsson, IOGT-NTO, höll ett kort tal. 

 

Röstlängden justerades till 165 ombud.  

Anders Eriksson, resefördelningskommittén, framlade förslaget 

att fastställa resefördelningen till 472 kr. 

FM BESLÖT  

att fastställa resefördelningen till 472 kr. 

Resefördelning 

Rolf Carlsson föredrog beslutsunderlaget och beslutsordningen.  

FM BESLÖT  

att förbundsmötet tar ett inriktningsbeslut att till nästa 

 förbundsmöte tillämpa samma mötesform som 

 Förbundsmötet 2009 med de tillägg och ändringar 

 som utvärderingen kommer fram till och därefter 

 prövar motionens innehåll. 

§ 16b 

Motioner 

Motion nr 2 

Arbetsformer på FM 

 

 

FM BESLÖT  

att enhälligt bifalla Tingets förslag nr 1 i sin helhet: 

Texten från § 4 ”Seniorscouttinget äger rätt att framlägga 

förslag till förbundsmötet. Förbundsstyrelsen skall avge 

yttrande över seniorscouttingets förslag” ändras till: 

”Tinget äger rätt att framlägga förslag till förbundsmötet. 

Förbundsstyrelsen skall avge yttrande över Tingets förslag.” 

 

Texten från § 6 ”förslagsrätt tillkommer varje ledamot i 

förbundsstyrelsen, seniorscouttingets representanter i frågor 

som behandlas av seniorscouttinget.” ändras till: 

”förslagsrätt tillkommer varje ledamot i förbundsstyrelsen, 

Tingets representanter i frågor som behandlas av Tinget.” 

 

Texten § 10 ”Varje år hålls seniorscoutting. På tinget behandlas 

frågor som rör förbundets seniorscoutverksamhet. Till tinget 

äger varje seniorscoutlag rätt att utse två ordinarie ombud samt 

två suppleanter. Tinget utser en seniorscoutkommitté som 

representerar förbundets seniorscouter mellan tingen. 

§ 17 

Tingets förslag 

Tingets förslag nr 1 

Namnändringar 
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Seniorscoutkommittén ansvarar tillsammans med 

förbundsstyrelsen för frågor som rör förbundets 

seniorscoutverksamhet.” ändras till: 

”Varje år hålls Ting. På tinget behandlas frågor som rör 

förbundets utmanarscoutverksamhet. Till tinget äger varje 

utmanarscoutlag rätt att utse två ordinarie ombud samt två 

suppleanter. Tinget utser en utmanarscoutkommitté som 

representerar förbundets utmanarscouter mellan tingen. 

Utmanarscoutkommittén ansvarar tillsammans med 

förbundsstyrelsen för frågor som rör förbundets 

utmanarscoutverksamhet.” 

 

Namnet Seniorscoutkommittén med förkortningen SScK byts ut 

mot Utmanarscoutkommittén med förkortningen UScK. 

FM BESLÖT  

att uppdra åt FS att tillsammans med stiftelserna och 

 UScK diskutera och ta fram en intern prissättning 

 eller annan lösning för att möjliggöra ett ökat 

 användande av våra anläggningar och att 

 inlämnade förslag bör beaktas. 

[Inlämnade förslag är: 

Att öka UScK budget till 600 000 kronor för att inte dränera 

anläggningarnas redan ansträngda ekonomi. 

Att förbundet avsätter pengar i budgeten för bidrag till kår- och 

distriktsarrangemang på förbundets anläggningar.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingets förslag nr 2 

Intern prissättning 

Esbjörn Hörnberg, IOGT-NTO-rörelsens internationella institut, 

föredrog för Internationella institutets arbete i världen. 

 

Mötet ajournerades för kaffepaus.  

Mötet återupptogs av Vidar Aronsson  

Lund scoutkår föreslog att frågan bordläggs till nästa 

förbundsmöte. 

FM BESLÖT  

att inte bordlägga frågan 

FM BESLÖT efter votering 84 mot 66 

att avslå förslaget i sin helhet. 

§ 18 

FS förslag nr 2 

Förbundsmöte vartannat år 

FM BESLÖT  

att anta föreslagna mål för Nykterhetsrörelsens 

§ 19 

FS förslag nr 3 
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 Scoutförbund 2015. Med en ny formulering på 

 punkt 7 under Medlemsutveckling: 

 ”Medlemmarna speglar det svenska samhället, 

 vad gäller t.ex. etnicitet, kön, sexuell läggning och 

 samhällsgrupper.” 

