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Allmänna kommentarer från  
beredningsutskottet (BU)
Förbundsstyrelsen (FS) skriver i flera av sina motionssvar på ett otydligt sätt att olika förslag är 
besvarade. FS har använt ordet besvarad när de själva lägger ett likadant eller liknande förslag till 
detta förbundsmöte, alltså något som vi ännu inte har beslutat om. Besvarad anser vi bara ska 
användas när ett förslag redan är genomfört, eller beslutet är fattat sedan tidigare. 

Beredningsutskottet 2012-2013 har bestått av:
Björn Lindgren, Östersunds Scoutkår 
Carolin Hermansson, Värends Scoutkår
Evelina Sundberg, Varbergs Scoutkår
Ing-Britt Lindblad, Mölnlycke Scoutkår
Johanna Larsson, Mölnlycke Scoutkår
Niklas Lundberg, Lunds Scoutkår

Carolin Hermansson har under året suttit i både Beredningsutskottet och Demokratipatrullen. På 
grund av detta har hon inte deltagit i BUs arbete med motionerna från just Demokratipatrullen.
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1. Förbundsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om huruvida stadgeenlig kallelse har utfärdats 

4. Val av  
a. Mötesordförande 
b.  Mötessekreterare 
c.  Röstkontrollanter 
d.  Två protokollsjusterare 
e.  Resefördelningskommitté 

5. Fastställande av föredragningslista

6. FS förslag nummer 1: Arbetsformer för förbundsmötet 2013 

7. Förbundsstyrelsens årsredovisning för 2012
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkningar
10. Fråga om ansvarsfrihet 

11. Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds Minnesfond 2012 
a.  Förvaltningsberättelse 
b.  Revisorernas berättelse 
c.  Fastställande av balansräkning  
d.  Beslut om ansvarsfrihet 

12. Stiftelsen Dan Winthers Minnesfond 2012 
a.  Förvaltningsberättelse 
b.  Revisorernas berättelse 
c.  Fastställande av balansräkning 
d.  Beslut om ansvarsfrihet 

13. IOGT-NTO-rörelsens Kursgårds- och samlingslokalfond 2012 
a.  Förvaltningsberättelse 
b. Revisorernas berättelse 
c.  Fastställande av balansräkning 
d.  Beslut om ansvarsfrihet 

14. Val avseende förbundets anläggningsstiftelser 
a.  Val av två revisorer med suppleanter till Stiftelsen NSF-scouternas fjäll- 
 stugor i Storvallen 
b.  Val av två revisorer med suppleanter till Stiftelsen Kungshols kurs- och  
 lägergård 
c.  Val av två revisorer med suppleanter till Stiftelsen Ransbergs Herrgård 
 
 

Förslag till föredragningslista FM 2013
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15. Motion nummer 1: Scoutmuseum för NSF
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18. Motion nummer 4: Blå Globen

19. Motion nummer 5: Roverscoutverksamhet

20. Motion nummer 6: Sänka roverscouternas reseutjämning

21. Motion nummer 7: Webbaserad utbildning om drogfrågan

22. Motion nummer 8: Nykterheten en del av oss

23. Motion nummer 9: Medlemslöftets vara eller inte vara

24. Tingets förslag nummer 1: Tobaksfritt NSF

25. Motion nummer 10: Alkoholsmuggling

26. Motion nummer 11: Spelberoende 1

27. Motion nummer 12: Spelberoende 2

28. Motion nummer 13: Extern verksamhet

29. Tingets förslag nummer 2: Alkoholpolitisk helg

30. Motion nummer 14: Motioner på kårårsmöten 

31. Motion nummer 15: Direkt demokrati

32. Motion nummer 16: Pappersoberoende förbundsmöte

33. Tingets förslag nummer 3: Ändra ”FS förslag” till ”proposition”

34. Motion nummer 17: Återträffar för evenemang på FM

35. Motion nummer 18: Motionsskrivande

36. Motion nummer 19: Belöning till kårer som skickar samtliga ombud till    

                           förbundsmötet 2014

37. Motion nummer 20: Ändrad mötesordning på FM

38. Motion nummer 21: Förbundsmöte vartannat år 1

39. Motion nummer 22: Förbundsmöte vartannat år 2 
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40. FS förslag nummer 2: Nya grundsatser för IOGT-NTO-rörelsen

41. FS förslag nummer 3: Rörelsegemensam Tobakspolicy

42. FS förslag nummer 4: NSFs syn på alkohol

43. FS förslag nummer 5: Förbundsavgifter 2014, preliminärt 2015 och 2016

44. FS förslag nummer 6: Aktivitetsstöd 2014, preliminärt 2015 och 2016

45. FS förslag nummer 7: Arbetsplan för NSF

46. FS förslag nummer 8: Strategi för NSF 2014-2018

47. FS förslag nummer 9: Stiftelsesatsning     

48. FS förslag nummer 10: Budget 2014-2017

49. FS förslag nummer 11: Stadgeändringar vid övergång till FM vartannat år

50. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen 

51. Val av ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen

52. Val av två revisorer med suppleanter

53.      Beslut om antal ledamöter och suppleanter i beredningsutskottet 

     och valutskottet        

54. Val av ledamöter och suppleanter i beredningsutskottet

55. Val av ledamöter och suppleanter i valutskottet

56. FS förslag nummer 12: Tid, plats och mötesform för förbundsmötet 2014

57. Förbundsmötets avslutning
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Storugglorna har under några år fört diskussioner med NSFs förbundsledning om behovet och 
vikten av att bevara handlingar, föremål och minnen.  
 
Nedan lämnar Storugglorna en skrivelse, i vilken behovet och betydelsen av ett centralt arkiv 
beskrivs.

Vad sker med scoutings historia?
Denna fråga har nu kommit upp vid olika tillfällen, bl.a. vid Storugglornas två senaste årsmöten. 
Frågan är dock ingalunda ny utan har förekommit då och då i varierande sammanhang.

Frågeställningen avser alla de dokument om verksamhet, medlemmar, ekonomi m.m., vilka pro-
duceras i våra kårer, distrikt, anläggningar, på förbundsplanet och i olika samarbetsorgan.

Vad sker när en av våra scoutkårer av olika anledningar tvingas att lägga ner verksamheten?
Hamnar dokument och olika handlingar i containern för sopor – eller lämnas handlingarna över 
till distriktet? Svaret är inte givet – men förhoppningsvis tas det mesta om hand på ett bevarande 
sätt. 

En del äldre kårdokument (i ännu aktiva kårer) lämnas ibland till kommunala föreningsarkiv där 
delar tas om hand efter viss gallring – när en kår inte har direkt behov av dessa handlingar.

Ett par år efter att NSF bildades, så lämnades tidigare handlingar från IOGTs och NTOs scout-
förbund till Riksarkivet. Från och med 1970 har alla NSF-dokument bevarats inom Förbundsex-
peditionens lokaler – efter att vissa delar under en följd av år varit utlokaliserade till ett förråd på 
Ransbergs Herrgård. En stor del av detta material var bland annat olika lägerdokument. Allt är 
nu åter i Stockholm.

Förutom dokument av olika slag finns i Stockholm alla årgångar av våra scouttidningar: ”Scout-
ledaren”, ”Nying” och ”Scouting Spirit” prydligt inbundna.

 I och med flytten från Kjesäter har det relativt omfattande scoutmuseet packats ihop och finns 
nu förvarat i Scouternas lokaler i Örnsberg, Stockholm. Mindre museer finns bland annat i  
Helsingborg (Ekeby) och i Göteborg (Utby).

Oftast är det scoutlägermärken och liknande, som finns bevarade och väcker intresse hos våra 
medlemmar. Dock finns det mycket mer, som bör bevaras, till exempel historiska foton, patrull- 
och avdelningsflaggor, exempel på pokaler från ”scoutkamper”, hantverk, samt utrustningsföre-
mål - till exempel olika typer av tält, vindskydd med mera. Intressanta i sammanhanget är också 
handböcker av olika ålder, vilka kan visa hur utvecklingen gått framåt beträffande utrustning, 
metodik, syn på naturen, internationell samverkan med mera.

Motion nr 1

Scoutmuseum för NSF



8     FM 2013 del 1 - Motioner & Tingets förslag

I länder som Polen och Tyskland finns scoutmuseer, som visar många sidor av scouting. Dessa 
är öppna för allmänheten – vilket innebär att de också ger en god inblick i vad scouting innebär. 
Vi bör skapa sådana platser i Sverige. De ger god PR för scouting och en grund för nutida och 
framtida forskning om vår rörelse.

Vi Storugglor har ett gott perspektiv över det historiska förloppet och bör agera för att ett stort 
scoutmuseum (eller flera) bildas.

Ransberg, 201308 30
Storugglornas styrelse

Storugglorna; Solveig Jansson, Eje Rosén, Danuta Zieleniak-Bieler,  
             Jan-Anders Johansson

FS yttrande
Scoutings historia är viktig att bevara och är en uppgift som bör lösas av hela den svenska scout-
rörelsen tillsammans genom stöd till medlemmar med kunskap och intresse. Att NSF skulle driva 
ett eget museum menar FS vore ineffektivt.
                            

 
BUs yttrande
Beredningsutskottet (BU) håller med om att historien är en viktig del av det vi är i dag. Förslaget 
att införa ett scoutmuseum för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund gör att BU ställer sig ett antal 
frågor, framförallt kring kostnader, drift och lokalisering. Vi anser att förbundsstyrelsens (FS) 
förslag ger en bra startpunkt för att på sikt uppfylla motionärernas förslag om att bevara vårt 
scoutförbunds historia, men också scouting i Sverige. 

 

BU undrar också om och hur förbundet arbetar med stöd till kårer och distrikt i frågan om att 
aktivt arbeta med arkivering av kårernas och distriktens material. 

Motion nr 1

Därför föreslår vi förbundsmötet 
att förbundsstyrelsen inleder arbetet med att inrätta ett scoutmuseum för NSF

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå motionens att-sats 
att  FS får i uppdrag att under 2014-2015 stå som värd för en nationell samling på  
 temat ”Hur presenterar vi Scoutings historia på bästa sätt”, i samarbete med 
 Scouterna och övriga samverkansorganisationer.

BU föreslår förbundsmötet:
att  avslå motionen
att  bifalla FS ändringsförslag
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NSF har stort behov av intressegrupper/stödgrupper/volontärer med olika kompetensområden 
och funktioner.

Storugglorna; Solveig Jansson, Eje Rosén, Danuta Zieleniak-Bieler,  
             Jan-Anders Johansson

FS yttrande
Det finns i FS förslag till strategi två målprojekt (Supporterklubben och Min NSF-sida) som lig-
ger helt i linje med motionens syfte, men med skillnaden att medlemmarna bildar intressegrup-
perna automatiskt genom att i medlemsregistret/Min NSF-sida klargöra intressen och kunskaper. 
Sedan kan olika grupper inom förbundet söka kompetens via registret. 

Däremot är tidsplanen 2014 inte helt realistisk och FS ser FM 2015 som en lämplig hållpunkt för 
en presentation av ett fungerande system.
 

BUs yttrande
Beredningsutskottet delar förbundsstyrelsens (FS) bild av att det är bättre att utgå ifrån det 
liknande projekt som finns i FS förslag till strategi.

Motion nr 2

Kompetensbank

Därför föreslår vi förbundsmötet 
att förbundsstyrelsen efterlyser och tillsätter intressegrupper i en Kompetensbank. 
 Utformningen bör ske under våren 2014 och ett första utkast presenteras på nästa FM.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att anse motionen besvarad och avslå densamma

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Det talas ofta om så kallade ”stödmedlemmar” till vårt förbund. Men på vilka villkor existerar 
dessa ”stödmedlemmar”, om de nu finns över huvud taget? Och vad gör de? Vi tycker den här 
termen är onödigt luddig och har därför diskuterat ett nytt system för bidrag från personer som 
vill stödja vår verksamhet utan att nödvändigtvis vara medlemmar.
 
För att vara stödmedlem måste man uppfylla medlemskraven. En så kallad ”verksamhets-
stödjare” däremot, kan tillexempel vara en förälder som inte vill bli nykterist eller en gammal 
utmanare som av någon anledning börjat dricka alkohol - människor som inte kan eller vill 
engagera sig aktivt men ändå vill stödja verksamheten ekonomiskt. Man behöver då inte kalla sig 
medlem och på något sätt lura systemet för medlemsantal.

Vi föreslår att en årsavgift betalas in kontinuerligt och som tack kan man välja att få en Scouting 
Spirit-prenumeration. Man kan välja att stötta enbart en specifik kår eller hela NSF.

Enstaka gåvor och donationer är också välkomna.

Evelina Dahlsten, Forshaga och Tove Achrénius, Borås

FS yttrande
Det finns i FS förslag till strategi ett målprojekt (Supporterklubben) som ligger helt i linje med 
motionens första att-sats, inte minst ifråga om underverks-aspekten. Därmed anser FS att första 
att-satsen är besvarad. 

Vad gäller att starta insamling till förbundet kan det komma att bli viktigt i en snar framtid,  
oavsett om ett 90-konto är lämpligt eller ej. Ett sådant kräver omfattande administration och 
fungerar bäst vid stora insamlingsvolymer. http://www.insamlingskontroll.se/sidor/regler
Under flera år har förbundet gått med överskott. Nu kommer signaler från Miljonlotteriet om att 
försäljningen minskar, inte dramatiskt men tydligt.
 

Motion nr 3

Verksamhetsstödjare

Därför föreslår vi förbundsmötet:
att tillsätta en arbetsgrupp som undersöker möjligheten att starta ett system för 
 Verksamhetsstödjare samt utför underverk inom detta område
att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att upprätta ett tillförlitligt 90-konto för förbundet

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att bifalla första att-satsen
att avslå andra att-saten
att  FS får i uppdrag att till kommande FM ta fram ett förslag till strategi för hur NSF  
 och dess kårer kan bemöta en 50-procentig minskning av intäkterna från  
 Miljonlotteriet.
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Motion nr 3

BUs yttrande 
Vi tror att det administrativa jobbet med ett system för verksamhetsstödjare som beskrivs i 
motionen kostar mer än vad det ger. Det känns onödigt att pengarna ska gå till förbundet för 
att sedan skickas ut till kårerna. Det finns idag möjlighet att till en kostnad av 100 kronor prenu-
merera på Scouting Spirit även om man inte är medlem. Det finns hårda regler kring 90-konton, 
bland annat krävs ett specifikt ändamål dit 75% av pengarna ska gå, vilket leder till administra-
tionskostnader. Om man vill stötta scouting har Scouterna ett 90-konto. Man kan även stötta 
IOGT-NTOs Internationella Institut via deras 90-konto.

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Det har aldrig varit lättare eller billigare att resa i världen än vad det är idag. Att resa och möta 
nya kulturer, nya människor och få nya intryck är ett fantastiskt sätt att växa som människa och 
det ger minnen och erfarenheter för livet. Som svensk kan man resa till över 160 länder i världen 
utan att behöva krångla med visum. Det är en fantastisk möjlighet som jag tycker alla som får 
chansen skall ta.
 
En sak som jag själv varit dålig på, är att utnyttja det kontaktnät som scouting och nykterhets-
rörelsen faktiskt ger. Samtidigt vet jag att många i förbundet har väldigt goda erfarenheter av att 
just resa och kontakta scouter och andra organisationer. Tänk om det fanns en guide, eller hjälp, 
för NSF:are och andra scouter som vill ut och resa i världen. Som en ”Lonely Planet”, fast med 
info om scouter och IOGT. Jag tänker mig i första hand en sorts Wiki på hemsidan där folk kan 
dela med sig av sina erfarenheter, tips och idéer från resor med och utan kontakt med våra sys-
terorganisationer. Här kan vi också samla kontaktuppgifter till personer och organisationer som 
kan hjälpa resenärer i olika länder. Sidan underhålls av förbundets internationella arbetsgrupp/
person, men bidragen kommer främst från medlemmar.

Sven Nilsson, Mölndal (Hyderabad, Indien) 

FS yttrande
Ännu en bra idé som dessutom bottnar i direkt personliga erfarenheter. FS ser små möjligheter 
för NSF som organisation att fylla en wiki, sådana kräver en kritisk massa av delaktiga för att få 
en nyttig volym. Däremot finns det inga hinder för intresserade att själva ta idén vidare alternativt 
föreslå den till Scouterna som kanske har nog med resenärer bland sina medlemmar.

Däremot är Internationella kommittén IK beredd att ta med sig idén vidare: 
• i arbetet med SoberNetwork, det globala nätverket av nyktra scouter
• genom att stärka rutinerna för erfarenhets- och kontaktdelning mellan de som reser utom-

lands. Den som reser till ett land ska på förhand kunna kolla vilka kontakter tidigare resenärer 
skaffat sig.

• genom att undersöka möjligheten att få etablerade resenärs-sajter som t ex CouchSurfing att 
markera när användare är scouter.

Motion nr 4

Blå Globen

Därför föreslår jag förbundsmötet
att uppdra åt förbundsstyrelsen att initiera en Wiki på hemsidan för reseinformation
att  hemsidan kallas ”Blå Globen”
att  förbundets internationella arbetsgrupp får i uppdrag att tillfråga medlemmar om de  
 kan/vill bidra med information
att  förbundets internationella arbetsgrupp får i uppdrag att moderera sidan och 
 kontrollera de uppgifter som finns där

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen  
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Motion nr 4

BUs yttrande 
Beredningsutskottet (BU) instämmer med förbundsstyrelsen om att detta är en fråga som tro-
ligtvis kräver alltför mycket tid och kraft för att lyckas med. Vi ser dock att arbetet ligger inom 
ramarna för Internationella kommitténs arbete och att det är positivt att de jobbar vidare utan 
beslut från Förbundsmötet.

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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År 2006 beslöt förbundsmötet att Nykterhetsrörelsens Scoutförbund skulle utöka sin scoutverk-
samhet med en roverscoutgren för åldern 18 år och uppåt. Samtidigt beslöt man att roverscout-
verksamheten borde ske parallellt med ett ledarskap och därmed inte ta överhand. Förbunds-
styrelsen i samarbete med dåvarande SscK (nuvarande UScK) uppdragades att skapa möjligheter 
för roverscoutarrangemang på kår-, distrikts- och förbundsnivå.

Med bakgrund i FM besluten från 2006 kan vi motionärer dra slutsatsen att endast en att-sats har 
förverkligats – nämligen att NSF skall utöka sin scoutverksamhet med en rovergren. I dagens 
NSF är roverscouting just bara en åldersindelning – möjligheterna för att skapa roverscout-
arrangemang ser vi som liten och det finns ingen balanserad verksamhet för åldersgruppen ute i 
kårerna. Med motionen vill vi skapa möjligheten för roverscouter att skapa sin egen verksamhet, 
både lokalt och nationellt, så att de kan fortsätta vara nyktra scouter oavsett om de flyttar till an-
nan ort eller har ett eget roverlag på orten.

Roverscouting är en betydande del av scoutverksamheten utanför Sveriges gränser. Det är en 
åldersgrupp där scouten har möjlighet att skapa sina egna äventyr och dessutom fortsätta arbeta 
med sin ledarskapsförmåga. I dagens NSF har inte alla roverscouter möjlighet att ansvara som 
avdelningsledare men de är i stor utsträckning aktiva ledare i kursteam och lägerkommittéer och 
bidrar på så vis till NSFs verksamhet.

Samtidigt som ett Roverprogram har framtagits och ett beslut på Demokratijamboreen om att se 
över en möjlig nationell organisation för utmanar- och roverscouter har tagits, framstår ett behov 
att strukturera upp och stärka nyktra roverscouter i deras verksamhet och engagemang för och 
inom förbundet.

Motionen bygger på att skapa en grupp som verkar för roverscouternas nutida och framtida 
verksamhet genom att bidra med information och stöd. Gruppen skulle själva identifiera 
roverscouternas behov inom NSF. Styrgruppens verksamhet ämnar även behöra den ekonomiska 
aspekten av roverscoutverksamheten då vi inte anser att den nyttjas på ett effektivt sätt eller 
kommer majoriteten till nytta. Av denna anledning bör styrgruppen samtycka med FS om hur 
roverscoutpotten används.

Det långsiktiga målet med att skapa en styrgrupp som ansvarar för roverscoutverksamheten är 
att densamma skall efterlikna utmanarscouternas UScK. Framöver bör gruppen därav sköta det 
administrativa, ansvara för en egen budget samt behålla ett flöde av nya och utgående medlem-
mar, som likt UScKs nuvarande verksamhet, delvis överlämnar plats åt nya medlemmar, år efter 
år, utan att hela kommittén lämnar arbetsgruppen. Tiden då styrgruppen övergår i en UScK-lik-
nande verksamhet skall främst anpassas efter arbetets framgång och etablering. Samtliga punkter 
bör ses som mål i utvecklandet av roverscoutverksamheten och bör därmed eftersträvas samt 
inkorporeras i samtliga delar av verksamheten. 

Motion nr 5

Roverscoutverksamhet
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Tanken är inte att arbetsgruppen skall efterlämna en fullständig strategi samt en fullt utvecklad 
verksamhet eftersom arbetet kräver en inlärningsperiod samt en anpassningsförmåga efter rover-
scouternas engagemang och mål. Däremot uppmanar vi att arbetsgruppen verkar för att arbeta 
fram riktlinjer för en sådan strategi.

Vi anser att styrgruppens medlemmar bör vara roverscouter av olika åldrar som tillsätts av och 
under FM, alternativt i samråd mellan FS och den första styrgruppens medlemmar. Det är viktigt 
att FS tillser att det är roverscouter som speglar både olika åldersgrupper men också geografisk 
spridning i förbundet. Främst bör man dock se till scoutens engagemang. Det finns redan ett 
intresse hos roverscouter som kan tänka sig anta utmaningen att utveckla, inspirera och sam-
ordna roverscouting i NSF.

Emilia Gunnarsson och Malin Johansson , Eneryda Scoutkår

FS yttrande
Motionärernas idé om att NSF bör arbeta strukturerat med roverscouting i förbundet ligger helt 
i linje med målprojektet roverscouting i NSF som FS skisserat under målet Tydlighet. 

Sedan finns det anledning till funderingar. FS har i flera motionssvar sökt tydliggöra sin syn på 
vad FM ska besluta om och inte. Syftet med FS tydliggörande är att skapa en optimal mix mellan 
god demokrati och den flexibilitet som behövs när det är ideellas engagemang som ska organise-
ras.

En styrgrupp består vanligtvis av representanter från olika parallella grupper, som t ex 
patrulledarpatrullen, projektledargrupper..., medan en kommitté är förbundets vanliga term.

Vad som menas med den fjärde att-satsen är oklart för FS. 

Därför föreslår vi förbundsmötet 
att en styrgrupp för att arbeta med roverscouting inom Nykterhetsrörelsens Scout-
 förbund tillsätts
att  en styrgrupp tillsätts under och av FM med ett maxantal på sex personer. Om  
 platserna inte skulle fyllas, kan övriga personer under årets gång anmäla sitt 
 intresse för att sitta i styrgruppen. Vid ett sådant skede skall FS i samråd med den  
 valda styrgruppen besluta om personen skall väljas in eller inte.
att styrgruppen ges i uppdrag att arbeta fram en strategi för hur NSF ska jobba med 
 nykter roverscouting. Detta skall genomföras under året i samband med att verk-
 samheten dras igång. En arbetsstrategi samt en sammanfattning av roverscout- 
 verksamhetens utveckling skall presenteras på nästa FM.
att styrgruppen ska samtycka kring hur roverscoutpotten i budgeten används
att styrgruppen ligger under FS

Motion nr 5
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Det är FS åsikt att roverscouter bör kunna få stöd, men att initiativet alltid måste uppstå hos 
dem. Därför föreslår vi nedanstående uppdragsbeskrivning till Roverscoutkommittén.

BUs yttrande 
Beredningsutskottet (BU) delar motionärens bild av att det behövs ett tydligare stöd för rover-
scouting inom förbundet, och anser att förbundsstyrelsen (FS) förslag på förändringar är rimliga. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att bifalla första att-satsen med ändringen av styrgrupp till Roverscoutkommitté
att avslå andra att-satsen 
att  FS tillsätter den första kommittén och i samråd med den utformar kommitténs  
 arbetssätt
att  den första Roverscoutkommittén i samråd med FS utvecklar personvalsproces- 
 serna till nästa mandatperiod.
att avslå tredje att-satsen
att kommitténs uppdrag skall vara “att genom ett stöttande och lyssnande ledarskap  
 ge NSFs roverscouter förutsättningar att förverkliga sina idéer, utveckla sitt 
 ledarskap och i handling bidra till det svenska och globala samhällets utveckling”
att  en plan för kommitténs arbete redovisas delvis under kommande Roverscout- 
 forum och i sin helhet vid nästa förbundsmöte.
att avslå fjärde att-satsen
att  Roverscoutkommittén förfogar över budgetposten för Roverscoutverksamhet
att bifalla femte att-satsen

Motion nr 5

BU föreslår förbundsmötet 
att bifalla motionen med FS ändringsförslag
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Motion nr 6

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är ett litet men utbrett förbund rent geografiskt. Detta inne-
bär svårigheter för våra medlemmar då man oftast måste resa stora avstånd för att ta sig till 
olika arrangemang och anläggningar. Därför har vi reseutjämning som ger oss en stor fördel att 
anordna arrangemang, ha anläggningar och därmed skapa en nykter mötesplats.

Hos roverscouterna (19-25år) ligger idag reseutjämningen på 400kr. Detta är 250kr högre än vad 
utmanarnas ligger på. Denna skillnad motiveras med att utmanare (15-19år) oftast går på gymna-
siet och därför har sämre ekonomi än vad rover har då de kan ha jobb. Vi har kollat upp vad våra 
vänner gör som är i åldrarna 19-25 år och resultatet blir att 50% studerar (högskola/ universitet/ 
folkhögskola), 35% jobbar och 15% är arbetslösa/mellan jobb/mellan studier. (Statistiken är 
framtagen i augusti 2013 och är baserad på 40st)

Vi kan därför anta att ca 65% av roverscouterna lever på studielån, studiebidrag, bostadsbidrag, 
A-kassa eller annat bidrag som ges till studerande och arbetslösa. Då studenter ofta bor själva 
och måste betala mat, hyra, m.m kanske ekonomin ej räcker till att kunna åka iväg på arrang-
emang. Det känns därför konstigt att vi i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund ligger i snitt 1,5 Mkr 
över budgeten varje år. Vi borde använda dessa ekonomiska medel för att stödja våra roverscou-
ter med att skapa en nykter mötesplats i en period i deras liv då de sociala påtryckningarna är 
som störst på brukande av alkohol, narkotika och tobak.

Johan Graesén, Moheda, Johan Sandrell, Värendsscoutkår Växjö, Klas Bergström, Lund
 
FS yttrande
Scoutings framtid bygger på en enkel princip: utan ledare, ingen scouting. En persons aktiva  
ledarskap bidrar mer till att uppnå NSFs mål än vad ett renodlat roverengagemang gör. Samti-
digt är det just rovrarna som står på tur för ledarskap, så det ligger i NSFs intresse att även stötta 
deras scouting. Så vad ska roverscouting inom NSF innebära? Vilken roll ska roverscouter spela 
i uppfyllelsen av NSFs mål och vilka förväntningar bör finnas i relationen mellan förbund och 
roverscouter? Det finns en hel del som behöver klargöras för denna åldersgrupp som under 
många år inte riktigt fått det erkännande som spårare, upptäckare, äventyrare och utmanarscouter 
har. Därför ingår målprojektet Roverscouting i NSF i FS strategiförslag med syfte att förtydliga 
förväntan och stöd till våra roverscouter, utifrån NSFs ideologi och uppdrag samt roverscoutpro-
grammet. 

NSF är en glesbygdsorganisation där unga ofta flyttar till en studieort och tar en paus i scoutan-
det. Av det skälet föreslår FS också ett konkret roverstöd i målprojekt Studentscouting som syftar 

Sänka roverscouternas reseutjämning

Därför föreslår vi förbundsmötet:
att  sänka roverscouternas reseutjämning till 150kr
att pengarna ska tas från roverscouternas budget
att  höja roverscouternas budget
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till stöd för roverscouting vid landets största universitet och högskolor, där både friluftsliv och 
intressanta föreläsningar skapar nätverk och kunskap inför yrkeslivet.

Ett skäl till att FS under året höjde nivån för reseutjämning var för att signalera en förväntan 
om att åldersgruppen 19 år och uppåt förväntas vara bättre på att stå för sina egna kostnader än 
yngre utmanarscouter. Samtidigt vet vi att många unga är arbetslösa idag. Utifrån detta diskuterar 
FS om utjämningen ska finnas för den som aktivt ansöker om den, t ex via förbundets hemsida. 
På så sätt tänker vi att människor med olika ekonomiska förutsättningar använder stödet på ett 
solidariskt sätt. Ett sådant upplägg kommer att diskuteras med den roverscoutkommitté som 
eventuellt bildas efter detta FM.