Under rubriken Generellt: 

 alla punkter i den långsiktiga arbetsplanen som 

 börjar med ett ”vi” byts ut mot t.ex. ”Alla 

 medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund”, 

 ”Förbundsstyrelsen”, eller ”Nykterhetsrörelsens 

 Scoutförbund”, beroende på vad FS tänkt att det 

 skall vara. Det bör inte finnas några frågetecken 

 kring vem som skall göra vad eller vilka som 

 åsyftas. 

Under rubriken Program: 

 en ny formulering på punkt 3, så att även 

 tobaksfrågan omfattas: ”Alkohol-, drog- och 

 tobaksfrågan finns med som en naturlig del i det 

 gemensamma programmaterialet och används 

 såväl inom scoutrörelsen som externt.” 

Under rubriken Ledarskap 

 ändra punkt nummer 5 i arbetsplanen till: ”Vi är 

 dubbelt så många aktiva ledare som 2008.” 

 göra ett tillägg i arbetsplanen: ”Vi har en väl 

 utvecklad strategi för att slussa våra Utmanar- och 

 Roverscouter in i ledarroller, samt rekrytera nya.” 

Under rubriken Kommunikation, Image, Profilering 

 ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att verkställa 

 det sedan tidigare uppdraget att ha ett aktualiserat 

 kalendarium på hemsidan 

 ändra formulering på punkt 4: Nykterhetsrörelsens 

 Scoutförbund är synligt och bedriver aktivt arbete 

 i sociala webbmiljöer.” 

Mål för Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbund 

Lisa Forsström, Ungdomens Nykterhetsförbund, höll ett kort 

framförande om solidaritet i nykterhetsorganisationerna. 

 

FM BESLÖT  

att anta föreslagen arbets- och utbildningsplan 2010-

 2011 med följande ändringar: 

 FS byter ut alla ”vi” och ”man” och kompletterar 

 där uppgift om ansvarig saknas helt. 

§ 20 

FS förslag nr 4 

Arbets- och utbildningsplan 

2010-2011 
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Under rubriken Kommunikation, image profilering: 

 första punkten ändras till ”Ta fram nya 

 profilprodukter, inklusive en kollektion av kläder 

 som köps in efter förhandsbeställning.” 

 punkten 3 ges en ny formulering, eftersom vi anser 

 att befintliga kommunikationskanaler skall 

 fortsätta användas, t.ex. hemsidan: 

 ”Nykterhetsrörelsens Scoutförbund skall använda 

 Facebook och liknande nätverk som 

 kompletterande informationskanaler.” 

 sista punkten under Nykterhet i scoutrörelsen 

 ändras till ”Marknadsföra och erbjuda workshops 

 och utbildning kring drogfrågan vid andra 

 scoutförbunds arrangemang.” 

 lägga till ”Använda Nykterhetsrörelsens 

 Scoutförbunds hemsida som den fastställda 

 kommunikationskanalen. Alternativa 

 kommunikationskanaler kan användas för att 

 slussa medlemmarna till NSF:s hemsida.” 

 lägga till ”Använda lämpliga internet-communities 

 för extern marknadsföring.” 

 lägga till punkten ”Uppdatera befintlig 

 informationsfolder med de nya grennamnen.” 

Under rubriken Utbildning: 

 en ny punkt läggs till: ”Förbundet påbörjar 

 utbildning av mentorer år 2011.” 

Under rubriken Ledarskap: 

 andra stycket ges en ny formulering: 

 ”Ungdomarna i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

 skall känna sig så säkra i sitt ställningstagande 

 kring alkohol, droger och tobak samt vara så säkra 

 i sin argumentation att de kan hjälpa andra att 

 också vara drogfria.” 

 punkten 4 får en ny lydelse: ”Nykterhetsrörelsens 

 Scoutförbund skall utbilda utmanarscouter inom 

 drogfrågan.” 

 ett förtydligande av begreppet ”Trygga möten” 

 läggs till på punkt 6: ”Nykterhetsrörelsens 

 Scoutförbund skall aktualisera 

 utbildningsmaterialet  Trygga möten och uppmana 

 medlemmarna att gå den, och gå den en gång till.” 

 ta fram strategier och metoder för en aktiv 
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 ledarrekrytering 

att arrangera ALH 2010 

att anslå 250 000 kr till stöttning av Camp in Camp 

 aktiviteter för kårer och distrikt 

Under rubriken Program: 

att ha en satsning på upptäckarscouter 2010. 