Ett skäl till att reseutjämningen bör vara högre än 150 kr är idén om proportionalitet. Det vill 
säga, vad får en helg på avlägsen ort kosta egentligen? Här spelar psykologin mycket in: de i 
åldergruppen 19+ som går på bio och äter mat i samband med detta betalar ofta mer för de två 
timmarna än resan till Malmö eller Luleå. NSF är inte en kommersiell organisation och behö-
ver inte tänka som en sådan. Men, vår ekonomi är stark tack vare ett kommersiellt drivet lotteri 
som nyligen skickade en varningssignal inför 2014 års resultat. Därför menar FS att resande till 
roverarrangemang på avlägsna orter bör kosta deltagarna mer än 150 kr. När våra lotteriintäkter 
minskar, för det gör de förr eller senare, är det en fördel om våra medlemmar har en rimlig för-
väntan på vad det kostar att scouta.

Vad kostar en helg med fotbollsklubben? Ridningen? Ishockeyn? Hur får de unga vuxna råd? I 
NSF är många av oss ovana vid att sälja salami och kalendrar, det gäller inte minst scouternas 
föräldrar. Samtidigt är förmågan att söka bidrag från fonder etc. en central kunskap för den som 
på egen hand vill kunna genomföra större projekt i samhället. Bör roverscouting i NSF handla 
om att utveckla just den förmågan? Vore det att göra unga vuxna än mer redo för livet? FS me-
nar det.

Enligt FS är det i sig oviktigt om förbundet gått med överskott eller inte när det gäller prislap-
pen på våra roveraktiviteter. Om NSFs primära uppdrag hade varit att pressa priserna så mycket 
som möjligt, ja då hade överskottet varit bevis på dåligt utfört uppdrag. Nu ser vi andra mål som 
viktigare och det är både en gåva och en utmaning att vi har fått pengar över, något vi inte ska 
förvänta oss framöver. Nu föreslår FS i och med strategin att förbundet ska göra en mycket om-
fattande satsning med stora kostnader. FS avråder därför medlemmarna att förvänta sig ekono-
miska överskott framöver.

Scouting uppmuntrar till handlingskraft, det präglas av ett entreprenörskap drivet av nyfiken-
het och att ta utmaningar med gott humör. Roverscouting har en självklar om än oklar plats i 
NSF, men det är FS mening att människor som under många år fått träning i scouting bör kunna 
organisera och driva sin egen scouting. Inte helt utan stöd men med betydligt mindre stöd än den 
verksamhet som kräver uthållighet, ledarkompetens och utvecklingsvilja för barns skull. 

Motion nr 6



19FM 2013 del 1 - Motioner & Tingets förslag

Ledamot Erik Hansen reserverar sig mot beslutet att avslå motionen. I motiveringen till reserva-
tionen finnes flera delar: 

I sak håller jag med resterande FS om resonemanget. Det är min uppfattning att vi måste få 
igång en fungerande roverscoutverksamhet i förbundet samt att jag anser att förbundets viljein-
riktning att skapa möjligheter till roverscoutverksamhet ej tidigare har uppnåtts. En del i detta 
arbete består i att skapa möjligheter för roverscouter att träffas, för att därigenom skapa sam-
manhållning och för att behålla scouterna tills det att de kan ta på sig en aktiv ledarroll i en kår. 
Detta torde vara av extra vikt i en så kallad ”glesbygdsorgansation”. Det är dock inte bara där 
ledarskapet kan finnas utan det handlar i allra högsta grad också att få dessa unga vuxna att ta 
ansvar i ledarteam för kurser och aktiviteter för våra yngre scouter. Detta är något som är möjligt 
även om det inte finns en aktiv kår på orten eller om det inte tid finns för veckoengangemang. 

Att individer i ålder +19 till framförallt 25 år skulle ha bättre förmåga att kunna hantera den 
ekonomiska realiteten anser jag beror på individens livssituation. Där håller jag med motionä-
rerna i deras slutsats om att de flesta har begränsad ekonomisk rörlighet. Det är dessutom inte 
resan som enbart kostar utan även själva arrangemanget och resans kostnad får individen ändock 
känna på tills återbetalning sker. 

Slutligen har tidigare FM tagit budgetbeslut om en gräns på 300 kr och jag ser att en höjning ej 
kommer ge möjlighet till att utveckla roverscouting, vilket jag markerat mot tidigare. Jag anser 
dock inte att en sänkning bör göras till den nivån som motionärerna föreslår.

BUs yttrande
När förbundet väl har beslutat att inrätta åldersgruppen roverscouter är det rimligt att stöd 
också ges som möjliggör verksamhet för roverscouter. Vi delar motionärernas syn och menar 
att en sänkning av reseutjämningen vore bra både för att skapa förutsättningar för roverscouter 
att träffas på arrangemang trots stora avstånd. Dessutom är det en fråga om rättvisa, att vi inte 
borde stänga ute personer med låg inkomst från vår verksamhet. Förbundsstyrelsen (FS) jämför 
i sitt svar med sporter som ridning och hockey, men just det är sporter som barn och ungdomar 
med mindre pengar ofta bara kan drömma om att hålla på med. Beredningsutskottet (BU) ser att 
scouting är, och ännu mer skulle kunna vara, en rörelse där barn och unga från alla olika delar av 
samhället kan vara med och mötas, som en sorts integrationsrörelse. Det kräver dock bland an-
nat att kostnaderna för att delta hålls låga.

Som en sakupplysning vill vi nämna att det hittills har varit FS som beslutat om roverscouternas 
reseutjämning, och denna summa höjdes under sommaren från 300 kr till 400 kr. Vi anser att 
summan behöver sänkas, men att en sänkning till 300 kr är rimligare än motionärernas förslag 
på 150 kr. En viss stegring av kostnaden jämfört med utmanarscouternas reseutjämning kan vara 
rimlig när man blir äldre och när förbundet dessutom har en önskan om att roverscouter tar ett 
ledaransvar.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen

Motion nr 6
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Eftersom vi är positiva till att sänka reseutjämningen för roverscouter bör budgetposten för detta 
rimligen också höjas, men vi menar att motionärens tredje att-sats kräver en precisering kring hur 
mycket roverscouternas budget ska höjas med för att förbundsmötet ska kunna ta beslut om den. 
Tills det att det ligger ett förslag om en konkret summa yrkar BU avslag.

Motionens andra att-sats förändrar inte dagens situation då det redan är så att pengarna för 
roverscouternas reseutjämning tas ur budgeten för roverscouting.

BU föreslår förbundsmötet 
att  avslå första att-satsen
att  anse andra att-satsen besvarad
att  avslå tredje att-satsen
att  sänka roverscouternas reseutjämning till 300 kr

Motion nr 6
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Vi har som krav i Scouterna att alla som är ledare hos oss skall genomgå kursen Trygga möten, 
antingen i fysisk form eller via nätet. Vi bör ta det tillfället i akt att samtidigt ha en utbildning i 
”nykterhet”.

Utbildningen menar vi skall vara ett stöd för kåren att använda i rekryteringen av nya ledare. 
Syftet med utbildningen skall vara att medvetandegöra alkoholnormen och vara ett stöd för att 
kunna ta ett nyktert ställningstagande.

Själva innehållet i utbildningen överlåter vi till lämplig arbetsgrupp. Just nu tycker vi att utbild-
ningen skall vara obligatorisk för alla ledare för att vi själva skall veta vilka utbildningar vi erbju-
der. Vi tror också att det är nyttigt för alla som är aktiva inom NSF att uppdatera sig och slipa på 
sina argument. 

Marie Nilsson, Eskilstuna, Karolina Jönsson, Horn, Anne-Maj Björnholm, Linköping 
Mats ”Adde” Adolfsson, Eskilstuna

FS yttrande
Motionärerna föreslår något som redan borde ha funnits. Uppgiften faller väl inom ramarna 
för kommittéerna ALKO och LÄRs uppdrag. Innehållet i kursen formas av hur vi beskriver vår 
ideologi. I FS förslag till strategi ingår målet Tydlighet där ideologin ska förstydligas, något som 
alltså behöver hinna ske innan kursen kan skapas. 
 

BUs yttrande 
Vi tycker detta är ett bra förslag och håller med förbundsstyrelsen (FS) att det redan borde fin-
nas. Det är bra med insyn i vår verksamhet, så att då ha kursen öppen för allmänheten ser vi 
som positivt. Vi undrar varför inte utbildningen kan vara klar tidigare än augusti 2016 som FS 
föreslår, speciellt eftersom FS själva tycker att den redan borde finnas. BU anser att man borde 
rekommendera ledare att gå kursen hellre än att den ska vara obligatorisk. Detta för att inte nya 
ledare ska känna sig pressade att gå en massa kurser för att få bli ledare i förbundet. Eftersom 
det kostar mycket pengar och tar tid att ta fram utbildningar tycker vi att samarbete tillsammans 
med andra är att föredra.

Motion nr 7

Webbaserad utbildning om drogfrågan

Därför föreslår vi förbundsmötet 
att  ge FS i uppdrag att ta fram eller köpa in ett verktyg för att vi skall kunna ha en 
 webbaserad utbildning i drogfrågan för vuxna/ledare/hjälpledare/föräldrar etc.
att  utbildningen skall vara obligatorisk för alla ledare
att  utformandet av utbildningen fokuserar på målgruppen ”nya” inom vår verksamhet
att  utbildningen skall vara öppen för allmänheten via NSFs hemsida.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att bifalla motionen med tilläggsförslag
  att utbildningen ska vara klar augusti 2016, inför möten med nya 
         scoutföräldrar
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BU föreslår förbundsmötet 
att  avslå första och andra att-satsen samt FS tilläggsförslag
att  bifalla tredje och fjärde att-satserna
att  FS ser över möjligheterna att använda material som redan finns hos NBV och 
 deras webbaserade studiecirklar
att  INFO och LÄR ser över vad som bör ingå i kursen och om vi kan samarbeta   
 med andra förbund inom nykterhetsrörelsen i utformandet av utbildningen

Motion nr 7
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Jag har ett förslag på hur vi kan sprida ut att vi är en nykterhetsrörelse utan en massa utbildning-
ar och kunskap. Vi har en logga och ett namn på vår organisation. Tänk vad mycket lappar som 
sitter uppe i många hem.
• Lägerinfo
• Vi ska städa scoutstugandagen
• Terminsprogram
• Betala medlemsavgiften-lapp

Tänk dej att det är 4 gånger som ögonen far förbi nykterhet varje gång de passerar kylskåpsdör-
ren. Förenat med vår logga. På vår hemsida ligger redan mallar att använda.

Anne-Maj Björnholm, Linköping

FS yttrande
Det är FS åsikt att förbundsmötet ska vara varsamt med att diktera vad kårer ska göra. Samtidigt 
delar vi motionärens åsikt om att vår grafiska profil bör prägla kårernas kommunikation. Därför 
har vi tagit intryck av motionen och lagt till användande av den grafiska profilen som ett av de 
obligatoriska målen för så kallade strategikårer. På så sätt blir användandet av den grafiska profi-
len ett frivilligt tvång. 
 

BUs yttrande 
Beredningsutskottet (BU) håller med förbundsstyrelsen i frågan om att förbundsmötet (FM) ska 
vara försiktiga med besluta i frågor som detaljstyr vad kårer ska och inte ska göra. Vi anser att 
det inte bör vara tvingande utan vi förutsätter att alla kårer redan strävar efter att följa förbundets 
grafiska manual och att kårerna själva kan fatta kloka beslut om hur olika utskick bäst utformas.
 
BU ser att kännedomen kan öka om den grafiska profilen och kunskapen om hur den kan använ-
das på kårnivå. Därför uppmanar BU Informationskommittén att se över hur de kan förbättra 
spridningen och informationen om förbundets grafiska profil.

Motion nr 8

Nykterheten en del av oss

Därför föreslår jag förbundsmötet
att  besluta att alla utskick som går ut från kårer ska innehålla NSF Nykterhets-
 rörelsens Scoutförbund och vår logga.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att anse motionen besvarad och avslå densamma

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Klart vi är nykterister. Vi är ju med i nykterhetsrörelsen för att vi tror på en helnykter livsstil. 
Vad gör en nykterist då? Ja, en nykterist som är med i NSF utövar nykter scouting och lever sitt 
liv nyktert och drogfritt.

Jag ser behovet av ledarutbildning. I den vanliga ledarutbildningen behöver vi lära oss mer om 
droger för att kunna lära vidare om drogens inverkan. Om drogkulturens inverkan. Om det 
sociala arvet. Etcetera. Listan kan och bör göras lång. Vi behöver förstå och ha kunskap om vi 
ska driva värdegrundsfrågorna. För att kunna ta ett beslut om hur man vill leva sitt liv så behöver 
vissa kunskap. Vissa av oss blir ändå medlemmar för att vi är nykterister vid födsel och ohejdad 
vana.

Vid 12 års ålder så övergår vårt medlemskap till att vara ett nykterhetslöfte involverat i medlem-
skapet. Före det finns ingen anledning att avlägga löfte, det är inte så vanligt att en som är yngre 
än det som väljer att dricka eller använda andra droger. Själva ceremonin har inget med löftet att 
göra. Även om det är en trevlig tradition.

Det är att vi är över tolv år och vi är medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som avgör 
om vi har avlagt löftet. Vi är nykterister som är scouter. Vi är inte bara nyktra när vi utövar scou-
ting.

Vi gör ett politiskt ställningstagande utan att veta om det. Inte partipolitiskt, utan vi visar andra 
i samhället att vi dricker inte, du som vill vara drogfri och har beroendesjukdomen ska veta att 
i vår verksamhet möter du inte droger. Alkohol är en drog. Vi använder inte droger. Punkt slut.  
Så då behöver inte diskussioner om hjälpledare eller ledare eller anställda ska vara nykterister i 
enlighet med nykterhetslöftet som det står idag. Anställd eller ledare är medlem och över tolv år. 
Därmed lämnat löfte.

Man kan inte vara lite gravid. På samma sätt kan man inte heller vara lite NSF-scout. Vill man 
inte vara med på de villkoren så finns det andra organisationer. Men vi har en profilering som vi 
ska vara rädd om. 

Detta ska inte blandas ihop med våra supporters. Mammor, pappor, morfäder och farmödrar 
och så vidare. De stöttar oss i vår verksamhet. De är inte ledare. De är inte medlemmar. De stöt-
tar upp. De driver inte verksamheten. De kan göra det som kåren ber om. Praktiska göromål.

Det ska inte blandas ihop med sommarlovsarbetare. Vi kanske köper in en tjänst på sommarkol-
loveckan. Det är en badvakt som har till uppgift att se så barna inte drunknar. Hen går inte in 
och tar ledarroll. Vi behöver vara tydliga när vi anställer folk tillfälligt för specifika uppgifter.

Motion nr 9

Medlemslöftets vara eller inte vara
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Motion nr 9

Därför föreslår jag förbundsmötet
att FS delegerar ut eller framställer själva ett handlingsprogram om hur vi kan jobba
 med drogfrågan i de olika åldersgrupperna.
att  FS är ansvarig för att ett anställningsformulär framställs. Där det tydligt framgår 
 uppgiften den har. Att den är anställd på villkoret att den förbinder sig att vara 
 nykterist under anställningstiden. Detta gäller anställda som är i verksamhetens 
 närhet. Alltså inte om vi anlitar en reparatör el liknande.
att  NSF profilerar oss externt på att vår styrka ligger i att vi inte bara är scouter. Vi är 
 nykterister tillika.
att  när vi rekryterar en ny medlem så gäller att man kan vara med på ett par möten 
 innan man behöver betala, bli medlem. Att vi är noga med att den som är över 
 tolv år förstår att ett medlemskap innebär att löftet om drogfrihet är lagt när man 
 blir medlem. Ceremonin är endast en bekräftelse på löftet.

Anne-Maj Björnholm, Linköping

FS yttrande
Det är inspirerande att ta del av det engagemang som lyser igenom motionen! Det är många frå-
gor som berörs samtidigt och FS ser en möjlighet att inkludera tre av att-satserna i det föreslagna 
strategiarbetet. Under strategimål 1, TYDLIGHET ingår målprojekt Nykterheten i praktiken med 
syfte att förtydliga vad medlemmar och andra människor kan förvänta sig av NSF och dess kårer 
ifråga om nykterheten. Där menar vi att att-satserna ett, två och fyra bör tillgodoses. För första 
att-satsen finns dessutom sedan några år tillbaka materialet Nykter Scout.

Vad gäller profilering är FS enig med motionären att nykterheten är jämbördig med scoutingen 
och vi menar att så sker kommunikationen idag. Vi söker samtidigt, vid sidan av termerna nyk-
ter/nykterist, kompletterande sätt att förmedla för omvärlden vad NSF gör och står för. Dessa 
tankar vill vi låta kommitté INFO ta med sig i arbetet med målprojekt Långsiktig kommunikations-
plan under strategins mål 3, SYNLIGHET.

BUs yttrande
Det ska erkännas: Beredningsutskottet (BU) fann denna motion något svårtolkad och hade långa 
diskussioner kring vad som menas på olika ställen i motionen. 

Motionärens första att-sats handlade om handlingsprogram för de olika åldersgrupperna. BU 
konstaterade då att såväl Drogfri-ryggsäcken som materialet Nykter Scout finns att tillgå.

Andra att-satsen handlade om att anställda ska vara nykterister. Såvitt BU vet så krävs det i dag 
medlemskap för att bli anställd av NSF, precis som de flesta ideella organisationer kräver med-
lemskap i sin organisation vid anställning.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att anse motionen besvarad och avslå densamma
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Tredje att-satsen handlade om att profilera oss som nykterister. Detta är något vi hoppas att  
förbundsstyrelsen tar i beaktning.

Fjärde att-satsen handlar om nya medlemmars betalning och det är en fråga som BU anser vara 
upp till varje kår att besluta om. Detta är också något som bör bedömmas från tillfälle till tillfälle, 
att man bakar pinnbröd med kåren utan att ha betalat är en helt annan sak än att åka på en  
Jamboree som första scoutaktivitet.

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen

Motion nr 9
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”Jag lovar att så länge jag är medlem göra mitt bästa för att främja Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syften 
sådana de framgår i målsättningen. Jag lovar också att leva helnyktert, d.v.s. att ej använda alkoholdrycker med 
högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, och ej heller använda narkotika eller andra gifter med berusande  
effekt.”  Så lyder NSFs nykterhetslöfte.

I målsättningen står det att NSF aktivt ska verka för en miljö fri från alkohol, narkotika och  
andra gifter med berusande effekt.

Att tobak är en drog som passar väl in under det som beskrivs i både Nykterhetslöftet och 
målsättningen håller nog de flesta NSF-medlemmar med om. Vi gör ett fantastiskt förebyggande 
arbete mot ANT som kombinerat med scoutmetoden blir den bästa ungdomsverksamheten som 
finns. Vi gör unga redo för livet och för att ta ställning och bli ansvarstagande världsmedborgare. 
Detta sker genom stödjande och lyssnade ledarskap under devisen ”Vi lever som vi lär”. Det är 
därför vi har nykterhetslöftet för att visa att vi verkligen tar ställning mot droger, vi vill vara en 
drogfri organisation.

Ändå lever vi inte upp till detta, vi bedriver förebyggande arbete mot ANT men när det kommer 
till kritan har vi bara som krav att man inte använder A och N. Nu är det dags att vi i NSF tar vår 
ideologi på allvar och beslutar att vi ska leva som vi lär och tar ställning för att NSF ska vara en 
organisation helt skild från droger. Vi bör därför ändra vår tobakspolicy enligt följande:

Nuvarande text Ändringar i fet stil Ny text
Tobakspolicy för Nykterhetsrö-
relsens Scoutförbund

Hur NSF ser på tobak *

I NSF arbetar vi för drogfrihet. 
Droger definierar vi som medel 
som är berusande, beroende-
framkallande och giftiga.

Tobakspolicy för Nykterhetsrö-
relsens Scoutförbund

Hur NSF ser på tobak (Stryka 
förklaringstecknet.) 

I NSF arbetar vi för drogfrihet. 
Droger definierar vi som medel 
som är berusande, beroende-
framkallande och giftiga.

Tobakspolicy för Nykterhetsrö-
relsens Scoutförbund

Hur NSF ser på tobak

I NSF arbetar vi för drogfrihet. 
Droger definierar vi som medel 
som är berusande, beroende-
framkallande och giftiga.

Det är i första hand de sociala 
och politiska effekterna av drog-
bruket som ligger till grund för 
vårt engagemang.

Tobaken ger i första hand medi-
cinska effekter medan de sociala 
effekterna är mindre. Därför har 
NSF valt att inte likställa tobak 
med alkohol och narkotika i 
medlemslöftet.

Det är i första hand de sociala 
och politiska effekterna av drog-
bruket som ligger till grund för 
vårt engagemang.

 Stryka fjärde och femte me-
ningen.

Det är i första hand de sociala 
och politiska effekterna av drog-
bruket som ligger till grund för 
vårt engagemang.

Tingets förslag nr 1

Tobaksfritt NSF
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NSF förbjuder ingen att använ-
da tobak, men ingen ska heller 
i samband med NSFs verksam-
het påverkas att börja använda 
tobak. Därför är all NSFs verk-
samhet tobaksfri. Den som ändå 
måste använda tobak får göra 
det utom synhåll och utanför 
området där NSF-verksamheten 
pågår.

Stryka första satsen i sjätte 
meningen och stryka ordet 
”men”. Ingen ska stryka ordet 
”heller” i samband med NSFs 
verksamhet påverkas att börja 
använda tobak. Därför är all 
NSFs verksamhet tobaksfri. 
Stryka åttonde meningen.

Ingen ska i samband med NSFs 
verksamhet påverkas att börja 
använda tobak. Därför är all 
NSFs verksamhet tobaksfri.

Vad är NSF-verksamhet

NSF-verksamhet är allt från av-
delningens ordinarie verksamhet 
till förbundsläger. Alla kurser, 
hajker, träffar, fester, samman-
träden och så vidare, anordnade 
av kår, distrikt eller förbund är 
NSF-verksamhet.

Vad är NSF-verksamhet

NSF-verksamhet är allt från av-
delningens ordinarie verksamhet 
till förbundsläger. Alla kurser, 
hajker, träffar, fester, samman-
träden och så vidare, anordnade 
av kår, distrikt eller förbund är 
NSF-verksamhet.

Vad är NSF-verksamhet

NSF-verksamhet är allt från av-
delningens ordinarie verksamhet 
till förbundsläger. Alla kurser, 
hajker, träffar, fester, samman-
träden och så vidare, anordnade 
av kår, distrikt eller förbund är 
NSF-verksamhet.

Samarrangemang med andra

Vid samarrangemang, inom 
som utom, såväl scoutrörelsen 
som IOGT-NTO-rörelsen, 
ska NSFs representanter i den 
gemensamma kursledningen 
eftersträva att arrangemanget är 
tobaksfritt. NSF ska driva frågan 
aktivt, och se till att man har en 
gemensam policy för det aktu-
ella arrangemanget. NSFare som 
deltar i samarrangemang ska 
följa tobakspolicyn på samma 
sätt som om det vore ett vanligt 
NSF-arrangemang.

Samarrangemang med andra

Vid samarrangemang, inom som 
utom, såväl scoutrörelsen som 
IOGT-NTO-rörelsen, ska NSFs 
representanter i den gemen-
samma kursledningen eftersträva 
att arrangemanget är tobaksfritt. 
NSF ska driva frågan aktivt. 
Stryka andra satsen i andra 
meningen i stycket. NSFare 
som deltar i samarrangemang 
ska följa tobakspolicyn på 
samma sätt som om det vore ett 
vanligt NSF-arrangemang.

Samarrangemang med andra

Vid samarrangemang, inom som 
utom, såväl scoutrörelsen som 
IOGT-NTO-rörelsen, ska NSFs 
representanter i den gemen-
samma kursledningen eftersträva 
att arrangemanget är tobaksfritt. 
NSF ska driva frågan aktivt. 
NSFare som deltar i samarrang-
emang ska följa tobakspolicyn 
på samma sätt som om det vore 
ett vanligt NSF-arrangemang.

Ansvar

Varje medlem har ansvar att stå 
upp för NSFs tobakspolicy och 
inte tolerera någon användning 
av tobak under verksamheten.

* Med tobak menar vi snus, 
cigaretter, cigarrer, tuggtobak, 
mm.

Ansvar

Varje medlem har ansvar att stå 
upp för NSFs tobakspolicy och 
inte tolerera någon användning 
av tobak under verksamheten.  

Stryka förklaringen av tobak.

Ansvar

Varje medlem har ansvar att stå 
upp för NSFs tobakspolicy och 
inte tolerera någon användning 
av tobak under verksamheten.

Tingets förslag nr 1
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Tingets förslag nr 1

Tinget

FS yttrande
FS gillar Tingets idé om ett tydligare ställningstagande mot tobaksanvändning. Rökning och 
snusning mm tillgodoser inga naturliga behov och orsakar dålig hälsa och samhällskostnader. 
Det finns alltså all anledning att motverka användningen av tobak – något vi menar att dagens 
policy gör i praktiken. 

En skärpning av policyn i sådan omfattning som Tinget föreslår kan förväntas leda till att med-
lemmar lämnar NSF. Att människor inte delar en organisations värderingar och lämnar är i sig en 
naturlig följd av att HA värderingar och bör inte ses som ett problem. Men att införa en hårdare 
syn på tobaksanvändning samtidigt som vi vill klargöra hur nykterheten ska hanteras i praktiken 
är i FS ögon att skynda onödigt snabbt. Eftersom nykterhetsfrågan har varit oklar länge bör den 
få företräde.

I somras antog övriga IOGT-NTO–rörelsen en ny gemensam tobakspolicy. I den framgår möj-
ligheten för varje organisation att anta en striktare policy internt, något som både Junis och UNF 
har gjort. Att redan nu, fem månader senare, inleda ett påverkansarbete gentemot övriga rörel-
sen menar FS vore dålig tajming. Istället använder vi oss själva som påverkansmedel genom att 
föregå med gott exempel och följer frågans utveckling några år framöver. 

Vad gäller scouterna har alla NSF-kårer förslags- och rösträtt, däremot inte Förbundet. Föränd-
ringar av det här slaget ska, precis som nu, komma underifrån, som det brukar uttryckas. Kanske 
frågan kan drivas parallellt med att få all scoutverksamhet alkoholfri?

Ett långsiktigt sätt att skärpa NSFs policy för tobak vore att Tinget inför en hård policy på 
utmanarscouternas arrangemang, så även den eventuella Roverscoutkommittén. Med tiden har 
dagens utmanare och rovers blivit FM-ombud och då är vi redo för nästa steg. För som sagt, rent 
ideologiskt är FS eniga med Tinget. Nykter scouting sker utan extra tillsatser.

Därför föreslår vi förbundsmötet
att revidera NSFs tobakspolicy enligt ovanstående förslag.
att  NSF ska verka för att liknande tobakspolicys införs i såväl övriga IOGT-NTO-rörelsen  
 som i övriga scoutrörelsen.
att  inte förbjuda avvänjningshjälpmedel, t.ex. nikotintuggummi el. plåster. Detta för att   
 inte exkludera folk som försöker sluta. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå förslaget

BUs yttrande 
Beredningsutskottet håller med förbundsstyrelsen.

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå förslaget
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Motion nr 10

Idag finns det uppgifter om att svenskar åker ned till Tyskland och handlar öl i ölburkar för 1 
miljard. Men för att det ska löna sig behöver man inte betala panten på dessa burkar om man 
lovar att föra ut dem inom 24 timmar från Tyskland. Vilket gör det till en lönande affär då panten 
är 0,25 € per burk. Ungefär 2,20 kr/burk eller 52,80 kr/ölflak. Detta gör det lönsamt att handla 
ölen i Tyskland och sedan sälja den i Sverige. IOGT-NTO bör uppmärksamma denna ekonom-
iska subvention och arbeta för att den försvinner. Danmarks miljöminister har arbetat med denna 
fråga under en lång tid.

Mikael Björnholm, Linköping

FS yttrande
Att NSF ska arbeta mer politiskt och opinionsbildande är många av våra medlemmar positiva 
till, så även FS. Som en unik mix av nykterhets- och scoutrörelsen bör vi formulera vår röst lika 
unikt. Dels för att lyfta vår speciella värdegrund, dels för att det ökar vår chans till genomslag i 
media. 

Samtidigt menar vi att vad NSF ska stå för och hur det påverkansarbetet ska bedrivas, det måste vi 
tillsammans tänka igenom. Därför ingår en sådan process i FS strategiförslag (målprojekt Vår roll 
i världen samt Långsiktig kommunikationsplan). 

BUs yttrande
Införselkvoter är definitivt en viktig del i svensk alkoholpolitik. Att få införselkvoterna minskade 
skulle leda till klara förbättringar i svensk folkhälsa. 

Beredningsutskottet (BU) håller med förbundsstyrelsen (FS) om att det generellt är bättre att 
hålla sig till förbundets större process kring opinionsbildning för att vi ska kunna ta ett samlat 
grepp och opinionsbilda på ett genomtänkt sätt.