Linda Fröström, SSR, höll ett kort framförande om 

internationella samarbeten inom scoutrörelsen. 

 

Mötet ajournerades för lunch. 
 

Mötet återupptogs av Vidar Aronsson. 
 

Jenny Kindgren välkomnade de nya kårerna Skene, Alaadin och 

Wadajir till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 

 

FM BESLÖT  

att Solvarg även i framtiden drivs i NSF:s regi som en 

 patrulledarutbildning 

 Solvarg utvecklas till att uppfylla målen för 

 PATRULL 

 Solvarg utöver målen för Ledarutbildning 

 PATRULL skall innehålla kursavsnitt om alkohol- 

 och drogfrihet ur ett ideologiskt perspektiv 

 Solvarg är en öppen kurs med tydlig nykter profil 

att Solvarg förläggs till Kungshol 

att kursen är nio dagar lång, sju kursdagar plus två 

 resdagar. 

§ 16a 

Motioner, forts. 

Motion nr 1 

Ideologistärkande utbildning 

 

 

 

FM BESLÖT   

att anta föreslagen strategin för förbundets 

 anläggningar under perioden 2010-2015 med 

 följande ändringar: 

 flytta sista meningen under rubriken Mål till 

 Genomförande och dessutom ändra lydelsen till: 

 ”Förbundet bidrar med ett årligt driftsbidrag till 

 varje anläggning på ungefär samma nivå som 2010 

 för att skapa en ekonomisk trygghet.” 

 under Genomförande lägga till punkten: ”Bidraget 

§ 21 

FS förslag nr 5 

Strategi för 

anläggningsstiftelserna  
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 för 2010 är för Kungshol 185 000 kr, Ransberg 

 400 000 kr och Storvallen 185 000 kr.” 

 ändra tionde punkten under Genomförande till: 

 ”Ett gemensamt ’bokningssystem’ införs.” 

 anläggningarnas hemsidor skall hållas uppdaterade 

 med aktuell information 

 förbundsstyrelsen redovisar årligen hur arbetet 

 med strategin fortlöper 

 man skall ändra från Wildkidsläger till 

 Wildscoutsläger. 

FM BESLÖT  

att årsavgiften för 2010 baseras på medlemsantalet 

 2009-12-31 

 årsavgiften för 2010 som faktureras kårerna skall 

 vara oförändrad, 65 kr/medlem 

 årsavgiften för 2010 för direktanslutna 

 medlemmar skall vara oförändrad, 150 kr/medlem 

 årsavgiften för 2011 baseras på medlemsantalet 

 2010-12-31 

 årsavgiften för 2011 som faktureras kårerna skall 

 vara oförändrad, 65 kr/medlem 

 årsavgiften för 2011 för direktanslutna 

 medlemmar skall vara oförändrad, 150 kr/medlem. 

§ 22 

FS förslag nr 6 

Förbundsavgifter 

 

FM BESLÖT   

att anta föreslagen budget för 2010-2011 

att förbundets förslag till budget även skall innehålla  

 utfall från föregående år 

att 200 000 kr satsas under år 2010 på den 

 upptäckarscoutsatsning som det beslutades om på 

 förbundsmötet 2008 

att 200 000 kr satsas på en avdelningsledarträff år 

 2010 

att tillföra en post på 250 000 kr till Camp in Camp. 

§ 23 

FS förslag nr 7 

Budget 2010-2011 

 

Ordförandeklubban övertogs av Rolf Carlsson. 
 

Adam Hansson, valberedningen, föredrog förslaget. 
§ 24 

Antal ledamöter och 
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FM BESLÖT  i enlighet med valberedningens förslag 

att förbundsstyrelsen skall bestå av 11 ledamöter och 

 noll suppleanter. 

suppleanter i 

förbundsstyrelsen 

 

Adam Hansson, valberedningen, föredrog förslaget 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att till ordförande välja: 

Birgitta Persson Göteborg Omval 1 år 

att till vice ordförande välja: 

Per Södergren Mölnlycke Omval 1 år 

att till ledamöter välja: 

Sven Nilsson Utby  Omval 2 år 

Niklas Johansson Finspång Omval 2 år 

Niklas Blomqvist Mölnlycke Omval 2 år 

Jessica Andersson Eskilstuna Omval 2 år 

Elisa Dahlquist Finspång Fyllnadsval 1 år 

Josefine Larsson Borås  Fyllnadsval 1 år 

att till kassör välja: 