Alkoholsmuggling

Därför föreslår jag förbundsmötet
att  NSF ska verka för att tullen ska inkassera pant/miljöavgift vid införsel av ölburkar
att  NSF ska verka för att Tyskland anmäls till EU-domstolen för detta missbruk av
 den fria handeln då ej den egna befolkningen får göra så om de ska semestra i Sverige
att  NSF ska verka för att införselkvoter införs med hänvisning till Tysklands sabotage av  
 vår folkhälsa. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Spelbolagens marknadsföring känns väldigt påträngande enligt mig. Antagligen för att spel inte 
intresserar mig. Men då jag har erfarenhet av personer i min närhet som spelar så funderar jag 
på om inte spelreklamen triggar folk att börja spela då man ”får” pengar att spela för av spel-
bolagen.

Hur gör man då om man inte gillar reklamen? En väg som jag funderat på är om man inte kan 
anmäla bolagen till marknadsdomstolen. Men följande står att läsa på domstolens sida:

Övrig information
Vem som får väcka talan vid Marknadsdomstolen regleras i de lagar som domstolen tillämpar 
(se under Tillämpade lagar). Att märka är att enskilda personer inte kan väcka talan vid Mark-
nadsdomstolen. Domstolen tillämpar i huvudsak rättegångsbalkens bestämmelser för processer 
i tvistemål. Den part som förlorar ett mål blir i regel skyldig att ersätta motparten för dennes 
rättegångskostnader.

Marknadsdomstolen tar inte ut ansökningsavgift. Marknadsdomstolens avgöranden kan inte 
överklagas.

Jag kan alltså som privatperson inte anmäla ett spelbolag och jag antar att IOGT-NTO inte heller 
kan det. Men två av bolagen som finns på spelmarknaden, Miljonlotteriet och PostkodLotteriet, 
har IOGT-NTO-rörelsen inflytande i.

Detta leder mig till modellen jag har tänkt mig. IOGT-NTO-rörelsen bildar ett ”spelråd”. Med-
lemmar i rörelsen som tycker att en reklam är felaktig kontaktar ”spelrådet”. ”Spelrådet” kontak-
tar lotteriet som anmäler sin kollega för felaktig marknadsföring och låter domstolen avgöra om 
reklamen är felaktig ur marknadsperspektiv. På så sätt blir kanske lotteriernas marknadsföring 
mindre aggressiv och totalkonsumtionen av spel minskar.

 
Mikael Björnholm, Linköping

FS yttrande
Förbundsmötet kan inte besluta över IOGT-NTO-rörelsen. Vi förstår motionärens avsikt som 
att NSF ska arbeta för att IOGT-NTO–rörelsen ska verka för att Miljonlotteriet osv.

Att NSF ska arbeta mer politiskt och opinionsbildande är många av våra medlemmar positiva 
till, så även FS. Samtidigt menar vi att vad vi ska stå för och hur det påverkansarbetet ska bedri-
vas återstår att klargöra. Därför ingår en sådan process i FS strategiförslag (målprojekt Vår roll i 
världen samt Långsiktig kommunikationsplan). 

Motion nr 11

Därför föreslår jag förbundsmötet
att IOGT-NTO-rörelsen ska verka för att Miljonlotteriet ska anmäla andra lotterier i 
 Sverige till Marknadsdomstolen

Spelberoende 1
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen

BUs yttrande
Beredningsutskottet (BU) håller med förbundsstyrelsen om att det generellt är bättre att hålla sig 
till förbundets större process kring opinionsbildning för att vi ska kunna ta ett samlat grepp och 
opinionsbilda på ett genomtänkt sätt.

Vad gäller just detta förslag vill BU påpeka vikten av att kontrollera att Miljonlotteriet inte själva 
kan anklagas för någon klandervärd marknadsföring om det är de som ska lämna in en anmälan. 

Som sakupplysning ägs Miljonlotteriet av IOGT-NTO och inte av IOGT-NTO-rörelsen, vilket 
innebär att NSF inte har någon formell beslutsrätt i frågor kring Miljonlotteriet.

Motion nr 11

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Motion nr 12

Staten bör visa ett större socialt ansvar för gästerna på sina casinon. Idag är det möjligt att gå ut 
ur casinot i Stockholm ta en kort promenad till en pantbank. Pantsätta de värdeföremål man har 
med sig och vända tillbaks till casinot och fortsätta sitt spelande.

Mikael Björnholm, Linköping

FS yttrande
Förbundsmötet kan inte besluta över IOGT-NTO-rörelsen. Vi förstår motionärens avsikt som 
att NSF ska arbeta för att IOGT-NTO–rörelsen ska verka för att endast ett besök per dygn osv.

Att NSF ska arbeta mer politiskt och opinionsbildande är många av våra medlemmar positiva 
till, så även FS. Samtidigt menar vi att vad vi ska stå för och hur det påverkansarbetet ska bedri-
vas återstår att klargöra. Därför ingår en sådan process i FS strategiförslag (Vår roll i världen samt 
Långsiktig kommunikationsplan). 

BUs yttrande
Beredningsutskottet (BU) håller med förbundsstyrelsen om att det generellt är bättre att hålla sig 
till förbundets större process kring opinionsbildning för att vi ska kunna ta ett samlat grepp och 
opinionsbilda på ett genomtänkt sätt.  

Vi förstår och delar motionärens intention att motverka spelberoende, men vi är inte övertygade 
om att detta förslag är det bästa sättet att göra det på. Skulle inte detta vara något som gör det 
onödigt krångligt för den som spelar på ett sunt sätt och bara vill lämna casinot en stund för att 
exempelvis gå på en restaurang? Finns det någon forskning eller några experter på området som 
menar att detta skulle vara en effektiv åtgärd för att minska det skadliga spelandet? Vad säger 
organisationer som arbetar mot spelberoende? Tills tillfredsställande svar givits på dessa föreslår 
BU avslag. 

Därför föreslår jag förbundsmötet
att IOGT-NTO-rörelsen ska verka för att endast ett besök per dygn ska tillåtas på
 statens  casinon

Spelberoende 2

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Jag har en önskan om att få åka färjan mellan Helsingfors och Stockholm. Med en båt full av liv 
och bus och workshops. Framför allt med vänner på en nykter grund. Ett ypperligt sätt att driva 
alkoholpolitik i praktiken. Vi syns. Vi visar att det går att göra nykter. Vi har kul. Kan genom-
föras tillsammans med UNF.

Anne-Maj Björnholm, Linköping

FS yttrande
En rolig idé som kombinerar påverkansarbete med underhållning. Kommitté ALKO står beredd 
att ansvara för genomförandet. Om lämpligt sker arrangemanget i samarbete med UNF och/ 
eller IOGT-NTO och/eller Scouterna.  

En principiell invändning finns och det kan vara en felskrivning av att-satsen. FM tillsätter inte 
kommittéer utan det gör förbundsstyrelsen. 
 

BUs yttrande
Beredningsutskottet (BU) tror att det är svårt att nå ut med vårt budskap genom ett arrangemang 
som detta. Några få scouter på en stor färja med många människor riskerar att försvinna i mäng-
den. Dessutom finns det en risk att vårt budskap inte tas emot bra utan mest ses som en morali-
serande skuldbeläggning av de andra på resan.

Vi ser dessutom att det kan vara svårt eller obehagligt för medlemmar som är nyktra alkoholister, 
eller för de med beroendeproblematik i familjen, att vistas i en miljö med mycket alkohol. Det är 
även oklart vilken åldersgrupp inom förbundet som resan riktar sig till.

Motion nr 13

Extern verksamhet

Därför föreslår jag förbundsmötet
att FM får i uppdrag att utse en kommitté som jobbar fram program och genomför, 
 inom två år, en resa med många nyktra i en miljö där det annars inte alltid är så nyktert

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att bifalla motionen med ändringsförslaget 
  att FS får i uppdrag att genomföra arrangemanget

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Två år i rad har det arrangerats en alkoholpolitisk helg för rover- och utmanarscouter. Detta är 
något som har varit mycket uppskattat och har inspirerat till fortsatt engagemang i nykterhets-
rörelsen. I år har Anna Arvidsson och Emma Graesén storslagna planer på att arrangera ännu en 
fantastisk alkoholpolitisk helg.

Vi är dock övertygade om att ett sådant här arrangemang inte borde lämnas åt slumpen, utan likt 
midsommarfirandet och nyårsbalen vara återkommande år efter år. Vi tror att det är viktigt att ha 
en ideologistärkande helg där man hinner gå på djupet i sitt ställningstagande, på ett helt annat 
sätt än vad som är möjligt på en drogfriaktivitet.

Anledningen till att Tinget valde att gå vidare med den här motionen till förbundsmötet är för att 
kunna ge deltagarna en god kvalité på kursen. Tinget ansåg att det skulle krävas mer kunskap,  
erfarenhet och engagemang än vad som finns utrymme för i utmanaråldern, för att kunna ar-
rangera en bra alkoholpolitisk helg som lockar fler unga att engagera sig.

Tinget

FS yttrande
Så snart ett arrangemang förväntas ske av tradition eller rutin inleds en utveckling som alltid slu-
tar med att arrangemanget behöver läggas ned eller bytas ut. Det är förbundsstyrelsens mening 
att ett vitalt ideellt liv istället skapas av individers och gruppers spontana initiativ. En fungerande 
demokrati kräver nämligen att människor återkommande gör sin röst hörd, det är en del av det 
demokratiska ansvar vi alla har. Dessutom är det få ideella som lockas av att genomföra arrang-
emang på rutin snarare än efter behov.

Vi är positiva till idén med regelbundna diskussioner kring Alkoholpolitik, i alla och blandade 
åldersgrupper som kan berika varandras perspektiv. ALKO föreslår en alkoholpolitisk helg under 
2014 då behovet tydligt uttryckts. Det är FS förhoppning att behovet finns och uttrycks även 
kommande år. 

När reseutjämning ska utgå för utmanarscouter beslutas även fortsättningsvis av Tinget.

Därför föreslår vi förbundsmötet
att att införa alkoholpolitisk helg som ett årligen återkommande kurs för utmanar-  
 och roverscouter
att  reseutjämning skall utgå vid dessa arrangemang
att  arrangörer samt plats och datum utses på förbundsmötet ett år i förväg
att  preliminära arrangörer samt plats och datum utses på förbundsmötet två år i förväg

Alkoholpolitisk helg

Tingets förslag nr 2

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå förslaget
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Tingets förslag nr 2

BUs yttrande 
Den alkoholpolitiska helgen är ett mycket bra arrangemang, men i likhet med förbundsstyrelsen 
(FS) anser beredningsutskottet (BU) att det är bättre att utbildningen arrangeras när det finns 
behov av den, vare sig det gäller varje, vartannat eller vart femte år. 

BU vill också förtydliga att reseutjämning för Roverscouternas arrangemang i dag beslutas av FS.

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå förslaget
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Demokratipatrullen anser att medlemmarnas möjlighet till påverkan i kårarbetet måste ökas. Vi 
är säkra på att det ute i landet finns många medlemmar som har bra idéer för att utveckla sin 
kårverksamhet, men som av olika anledningar inte hittar ett forum för att föra fram dessa åsikter. 
Det enklaste sättet att påverka något på distrikts- eller förbundsnivå är att motionera, men denna 
möjlighet är inte självklar på kårnivå.
 
Ett enkelt steg på vägen är att göra motioner till en obligatorisk mötespunkt även på kårårsmö-
ten. Givetvis finns det redan i dag många kårer som ändå behandlar motioner på sina kårårs- 
möten, men det skulle förmodligen bli fler om detta var “tvunget” och det existerade ett regel-
verk kring hur detta ska skötas. Den förändring av stadgarna som Demokratipatrullen önskar blir 
ett tillägg i §42 som gör att motioner ska tas upp som en del av de obligatoriska årsmötespunk-
terna. Paragrafen skulle efter våra föreslagna förändringar lyda som följer (ändringar i kursiv stil):
 
 
§42 ÅRSMÖTE
Kårstämma sammankallas årligen till årsmöte. Kallelse utfärdas minst två veckor före årsmötets 
hållande. Om årsmöte ej hålles äger distrikts- och förbundsstyrelse rätt att kalla till årsmöte.
 
Motion till ordinarie årsmöte kan inges av varje medlem i scoutkåren och skall vara kårstyrelsen tillhanda senast 
fyra veckor före mötets öppnande.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
a. upprättande av förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar
b. fastställande av att årsmötet är behörigt utlyst
c. val av ordförande och sekreterare för mötet
d. val av två protokolljusterare tillika rösträknare
e. fastställande av föredragningslista
f. behandling av verksamhetsberättelse och ekonomiska rapporter
g. fastställande av balansräkningar
h. beslut om ansvarsfrihet
i. behandling av motioner och förslag
j. fastställande av arvoden, rese- och traktamentesersättningar
k. fastställande av arbetsplan, årsavgift och budget
l. val av kårstyrelse, kommittéer och befattningshavare
m. val av revisorer och suppleanter
n. fastställande av tid och plats för nästa årsmöte
o. övriga anmälda frågor.

Demokratipatrullen; Andreas Södergren, EvaLotta Persson, Carolin Hermansson

Motion nr 14

Motioner på kårårsmöten

Därför föreslår vi förbundsmötet
att lägga till punkten “motioner” i stadgarnas §42 enligt ovanstående förslag



38     FM 2013 del 1 - Motioner & Tingets förslag

Motion nr 14

FS yttrande
Förslag som underlättar ökat deltagande och påverkan i den demokratiska processen skall  
hörsammas.

 
BUs yttrande 
Det är viktigt för den demokratiska processen att det finns möjlighet att motionera även på kår-
nivå. Men att motionen behöver vara inne fyra veckor innan kårårsmötet tycker vi är att ta till lite 
i överkant, speciellt då kallelse inte behöver gå ut förrän två veckor innan årsmötet. Vi saknar en 
att-sats om tillägget i stadgarna kring vem som får skicka in motion och när den ska vara kår- 
styrelsen tillhanda.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att bifalla motionen

BU föreslår förbundsmötet 
att bifalla motionen 
att  i stadgarna lägga till texten Motion till ordinarie årsmöte kan inges av varje  
 medlem i scoutkåren och skall vara kårstyrelsen tillhanda en vecka före mötets 
 öppnande i §42.
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I många kommuner tillämpar man så kallade Medborgarförslag. Medborgare lämnar in ett förslag 
som kommunen utreder och sedan bifaller eller avslår. Ofta är handläggningstiden kort så beslut 
kan komma snabbt.
 
Om vi hade det i NSF så skulle man kunna skicka ett förslag till FS, som behandlar det på nittio 
dagar och sedan lämnar ett yttrande. Därmed underlättas känslan av inflytandet för medlemmen 
och FS får en kanal direkt från medlemmarna.

Mikael Björnholm, Linköping

FS yttrande
Den här frågan ges aktualitet med tanke på motionerna om FM vartannat år. Men, FS strävar 
efter att göra sitt arbete mer strategiskt, inte mindre. FS ska primärt hantera frågor av samma 
magnitud som FM, frågor om resursanskaffning/-fördelning, samverkan, långsiktig planering 
och värdegrund. Istället ser FS helst att förbundets kommittéer blir ännu mer tillgängliga för 
medlemmarnas idéer. Kommittéerna bör ha mandat att besluta i eller vidarebefordra frågor inom 
sina uppdrag. Då ökar medlemmarnas möjlighet att delta i förbundets beslutsfattande genom 
arbete i kommittéer och projektgrupper. Med det synsättet finns mycket få frågor som behöver 
den direktkontakt som motionären efterfrågar.

Det är utifrån detta resonemang som vi inför och under årets förbundsmöte lyfter fram kommit-
téernas arbete. Vi hoppas att detta ska leda till fler engagerade medlemmar i förbundets gemen-
samma arbete. En utredning skulle kunna bidra med nya tankar i detta, men i dagsläget ser FS 
inget behov. Vi har en klar linje som vi uppfattar oss ha stöd för i föregående års arbetsplaner.

BUs yttrande
Det finns inget som hindrar medlemmar att kontakta förbundsstyrelsen (FS) i dagsläget, deras 
namn och e-postadresser finns på hemsidan. Men genom att skicka förslag direkt till FS tvingas 
FS avgöra om de har mandat att bestämma om frågan eller om frågan borde tas upp på för-
bundsmötet (FM). Vi ser att det är bättre demokratiskt om frågorna tas upp på FM då fler med-
lemmar får chans att diskutera och vara med och besluta.

Motion nr 15

Direkt demokrati

Därför föreslår jag förbundsmötet
att utreda frågan om medlemsförslag

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Motion nr 16

Idag används mycket papper i onödan då rapporter, broschyrer, motioner m.m. trycks upp och 
aldrig används. Dessutom skulle flertalet av de använda kopiorna kunna ersättas av digitala  
förlagor då användandet av bärbara datorer och läsplattor är utbrett.
 
Att användandet av dessa digitala förlagor inte är vanligare tror jag beror på en kombination av 
dessa tre faktorer:

• Dålig tillgänglighet för laddning av elektroniska hjälpmedel i plenum 
• God tillgång till förtryckt material 
• Svårt att få tillgång till uppdaterat digitalt material

Med detta i åtanke tror jag att med några mindre förändringar kan vi avsevärt minska antalet 
”onödiga” kopior och därmed belastningen på miljön. Däremot bör inte tryckt material avveck-
las då inte alla har tillgång till, eller är bekväma med att använda dessa digitala hjälpmedel. Istället 
bör trycksaker fås på begäran.

Markus Johansson, Värends Scoutkår

FS yttrande
FS håller med motionären om vikten av att spara resurser utan att för den skull försämra demo-
kratin. Förslagen till åtgärder är bra och ordet “bör” lämnar utrymme för att allt inte alltid kan 
uppfyllas.

Den tredje att-satsen tolkar FS som att alla textdokument som produceras under själva FM ska 
kunna delas löpande, dels via en hemsida, dels via hårddiskar tillgängliga för deltagarna.

Inför framtiden önskar FS att kontakten mellan medlemmarna och förbundsledningen (styrelse, 
kommittéer, kansli och personal) ökar. Det är bland annat därför förbundets kommittéer i år lyfts 
fram tydligare i arbetsplan och på FM. På så sätt kan idéer av det här slaget snabbare och enklare 
nå ansvarig grupp, i det här fallet FM-kommittén. Detta ökar medlemsinflytandet samtidigt som 
FM kan fokusera på frågor med ännu större betydelse för förbundets utveckling och kårernas 
stöd.

Pappersoberoende förbundsmöte

Därför föreslår jag förbundsmötet
att     i anmälan till förbundsmötet finns möjlighet att välja att få tryckmaterial
att     i plenum ska det finnas en god tillgång av eluttag för att ladda datorer och läsplattor
att     på en väl angiven hemsida ska tryckmaterial publiceras och kontinuerligt uppdateras  
 Dessutom bör det finnas datorer eller usb-minnen som man kan fysiskt få tillgång  
 till dokumenten
att     i plenum bör det finnas tillgång till fritt internet

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att bifalla motionen
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Motion nr 16

BUs yttrande
Beredningsutskottet (BU) ser definitivt att det finns en efterfrågan av ett pappersoberoende för-
bundsmöte (FM), men kan också se praktiska hinder som gör själva genomförandet svårt.

BU föreslår förbundsmötet
att  bifalla första att-satsen
att  avslå andra, tredje och fjärde att-satsen
att  den som väljer att inte få tryckmaterial istället får handlingarna skickade till sig 
 digitalt
att  FM-kommittén tar i beaktning både frågan om tillgång till eluttag och fritt 
 Internet i planeringen inför kommande FM
att  FM-handlingarna ska finnas tillgängliga på en tydligt angiven webbadress
att  FM-handlingar som skapas under mötet uppdateras löpande på den angivna 
 webbadressen
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På Tinget i Göteborg 2013 diskuterades valet av orden ”förslag” respektive ”proposition” inom 
scoutrörelsen. Tinget fann att det skulle vara lättare för unga utmanarscouter att förstå vad som 
diskuterades på FM och Ting om både FS och UScK använder sig av samma uttryck när de läg-
ger ett ”förslag” till respektive årsmöte.

I nuläget använder sig UScK av uttrycket ”propositioner” när ett förslag läggs till Tinget av 
UScK, och FS använder sig av ”FS förslag” till förbundsmötet. Även på förra årets Demokrati-
jamboree användes begreppet propositioner. Det kan leda till att det blir svårt att hänga med i 
vad som menas på de olika mötena. Tinget föreslår därför FM att ändra namnet på vad FS kallar 
sina förslag. Förslaget innebär att ”FS Förslag” ändras till ”proposition” med tanke på att man på 
FM har en propositionsordning men inga propositioner.

Tinget

FS yttrande
Om det står förslag förstår många vad som menas. Om det står beslutsordning förstår en hel del. 
Om det står proposition och propositionsordning så förstår färre. 
 
I språkundervisning för nysvenskar kommer sannolikt glosan proposition senare än glosan  
förslag. 
 
I offentliga Sverige används proposition och en hel del andra ord som votering där det finns  
vardagliga synonymer. Vad är scoutings roll? Att utbilda och göra människor redo för livet!
FS tycker motionen är bra då den gör medlemmarna mer redo för det verkliga livet. Samtidigt 
gör den inte NSFs demokratiska process lättare att delta i. Därför är det extra viktigt med  
“Mötesskola” och lyhörda mötesordföranden som guidar i processen.

BUs yttrande 
Beredningsutskottet (BU) håller med Förbundsstyrelsen om att ordet ”förslag” är enklare och 
mer lättförståeligt än ordet ”proposition”. Däremot vill inte BU riskera att utestänga människor 
från den demokratiska processen genom att använda för svåra ord eller skapa förvirring genom 
att lägga till ytterligare ett begrepp i handlingarna till förbundsmötet. Vi använder i dagsläget 
begreppen ”motion” och ”förslag” beroende på vilka som skrivit, att även lägga till ”proposi-
tion” riskerar att leda till begreppsförvirring då vi ska ta ställning till ”motioner, propositioner 
och tingets förslag”.

Ändra ”FS förslag” till ”proposition”

Tingets förslag nr 3

Därför föreslår vi förbundsmötet
att  förbundsmötet ändrar ”FS förslag” till ”propositioner”.
att  beslutet träder i kraft på förbundsmötet i Örebro 2013 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att bifalla motionen
att FS får i uppdrag att genomföra dessa ändringar i tillämpliga paragrafer i 
 förbundets stadgar.
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Dessutom uppmuntrar BU Tinget att byta tillbaka till att använda det enklare ordet ”förslag” 
istället för ”proposition” i sina handlingar, vilket skulle leda till att vi använder oss av samma 
begrepp i hela organisationen.

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå förslaget

Tingets förslag nr 3
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Motion nr 17

Under min tid som scout har förbundsmötet utgjort den naturliga träffpunkten där man träffar 
både gamla och nya vänner. Det var inte ovanligt att man avslutade evenemang med ”vi ses på 
FM!”. Idag verkar FM ha tappat lite av dess status som naturlig knytpunkt för yngre scouter.
 
Det lägre deltagandet tycker jag är mycket tråkigt då vi har haft en väldigt bra tradition med 
engagerade yngre. Därför tycker jag vi ska slå ett slag för att öka antalet yngre deltagare, detta 
genom att inför återträffar för större evenemang och kurser. Jag tror det skulle motivera fler 
scouter att delta om det fanns organiserade återträffar för årets evenemang där de kan träffa 
gamla vänner och ledare. Dessutom skulle dessa återträffar ge bra reklam och synliggöra kurser 
och evenemang för sin målgrupp och agera som en fin avslutning. För kurser skulle detta också 
vara ett ypperligt verktyg för att både kunna ge ett bra avslut och få uppföljning på vilken verkan 
deras kurs har fått.

Markus Johansson, Värends Scoutkår

FS yttrande
Så snart ett arrangemang förväntas ske av tradition eller rutin inleds en utveckling som alltid slu-
tar med att arrangemanget behöver läggas ned eller bytas ut. Det är förbundsstyrelsens mening 
att ett vitalt ideellt liv istället skapas av individers och gruppers spontana initiativ. Det gäller ännu 
mer en återträff  som mer än t ex kurser beror på känslomässiga band mellan människor.  

Vidare menar vi att initiativförmåga och handlingskraft är en del av scoutings ideal. Därför 
känns det fel att ålägga arrangörerna detta uppdrag, deltagarna kan likaväl som arrangörer ini-
tiera en återträff. Vi anser liksom motionären att FM-arrangörer ska vara behjälpliga dem som 
vill återträffas men ser inte att detta kräver ett FM-beslut. FS uppmuntrar alla team och deltagare 
som vill återträffas att göra så.

BUs yttrande
I och med att våra kurser och andra arrangemang till största delen arrangeras helt på ideell basis 
anser beredningsutskottet (BU) att extra börda inte bör läggas på kursledarna. Att ha obligato-
riska återträffar, eller åtminstone tydliga förväntningar genom att de “bör” genomföras, är inte 
något vi anser är värt priset av mer press och jobb för de ideella. Istället går vi på förbunds-
styrelsens (FS) linje att det är bättre att sådana återträffar kan få växa fram mer spontant, och 

Återträffar för evenemang på FM

Därför föreslår jag förbundsmötet
att     under varje förbundsmöte ska det ges möjlighet till schemalagda återträffar för   
 större evenemang under det gångna året, mellan de två förbundsmötena.
att     planeringsteamen för större evenemang bör planera en återträff
att    arrangörerna för förbundsmötet skall samverka och bistå dessa planeringsteam  
 för att få en bra möjlighet till dessa återträffar.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen



45FM 2013 del 1 - Motioner & Tingets förslag

kanske på deltagarnas eget initiativ. När det kommer till första att-satsen vore det ju praktiskt om 
det fanns en reserverad tid för återträffar på varje förbundsmöte (FM), men med tanke på hur 
pressat schemat är redan i dag anser vi inte att det är värt att korta tiden för allt övrigt på FM för 
att göra plats för återträffar. De som vill arrangera återträffar i de luckor som redan i dag finns i 
schemat kan ju naturligtvis göra det.

Motion nr 17

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Demokratipatrullen ser inget syfte i att det skrivs motioner bara för motionsskrivandets skull, 
men vi ser en tydlig fördel med att det kommer in bra och genomtänkta motioner som hjälper 
NSF att bli en ännu bättre organisation.

Vår övertygelse är att det finns gott om medlemmar i NSF som har bra idéer på hur vi kan 
utvecklas, men av olika anledningar skriver dessa medlemmar inte motioner till förbundsmötet. 
Kanske beror det på okunskap (de vet inte hur det går till att skriva en motion), kanske beror det 
på tidsbrist (man tar inte sig tid att skriva ner sina tankar), kanske beror det på att man inte på 
egen hand vågar skriva en motion eller kanske beror det på något helt annat.

För att undanröja åtminstone några av dessa hinder önskar vi att man från förbundshåll upp-
muntrar till ett ökat arbete kring motioner. Vi tror att det är en bra lösning om medlemmar träf-
fas och diskuterar (det är då många bra idéer uppstår) och sedan hjälps åt att skriva motioner till 
förbundsmötet och Scouternas stämma.

Demokratipatrullen; Andreas Södergren, EvaLotta Persson, Carolin Hermansson

FS yttrande
Demokratipatrullens uppdrag var inte enkelt och FS anar att detta lyser igenom i motionens idé. 
Fika gör otvivelaktigt möten trevligare men saknar i sig kraften att ge upphov till motioner - den 
kraften finns eller saknas av helt andra skäl, oavsett tilltugg. Motionsskrivande sker när männi-
skor har en önskan, längtan eller dröm som kräver stöd från förbundets gemensamma resurser. 
FS hoppas därför att strategiförslagets idé om att kårerna skapar egna strategier kan orsaka fler 
motioner. 
Vidare skulle administrationen av kvitton för fika kosta orimligt mycket i relation till fikat och 
förväntade effekter.

BUs yttrande
Antalet motioner har ökat de senaste åren och vi hoppas att medlemmar fortsätter att skicka 
in motioner till nästkommande förbundsmöte. Men vi ser inte hur en betald fikakostnad skulle 
förbättra motionsskrivandet. Plattformar där medlemmar kan träffas och diskutera, exempelvis 
förbundsrådet, tror vi skapar bättre förutsättningar för motionsskrivande då fokus ligger på dis-
kussion om verksamheten snarare än att producera motioner.

Motion nr 18

Därför föreslår vi förbundsmötet
att  distrikt eller andra grupper av kårer som under demokratiåret 2014 har en träff   
 om minst 45 minuter i syfte att skriva motioner får fikakostnaderna bekostade av 
 förbundet. Träffen får gärna kombineras med annan aktivitet, till exempel ledar- 
 vård eller utbildning.

Motionsskrivande

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Motion nr 19

Under 2014 ska vi arbeta med temat ”Tag plats” med fokus på demokrati enligt ett beslut på 
NSFs förbundsmöte (FM) 2012. Tyvärr kan vi notera att antalet möjliga ombud som deltar i FM 
är stadigt minskande och att vi riskerar att urholka den demokratiska processen inom förbundet.

Nedan finns statistik över hur många % av möjliga ombud som deltagit i FM de senaste 10 åren. 
På senare år har mindre än 60% av möjliga ombud deltagit, dvs mer än 40% av möjliga ombud 
har valt att inte delta under årsmötet och föra fram sina synpunkter samt dela ansvaret för för-
bundets verksamhet och programutveckling. Antal möjliga ombud baseras på antalet medlemmar 
kårerna redovisat året innan. Då vi studerat deltagandet som % av möjliga ombud har vi redan 
tagit hänsyn till minskat medlemsantal.