Fredrik Persson Örebro Omval 2 år 

Valda ledamöter på 2 år vid FM i Västervik 2008: 

Emelie Jonsson Duved 

Mari Garnwall Varberg 

 

§ 25 

Val av ledamöter och 

suppleanter i 

förbundsstyrelsen 

Adam Hansson, valberedningen föredrog förslaget 

FM BESLÖT i enlighet med valutskottets förslag 

att till ordinarie revisorer välja: 

Anne Wiklund Sköndal Omval 

Anders Eriksson Karlstad Nyval 

att till revisorssuppleanter välja: 

Mikael Lindström Östersund Omval 

Anders Glemfelt Borgstena Omval 

 

 § 26 

Val av två revisorer med 

suppleanter 

Adam Hansson, valberedningen, föredrog förslaget.  

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att att fastställa antalet ledamöter i 

 beredningsutskottet till sju ordinarie och noll 

§ 27 

Antal ledamöter och 

suppleanter i allmänna 

beredningsutskottet och 

valberedningen 
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 suppleanter. 

att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till 

 fem ordinarie och noll suppleanter. 

Adam Hansson, valberedningen föredrog förslaget 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningen förslag 

att till ordinarie ledamöter i allmänna 

 beredningsutskottet välja: 

Adam Hansson Göteborg Nyval Sammank. 

Ingemar Ahlberg Trollhättan Nyval 

Emma Laursen Uppsala Nyval 

Carina Magnusson Hällefors Nyval 

Viktoria Wallin Malmö Omval 

Björn Lindgren Frösön Omval 

Jonas Moberg Skene Nyval 

Samtliga valdes på 1 år. 

§ 28 

Val av ledamöter och 

suppleanter i allmänna 

beredningsutskottet 

Mötet ajournerades för fika. 
 

Mötet återupptogs av Rolf Carlsson. 
 

FM BESLÖT  

att riva upp beslutet om Valberedningens utökade 

 direktiv från lördagens förhandling [att 

 valberedningen skall ta fram förslag till 

 moderatorer] 

att ge FS i uppdrag att nominera moderatorer och 

 redaktionskommitté till valberedningen som tar 

 beslut om vilka som skall nomineras till 

 Förbundsmötet 

att ge utvärderingsgruppen för arbetsformer i uppgift 

 att se över valberedningens uppdrag 

att till ordinarie ledamöter i valberedningen välja: 

Simon Svensson Stockholm Omval Sammank. 

Bodil Hansen Eneryda Omval 

Eva-Lena Asplund Mölnlycke Omval 

Ellen Holm Mönsterås Nyval 

Carl Berggren Rydebäck Nyval 

Samtliga valdes på 1 år. 

§ 29 

Val av ledamöter och 

suppleanter i valberedningen  
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Birgitta Persson, FS, presenterade förslaget att förlägga 

Förbundsmötet 2010 till Västkustens distrikt. Samt att förslaget 

att förlägga Förbundsmötet 2011 till Östersund kvarstår. 

att förlägga förbundsmöte till Västkustens distrikt 30-

 31 oktober 2010. 

att förlägga förbundsmöte till Östersund 29-30 

 oktober 2011. 

§ 30 

FS förslag nr 8 

Tid och plats för förbundsråd 

2010 och FM 2011 

Bodil Hansen, Eneryda, tackade deltagarna för att de tagit sig 

till förbundsmötet och för äran att få ha arrangerat 

förbundsmötet i Växjö i Kronoberg-Blekinges distrikt. 

 

Ordförandeklubban lämnades över till Birgitta Persson. 
 

Birgitta Persson, FS, tackade för mötets förtroende för FS att få 

leda förbundet ytterligare ett år. Samt tackade och delade ut 

blommor till de mötesfunktionärer som lett och underlättat 

arbetet under förbundsmötet 2009.  

Mötet avslutades med scoutsången och valspråk och lösen. 

Birgitta Persson förklarade förbundsmötet 2009 för avslutat. 

§ 31 

Förbundsmötets avslutning 

Sekreterare:  

 

    

Hilda Brodén Ellen Eklund Patrick Hassel-Zein Carim Schröder 

 

Justerare: 

  

 

Anna Rapakko Martin Sigvardsson 

  