För att visa på vikten av att ombuden deltar i FM tycker vi att de kårer som skickar alla sina om-
bud ska premieras under demokratiåret 2014.

Demokratipatrullen; Andreas Södergren, EvaLotta Persson, Carolin Hermansson

Belöning till kårer som skickar samtliga 
ombud till förbundsmötet 2014

Därför föreslår vi förbundsmötet
att  alla kårer som skickar samtliga berättigade ombud till FM 2014 får en belöning till 
 ett värde av ca. 500 kr
att  FS får i uppdrag att besluta vilken belöning som ska ges och att administrera 
 utdelningen av denna
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FS yttrande
Demokratipatrullen sätter fingret på något oerhört viktigt. Kårer som inte tar tillvara sin demo-
kratiska rätt skickar viktiga signaler. Är förbundets stöd oviktigt för dem, dvs. gör förbundet fel 
saker? Är inflytandet över förbundet inte prioriterat, dvs. finns det en tilltro till att förbundet gör 
rätt saker. Består kårerna endast av en styrelse men saknar verksamhet? Hur förbereder de sig, 
om alls inför FM? 

Värt att notera i sammanhanget är att diagrammet visar alla kårer, dvs. även de ca 30 som saknar 
verksamhet. Av aktiva kårer är närvaron alltså bättre.

Pengar är inte allt och bör inte få bli det heller. FS ser tre sätt att förbättra statistiken på ombu-
dens närvaro: 
• stötta alla kårer som vill att skapa sin egen plan för framtiden, vilket i sin tur kan leda till att 

förbundets verksamhet blir viktigare eftersom den kan hjälpa till vid planens genomförande.
• göra FM roligare och mer inspirerande. Vi kan säkert både skratta och reflektera mer!
• i första hand stötta och annars uppmana till nedläggning av kårer som idag saknar verksam-

het och därmed saknar intresse av att delta i FM.
Ett sätt att öka ombudnärvaron är att vara generösare i synen på ombudens plikter. FS uppmunt-
rar personer som tänkt att närvara under FM i sin förbundsroll att fundera på om de kan vara 
ombud för sin kår eller distrikt. Det innebär att ombudet inte kan vara med i all debatt eller i alla 
beslut men förbundet har möjlighet att samla riktigt många inför viktiga beslut. Personer kan då 
t ex lämna sin kurs-monter eller ta av sig sin BU-hatt för att rösta i t ex personval eller kritiska 
frågor.

BUs yttrande
Det är bra att demokratigruppen uppmärksammar problemet, men vi tror inte detta är ett sätt 
att lösa det. Vi tror inte belöningen blir någon morot för kåren. Det hade varit bättre om fokus 
lades på de kårer som inte skickar alla berättigade ombud, vad kan göras för att de ska vara fullt 
representerade på förbundsmötet?

Motion nr 19

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen

BU föreslår förbundsmötet 
att avslå motionen
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Vårt mål är ett förbundsmöte där alla kan vara med och göra sin röst hörd, ett förbundsmöte 
med engagerade ombud som fattar genomtänkta beslut och har en livlig, och trevlig, debatt.

Genom enkäter och intervjuer har Demokratipatrullen undersökt tidigare mötesdeltagares och 
mötesfunktionärers syn på NSFs förbundsmöte, analyserat åsikter och önskemål samt haft dis-
kussioner kring vad som gör att ett möte som blir så bra som möjligt för så många som möjligt. 
Vår slutsats är att varken systemet med åsiktstorg eller det med plenum är riktigt bra och vi har 
därför valt att plocka samman vad vi anser vara det bästa ur båda delarna till ett förslag om ett 
delvis nytt arbetssätt.

När det nuvarande systemet med åsiktstorg och beredningsgrupper infördes var det för att ge 
fler av våra medlemmar möjligheten att komma till tals. Med en närvarofrekvens på endast 55-
65% av ombuden på förbundsmötet missar man ändå många medlemmarnas åsikter och många 
är missnöjda med systemet. Ett par utmanare ansåg också att åsiktstorget inte ledde till att fler 
unga vågade uttala sig eftersom “det alltid står en bitter gubbe framför varje fråga”.

Det faktum att alla inte hör allas åsikter leder till missförstånd och svårigheter för ombud som 
har fått med sig kårens åsikt i en fråga hemifrån och sedan finner att efter diverse ändrings- och 
tilläggsförslag är det inte längre tydligt hur kårens åsikt kan framföras. I Demokratipatrullens en-
kät framfördes också synpunkter på att det blir alltför svårt att ta beslut när man inte hört debat-
ten i beredningsgruppen/på åsiktstorget, vilket leder till dåligt underbyggda beslut.

Tyvärr råder också mycket osäkerhet i dagens upplägg, ordförande är osäkra på hur ärenden ska 
hanteras, det vill säga vad som ska behandlas på torg respektive i plenum. Ombud är osäkra kring 
vad som gäller med pluppandet och många tycker överlag att hela systemet är ganska rörigt. De 
mindre kårerna har inte heller någon möjlighet att hinna med alla beredningsgrupper eller få 
överblick över hela åsiktstorget.

Flera deltagare och några tidigare mötesordföranden har i Demokratipatrullens enkät och via in-
tervjuer uttryckt missnöje med att förbundsmötet är för stressigt, viktiga beslut skyndas på alltför 
mycket.

Åsiktstorgen har känts för långa och innehållit för lite aktivitet enligt många medan andra upp-
levde att det var svårt att hinna med allt på torget om man ska ha koll på alla ändrings- och till-
läggsförslag som läggs.

Dagens system är också problematiskt för de som har olika former av funktionshinder, till ex-
empel hörselnedsättning, synnedsättning, dyselexi, rörelsesvårigheter med mera och fråntar i viss 
mån oss medlemmar stora delar av den demokratiska skolningen som traditionellt sett funnits i 
NSF.

Motion nr 20

Ändrad mötesordning på FM
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Motion nr 20

Åsiktstorg
Åsiktstorgen infördes för att fler skulle våga ge sin åsikt till känna, detta tycker Demokratipatrul-
len givetvis är positivt. Vi vill dock utnyttja digital teknik till att göra åsiktstorget mer tillgängligt 
och låta fler scouter än de som finns på plats på förbundsmötet få en chans att påverka besluten.
Demokratipatrullen föreslår att vi inför ett e-åsiktstorg, det vill säga ett helt digitalt åsiktstorg 
som alla kan vara med i, oavsett om man har möjlighet att besöka förbundsmötet eller inte. 
Detta är dock INTE detsamma som en debatt via internet, ett e-åsiktstorg ger dig som ombud 
möjlighet att lägga dina ändrings- och tilläggsförslag hemifrån innan du åker. På det “analoga” 
åsiktstorget har vi “pluppat” stöd till förslag, här byter vi plupparna mot bifallsmarkering, varje 
ombud har rätt att yrka bifall eller avslag för varje förslag.

Demokratipatrullens tanke är att e-åsiktstorget öppnar ungefär tre veckor innan förbundsmötets 
öppnande. Bland möteshandlingarna som skickas ut till ombuden bifogas en inloggningskod, en 
kod som krävs för att ombuden ska kunna lägga förslag eller bifalla andras förslag. Däremot bör 
det vara möjligt för alla NSF-medlemmar att se lagda förslag och genom träffar med kåren/
distriktet på hemmaplan ta ställning till tilläggs- och ändringsförslagen. Detta ger ombuden stör-
re möjlighet att driva kårens åsikt istället för sin egen på förbundsmötet. Den tekniska lösningen 
för e-åsiktstorget behöver tas fram och kan komma att påverka den slutliga utformingen, men då 
det redan finns organisationer som sköter sina årsmöten helt och hållet digitalt är systemet ingen 
orimlighet.

Beredningsgrupper
Beredningsgrupper är populära bland de som deltog i Demokratipatrullens enkät, klagomålen 
kring dem rör i princip bara de praktiska aspekterna kring genomförandet (framförallt kritiseras 
lokalerna).

Med en majoritet av ändrings- och tilläggsförslagen lagda innan mötets öppnande behövs inget 
åsiktstorg och därmed kan ombuden få mer tid till beredningsgrupperna. Trots utökad tid för 
beredningsgrupper, kommer det även att finnas tid för plenumförhandlingar under lördagen, 
vilket gör att det blir mindre stressigt på söndagen.

I beredningsgrupperna anser vi att samtliga motioner och förslag ska behandlas, inklusive arbets-
plan och liksom tidigare är beredningsgrupperna ledda av en moderator och har en sekreterare 
med som sammanställer det som sägs. Den största förändringen Demokratipatrullen vill se är att 
ett schema över beredningsgrupperna ska distribueras i förväg (helst tillsammans med handling-
arna), vilket gör det möjligt att redan innan mötets öppnande ha planerat vilka beredningsgrup-
per man ska vara med på.

Förhoppningsvis kan också intresseanmälningar kring vilka beredningsgrupper ombuden är 
intresserade av samlas in i god tid innan mötet så att lokalerna kan anpassas utefter intresse, 
framförallt storleksmässigt, men också att de som behöver hörslingor får lokaler som har tillgång 
till detta, att de med två brutna ben inte ska vara i lokalen på andra sidan stan och så vidare.
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Motion nr 20

Plenum
Efter beredningsgrupperna väntar plenumförhandlingar. Demokratipatrullen har noterat att 
utmanarna använder sig av plenumförhandlingar under sitt ting och att denna mötesform inte på 
några sätt är “för avancerad” för våra yngre medlemmar.

För den som inte tycker om att tala inför hela förbundsmötet förespråkar Demokratipatrullen 
att det finns en av förbundsmötet utvald person som framför dessa åsikter, en person vi under 
arbetets gång refererar till som ”Flaskposten”, då den kommer med viktiga meddelanden/åsikter. 
Genom att använda sig av Flaskposten får man sin åsikt framförd utan att själv behöva tala. Då 
risken för missförstånd ökar när egna åsikter ska framföras av någon annan försöker vi givetvis 
att i första hand stötta och uppmuntra ombuden att själva presentera sin åsikt inför plenum, 
“Flaskposten” är tänkt som ett komplement för den som av olika anledningar inte själv kan och 
vill prata inför grupp, de som vill får hjälp att få en röst.

Dagordningen
Demokratipatrullen hävdar att vissa ommöbleringar i dagordningen kan leda till en positiv ef-
fekt för förbundsmötet. Därför är vår önskan att när mötet öppnas så börjar också de viktiga 
förhandlingarna. Vi anser att gäster i form av kommunstyrelseordförande med flera bättre talar 
med/till oss under festkvällen, då vi ändå är samlade och har störrre möjlighet att ta till oss deras 
bevingade ord. En annan ändring vi förordar är att vi efter mötets öppnande, verksamhets-
berättelse, ekonomisk rapport med mera som tillhör föregående år satsar direkt på motioner, 
arbetsplan och val, med följden att vi skjuter fram behandlingen av stiftelser och fonder till slutet 
av mötet. Denna ändring är ett led i att vi vill ha alerta och engagerade ombud som diskuterar 
motionerna.

Tidsplan
Med dessa förklaringar gjorda kommer här ett förslag på hur vi i praktiken skulle vilja att för-
bundsmötet genomförs framöver:

• Cirka tre veckor innan mötets öppnande skickas möteshandlingarna ut och e-åsiktstorget 
öppnas.

• 48 timmar innan mötets öppnande stänger möjligheten att lägga tilläggs- och ändringsförslag 
via e-åsiktstorget.

• Cirka 20 timmar innan mötets öppnande ska lagda tilläggs- och ändringsförslag finnas 
tillgängliga i ett kompendium på mötesbyrån och via pdf  på hemsidan, vilket med dagens 
teknik gör det möjligt för ombuden att ta del av dessa förslag redan på resan till mötet.

• På lördagen öppnas mötet utan långa välkomsttal.
• De punkter som berör mötesformalian samt föregående års verksamhet behandlas i plenum 

(punkt 1-10 under FM 2012).
• Beredningsgrupperna pågår ett par timmar.
• Plenum återupptas på lördagseftermiddagen och håller på cirka två timmar innan  

ajournering.
• Söndagen ägnas helt åt plenumförhandlingarna, de sista punkterna som behandlas innan 

mötets avslutande är minnesfonderna samt stiftelserna.
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Tidsmässigt har vi beräknat att FM-lördagen ser ut ungefär som följer:

9:00 Mötets öppnande
10:00 Beredningsgrupper, pass 1
11:00 Beredningsgrupper, pass 2
Lunch
12:45 Beredningsgrupper, pass 3
13:30 Beredningsgrupper, pass 4
14:30 Fika & tid för kår/distriktsvisa diskussioner
15:30 Plenum återupptas
17:30 Mötet ajourneras
19:00 Fest

Summering
Demokratipatrullen har efter undersökningar och diskussioner kommit fram till en ny modell för 
förbundsmötets utformning. I många delar kommer man att känna igen sig från tidigare för-
bundsmöten, vilket är rimligt eftersom alla förbundsmöten har samma uppdrag att behandla och 
ta beslut om i förväg förberedda frågor.

Vi tror inte att nya mötesformer helt kommer att lösa alla de problem vi har uppmärksammats 
på, men vi tycker att det är viktigt att vi gör några genomtänkta förändringar av mötesformerna 
för att öka engagemanget bland ombuden och för att få en bättre förståelse för argument vid 
beslut.

Demokratipatrullen; Andreas Södergren, EvaLotta Persson, Carolin Hermansson

FS yttrande
FS finner motionen väl värd att pröva, kanske har Demokratipatrullen funnit den gyllene  
medelvägen mellan åsiktstorg och plenum. Samtidigt är tidsramarna svåra att bedöma och kräver 
ytterligare funderingar.

En utmaning med beredningsgrupper är att små kårer med få ombud endast hinner delta i ett 
fåtal grupper. Vidare ser FS gärna att motionärerna deltar i det fortsatta finslipandet inför  
kommande FM.

Därför föreslår vi förbundsmötet
att  diskussioner i beredningsgrupper genomförs under lördagen samt att berednings- 
 grupper annonseras i god tid för att ge mötesdeltagarna möjlighet att planera 
 vilka beredningsgrupper de vill närvara på redan innan ankomst till mötet
att  huvuddelen av förhandlingarna sker i plenum 
att  man under plenumförhandingarna har en person utsedd för att föra talan åt de  
 som själva inte kan/vill yttra sig inför mötet
att  dagordningen från och med förbundsmötet 2014 möbleras om så att motionerna,  
 arbetsplanen och valen behandlas så tidigt som möjligt under mötet

Motion nr 20
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Motion nr 20

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att avslå första att-satsen
att diskussioner i beredningsgrupper genomförs under lördagen, i förväg samman-
 satta för bästa tänkbara representation från olika kårer.
att  beredningsgrupperna tilldelas en andel av alla motioner och förslag att bereda, så  
 att alla motioner/förslag beretts av så många kårer som möjligt.
att  beredningsgruppernas primära uppgift är att skapa största möjliga samsyn kring 
 inkomna motioner och förslag i syfte att vaska fram ett huvudförslag som därmed 
 är förankrat och som borde kunna erhålla ett tillstyrkan i en FM-majoritet. 
att bifalla tredje att-satsen
att avslå fjärde att-satsen
att  föredragningslistan på nästa förbundsmöte utformas så att motioner, arbetsplan 
 och val kan behandlas av så många ombud som möjligt.

BUs yttrande
Den stora förändringen vi uppfattar att Demokratipatrullen föreslår i sin motion är att åsiktstor-
get ska tas bort från förbundsmötet (FM) och ersättas av ett E-åsiktstorg före FM. För det första 
saknas det att-satser både kring att ta bort åsiktstorget och om att istället införa ett E-åsiktstorg 
före mötet. Ska FM kunna besluta om det föreslår vi att motionärerna lägger fram att-satser om 
detta. Det är dessutom oklart utifrån förbundsstyrelsens (FS) svar om de stödjer en sådan för-
ändring, och deras svar innehåller inte heller någon att-sats om detta.

För det andra håller beredningsutskottet (BU) inte med om att det skulle bli en positiv för-
ändring. I teorin verkar det bra, med fler som kan delta i beslutsfattandet, förslag som arbetas 
igenom under en längre tid och mer tid på FM för annat än åsiktstorg. Dessvärre är vi rädda 
att det hela riskerar att falla på ett för svagt deltagande på nätet innan FM, med konsekvensen 
att många bra tankar och förslag inte kommer fram, eller att arbetsordningen ändå rivs upp på 
FM om många märker att de har idéer på nya förslag som de vill kunna lägga fram under själva 
mötet. Ett E-åsiktstorg förutsätter att ombuden lägger mycket tid - troligtvis flera kvällar under 
de veckor torget har öppet - för att delta i debatten och lägga förslag. Med tanke på att själva FM 
fortfarande tar lika mycket tid, och lägg till det förmöten i kårer och distrikt samt inläsning av 
handlingarna, är vi rädda att många ombud med begränsad tid i sin vardag inte kommer att vilja 
eller kunna ta sig tid att delta ordentligt på E-åsiktstorget. Hur mycket tror du som läser detta att 
du skulle vara delaktig innan FM?

Ett annat argument som Demokratipatrullen för fram för E-åsiktstorg är att ombuden då skulle 
veta hur kåren ställer sig till de ändrings- och tilläggsförslag som kommer upp. Till viss del kan-
ske det skulle bli så, men för att ombuden fullt ut ska veta vad kåren tycker om alla förslag kräver 
det ju två möten i kåren inför FM: Ett inför de tre veckornas E-åsiktstorg för att fastställa kårens 
linje om de utskickade förslagen och om några ändrings- och tilläggsförslag ska läggas fram, 
sedan ett andra möte efter E-åsiktstorget har avslutats för att bestämma vad kåren tycker om alla 
nya förslag som kommit fram. I synnerhet eftersom E-åsiktstorget enligt förslaget ska stänga 48 
timmar innan förbundsmötet är det nog inte så troligt att så många kårerna kommer att kunna 
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ha ett sådant möte. Så länge vi har ett möte där ändrings- och tilläggsförslag kan läggas får vi nog 
finna oss i att ombuden får bedöma vad kåren troligtvis hade tyckt om de nya förslagen.

Vi förstår inte motionärernas andra att-sats “att huvuddelen av förhandlingarna sker i plenum”. 
Ordet förhandlingar brukar ju avse beslutspassen i plenum, så förhandlingarna sker väl alltid i 
plenum? Menades det kanske att huvuddelen av FM i sin helhet ska ske i plenum?

När det kommer till frågan om “Flaskposten”, en person som ska föra talan åt de som inte kan 
eller vill yttra sig i plenumförhandlingarna, ser vi behovet av det och tycker att det är något som 
absolut är värt att testa.

BU håller med FS argumentation kring problemet med att ombud på söndagseftermiddagen kan 
tvingas lämna när de kanske viktigaste besluten på FM tas. Därför ställer vi oss positiva till FS 
ändringsförslag om att se över i vilken ordning besluten tas på FM. 

Till sist tycker vi inte att FS ändringsförslag om att kårerna ska tilldeles olika beredningsgrup-
per är en bra idé. Vi anser att det är rimligt och önskvärt att ombuden själva kan välja det de är 
intresserade av och tycker är viktigt. Dessutom kan det vara bra för nya ombud att följa med 
andra ombud från kåren som varit på för FM, istället för att tvingas in i en beredningsgrupp där 
de kanske inte känner någon.

BU har lagt ett eget förslag om ändring av mötesordningen under FS förslag 1 Arbetsformer för 
förbundsmötet 2013.

BU föreslår förbundsmötet 
att  avslå avskaffandet av åsiktstorget på FM
att  avslå införandet av ett E-åsiktstorg
att  avslå FS två ändringsförslag på motionens första att-sats om beredningsgrupper

Motion nr 20
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Motion nr 21

Vi vill föreslå att vi i NSF övergår till att ha förbundsmöte vartannat år istället för varje. I och 
med att NSF numera kan delta aktivt i Scouternas årsmöte Demokratijamboree innebär det att 
vi i NSF vartannat år får två viktiga årsmöten att åka på tätt följt på varandra. Risken finns att 
våra scoutkårer inte har resurserna att engagera sig fullt ut, vilket kan skada den demokratiska 
processen. Det är således viktigt att vi lägger vårt förbundsmöte på de år det inte är Demokrati-
jamboree.

Att ha förbundsmöte vartannat år ger förbundsstyrelse, kommittéer och personal mer arbetsro 
då det idag läggs stora resurser på just årligt förbundsmöte.

Eskilstuna NSF scoutkår

FS yttrande
FS delar motionärens syn och ser stora vinster när det gäller hur vi använder förbundsstyrelse 
och personal, då dessa idag ägnar oerhört mycket tid åt FM-förberedelser. Med FM varje år star-
tar FS ständigt om sin grupprocess och de år då stora delar av styrelsen avgår blir startsträckan 
lång och personalen får återigen nya riktlinjer för arbetsmetoder etc. Även kårer och distrikt 
förväntas få mer arbetsro med den föreslagna förändringen och mer tid till det egna utvecklings-
arbetet

Inför ett eventuellt FM-beslut i linje med motionen har FS lagt ett förslag med de stadge-
ändringar som i så fall behöver göras.

BUs yttrande
Beredningsutskottet (BU) håller med motionärerna om att förbundsmöte (FM) vartannat år vore 
bra för att kårerna ska ha större möjlighet att åka på Scouternas stämma som ligger vartannat 
år. Vinningen för förbundsstyrelsens (FS), kommittéer och personal med FM vartannat år väger 
också tungt. Vi ställer oss kritiska till att en förändring ska och kan ske direkt då det är stadge-
ändringar som krävs. Beslutet måste alltså gå igenom med antingen majoritet på FM i år eller 
med enkel majoritet två FM i rad, alltså 2013 och 2014. Dessutom är förslagen på budget och 
arbetsplan till årets FM skrivna endast för ett år framåt. Därför tycker vi att övergången till FM 
vartannat år ska ske först vid FM 2015, så att alla förslag kan vara anpassade efter det. BU anser 
alltså att FM ska hållas 2014 och 2015, men inte 2016. Vi tycker att det i att-satserna är otydligt 
att det ska vara FM vartannat år därför har vi föreslagit några nya att-satser.

Förbundsmöte vartannat år 1

Därför föreslår vi förbundsmötet
att  nästa FM anordnas 2015
att  vi på FM 2013 fattar de nödvändiga beslut gällande förtroendeval, budget och
 arbetsplan som behövs för att kunna övergå till en tvåårscykel. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att bifalla motionen
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Motion nr 21

BU föreslår förbundsmötet 
att  avslå första att-satsen
att  avslå andra att-satsen
att  förbundsmöte hålls år 2014
att  förbundsmöte hålls vartannat år
att  övergången till förbundsmöte vartannat år sker vid förbundsmötet 2015
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Under förbundsmötena tar vi fram hur vi vill utveckla vårt förbund och vad vi skall göra i fram-
tiden. Mycket är stora projekt och det är även mycket som åläggs förbundsstyrelsen och olika 
grupper att genomföra och saker ska dessutom redovisas m.m. vilket tar mycket tid. Inför ett 
förbundsmöte är det dessutom mycket som skall förberedas och planeras vilket även det tar tid 
från förbundsstyrelsen från ålagda uppgifter. Förbundet har även haft svårigheter med att få fram 
folk som kan arrangera förbundsmötet.

För att ge större möjlighet att jobba med det vi vill i förbundet så tycker vi att det hade varit en 
fördel att genomföra FM vartannat år istället för att verkligen kunna verkställa beslut från FM 
fullt ut. 

Under mellanåren så har vi förbundsrådet att diskutera och utveckla förbundet vidare och kan 
där skapa oss en möjlighet att ta beslut på sådant som kräver årligt beslut eller om något akut 
kommit upp. 

Detta borde även ge förbundsråden större prioritering samt att vi kan lägga energi på vad som 
händer vid Scouternas stämma och få bra representation från NSF. 

Vartannat år har vi gemensamt möte med övriga scoutrörelsen i Sverige där vi är med och 
formar vår rörelse på Demokratijamboreen. Vi skulle vi även kunna stärka våran samhörighet 
med den andra delen av vår rörelse genom att förlägga FM i samband med nykterhetsrörelsens 
kongresser. Vårt möte behöver dock inte vara under hela kongresstiden utan kan som idag ligga 
under en helg.

Motionen har två delar och det är upp till mötet att bestämma om det är något vi vill men varje 
del för sig kan antas. Det finns självklart flera varianter på lösningar i samma anda och vi hoppas 
att dessa utformas under förbundsmötet.

Hur besluten som behöver tas på förbundsrådet skall gå till är något vi tror bäst utarbetas av 
förbundsmötet.

Olof  Hansen, Gustav Thoresson

Därför föreslår vi förbundsmötet
att  förbundsmötet hålls vartannat år, beslut som behövs årligen tas genom förbunds- 
 rådet de år då förbundsmöte inte hålls
att  förbundsmöte hålls de år då det inte är stämma med Scouterna
att  förbundsmöte hålls i samband med kongressen för övriga IOGT-NTO-rörelsen  
 de år möjlighet finns
att  stadgarna revideras i enlighet med de av ovan antagna att-satserna

Motion nr 22

Förbundsmöte vartannat år 2
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FS yttrande
FS delar motionärernas syn gällande FM vartannat år och ser stora vinster när det gäller hur vi 
använder förbundsstyrelse och personal, då dessa idag ägnar oerhört mycket tid åt FM- 
förberedelser. Med FM varje år startar FS ständigt om sin grupprocess och de år då stora delar 
av styrelsen ersätts av nya blir startsträckan lång och personalens arbete riskerar att sakta ned i 
väntan på nya riktlinjer för arbetsmetoder etc.

Förbundsrådet kan användas till de eventuellt nödvändiga formella beslut som krävs av förbun-
det på årsbasis av t ex myndigheter etc. Men, det är FS mening, att intentionen vid en övergång 
till vartannat år måste vara att övriga frågor av FM-karaktär hanteras vid ordinarie förbunds-
möten. Annars skall FS kalla till ett extraordinärt FM i enlighet med stadgarna. Kårerna ska alltså 
veta vad som gäller i god tid.

Vad gäller att hålla FM i samband med övriga IOGT-NTO-rörelsenskongresser så ser FS ett 
stort värde i alla de relationer som då skulle uppstå, med positiv påverkan på den lokala sam-
verkan. Likså skulle ett berikande erfarenhets- och kunskapsutbyte ske. Det är på sätt och vis 
självklart att NSF borde finns med på Sveriges största samling av nykterister. Det finns också an-
ledning att tro att våra rörelsevänner skulle kunna bli ännu bättre ambassadörer för vår verksam-
het om de bättre förstod vad vi står för. Men, då frågan om FM på kongresserna har varit uppe 
flertalet gånger och lika många gånger röstats ned, avstår FS från att bifalla den tredje att-satsen.

Inför ett eventuellt FM-beslut om FM vartannat år har FS lagt ett förslag med de stadge- 
ändringar som i så fall behöver göras.

BUs yttrande
Även Beredningsutskottet (BU) ser problemet i att arbetet med förbundsmötet (FM) tar mycket 
tid från att genomföra det som vi vill inom förbundet. Vi är därför positiva till att ha FM vartan-
nat år i linje med motionärerna. 

Förbundsrådet tycker vi är ett bra tillfälle att inom förbundet samtala kring olika ämnen och 
umgås. För att förbundsrådet ska bli bra tycker vi att stadgarna bör ses över så att alla kårer har 
chans att vara representerade. I dag har bara distriktsordföranden och förbundsstyrelsen (FS) rätt 
att medverka. 

Eftersom alla NSF-kårer har rätt att skicka ombud till Scouternas stämma tycker vi att det är 
viktigt att de har möjlighet att vara med på den. Att därför ha FM de år det inte är Scouternas 
stämma tycker vi är en bra idé. 

Motion nr 22

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att bifalla första, andra och fjärde att-satsen
att  avslå tredje att-satsen
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Vi instämmer med FS att det är viktigt att ha en god relation med resten av IOGT-NTO-rörel-
sen. Men som det ser ut i dag, med kongressen på sommaren, tycker inte vi att det passar att ha 
det samtidigt eftersom det då tar tid från våra ledare som redan i dag lägger ner mycket tid på 
sommarläger. Om övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen skulle välja att förlägga kongresserna 
till hösten är vi positiva till att ha FM samtidigt. 

Förslagen på budget och arbetsplan till årets FM är skrivna endast för ett år framåt. Därför 
tycker vi att övergången till FM vartannat år ska ske först efter FM 2015 så att alla förslag kan 
vara anpassade efter det. BU föreslår därför att vi har ett förbundsmöte 2014 och att vi efter FM 
2015 övergår till FM vartannat år.

BU föreslår förbundsmötet 
att bifalla första, andra och fjärde att-satsen
att  avslå tredje att-satsen
att  förbundsmöte hålls år 2014
att  alla kårer har möjlighet att skicka en representant till förbundsrådet
att  övergången till förbundsmöte vartannat år sker vid förbundsmötet 2015

Motion nr 22
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