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Daniel Lundh hälsade å arrangörernas vägnar alla välkomna till 

Östersund. 

Kommunens representant, kommunalrådet Björn Sandahl, 

hälsade välkomna till Östersund och önskade lycka till med 

kommande förhandlingar och beslut. 

Förbundsordförande, Per Södergren, hälsade alla välkomna till 

förbundsmötet, och förklarade därmed mötet öppnat. 

§ 1 

Förbundsmötets öppnande 

Elisa Dahlqvist, förbundsstyrelsen (FS), höll en kort 

”mötesskola” för att förklara hur årets förbundsmöte skulle gå 

till. 

 

I enlighet med förbundets stadgar skall anmälan av ombud vara 

förbundsstyrelsen, FS, tillhanda senast fem veckor före 

förbundsmötets öppnande. Stadgemässigt är det möjliga antalet 

ombud 249 till årets förbundsmöte. Inför mötet hade 

ombudsfullmakter för 117 ombud inkommit i tid. Därtill kom 

27 för sent anmälda ombud. Röstlängden föreslogs fastställas 

till 144 ombud samt 1 revisorsröst. 

FM BESLÖT  

att fastställa mötets röstlängd till 144 ombud samt 1 

 revisorsröst, vilket innebar att förbundsmötet 2011 var 

 beslutsmässigt. 

§ 2 

Röstlängd 

Enligt förbundets stadgar skall kallelse vara utfärdad senast fyra 

månader före FM. Kallelse har gått ut i Nyhetsbrev 15 april 

2011, Scouting Spirit nr 1 i mars samt via hemsidan. 

FM BESLÖT  

att fastställa att förbundsmötet var behörigen utlyst. 

§ 3 

Förbundsmötets utlysande 

Carl Berggren, valberedningen, föredrog valberedningens 

förslag. 

FM BESLÖT i enlighet med förslagen 

att till mötesordförande välja: 
Vidar Aronsson Växjö 

Mats Gunnarsson Kumla 

att till mötessekreterare välja: 
Marie-Louise Bornholm Vallentuna 

Hilda Brodén Göteborg 

Oskar Brodén Duved 

§ 4 

Mötesfunktionärer 

 

 

Mötesordförande 

 

 

Mötessekreterare 
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Carim Schröder Stockholm 

att till röstkontrollanter välja: 
Gunilla Carlsson  Göteborg 

Kaj Lindholm Åby 

Kristina Frisell Malmö 

Rikard Bergstén Örebro 

att till protokolljusterare välja:         
Eva Kilnäs Mölnlycke 

Anna-Lena Holm Lerdala 

att till resefördelningskommitté välja: 
Monika Holmberg Östersund 

Mikael Lindström Östersund 

samt att tillfråga vid behov: 

 Anders Eriksson Karlstad 

 

Röstkontrollanter 

 

 

 

 

Protokolljusterare 

 

 

Resefördelningskommitté 

 

Vidar Aronsson tackade för förtroendet att leda förbundsmötet 

och övertog därmed ordförandeklubban. 

 

Förbundsstyrelsen föreslog att med anledning av 

valberedningens förslag om arvodering av förbundsordföranden 

införa en paragraf 25 b. 

FM BESLÖT  

att lägga till en paragraf 25 b, angående arvodering av 

 förbundsordföranden, i föredragningslistan 

att därefter fastställa föredragningslistan.  

§ 5 

Fastställande av 

föredragningslista 

Carl Berggren, valberedningen, föredrog förslagen på 

moderatorer och redaktionskommitté. 

FM BESLÖT i enlighet med förslagen 

att till moderatorer välja: 
Vidar Aronsson Växjö 

Adam Hansson Göteborg 

Beatrice von Braun Stockholm 

Carolina Gustafsson Lund 

Karl-Erik Nilsson Saltsjö-Boo 

Helen Wester Hallstahammar 

Mats Gunnarsson Kumla 

att till redaktionskommitté välja: 
Nina Norén Stockholm 

§ 6 

Ytterligare mötesfunktioner 

 

 

Moderatorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionskommitté 
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Holger Marklund Stockholm 

Lars Karlsson Örebro 

Vidar Aronsson Växjö 

Mats Gunnarsson Kumla 

Anna Christensen Mölnlycke 

Fredrik Persson, FS, gjorde en resumé av verksamhetsåret 2010 

samt föredrog årsredovisningen översiktligt. 

Förbundsmötet noterade, (under ”medlemskap i andra 

organisationer”) att Nykterhetsrörelsens Landsförbund bytt 

namn till Nykterhetsrörelsens Landsråd, NLR, samt att nya 

kårer inte alltid vet hur rapportering för aktivitetsstöd skall ske, 

varför en del felaktigheter i redovisningen kan förekomma.  

FM BESLÖT  

att med noterade felaktigheter lägga årsredovisningen 

 för 2010 till handlingarna. 

§ 7 

Årsredovisning 

Anders Eriksson, revisor, föredrog revisionsberättelsen. 

FM BESLÖT  

att lägga revisionsberättelsen för 2010 till handlingarna. 

§ 8 

Revisionsberättelse 

FM BESLÖT i enlighet med revisorernas förslag 

att godkänna resultat- och balansräkningen och därmed 

 fastställa resultaträkningen till 1 637 585 kronor samt 

 balansräkningen per 31 december 2010 omslutande 

 25 586 904 kronor. 

§ 9 

Resultat- och balansräkning 

2010 

FM BESLÖT i enlighet med revisorernas förslag  

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 

 verksamhetsåret 2010. 

§ 10 

Ansvarsfrihet 

Vidar Aronsson lämnade över ordförandeklubban till Mats 

Gunnarsson. 

 

Fredrik Persson, FS, föredrog nedanstående fonder. 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2010 och därmed, i 

 enlighet med revisorernas förslag, fastställa resultat- och 

§ 11 

Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbunds Minnesfond 
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 balansräkningen omslutande 662 579 kronor 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2010 och därmed, i 

 enlighet med revisorernas förslag, fastställa resultat- och 

 balansräkningen omslutande 1 824 165 kronor 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

§ 12 

Stiftelsen Dan Winthers 

Minnesfond 

FM BESLÖT  

att fastställa förvaltningsberättelsen för 2010 och därmed, i 

 enlighet med revisorernas förslag, fastställa resultat- och 

 balansräkningen omslutande 2 860 318 kronor 

att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

§ 13 

IOGT-NTO-rörelsens 

kursgårds- och 

samlingslokalfond 

Carl Berggren, valberedningen, föredrog förslagen om revisorer 

för anläggningarna. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att till revisorer för Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor 

 Storvallen välja: 
Anne Wiklund Sköndal Omval 1 år 

Bengt-Ove Pettersson V. Frölunda Omval 1 år 

att till suppleanter välja: 
Ulf Viklund Bromma Omval 1 år 

Barbro Ryberg Östersund Nyval 1 år 

att till revisorer för Stiftelsen Kungshols kurs- och  lägergård 

 välja: 
Anne Wiklund Sköndal Omval 1 år 

Nils-Gunnar Gustavsson Skellefteå Omval 1 år 

att till suppleanter välja: 
Ulf Viklund Bromma Omval 1 år 

Rolf Andersson Landskrona Omval 1 år 
 

att till revisorer för Stiftelsen Ransbergs Herrgård välja: 
Anne Wiklund Sköndal Omval 1 år 

Rolf Nielsen Röstånga Omval 1 år 

 

§ 14 

Val avseende förbundets 

anläggningsstiftelser 

 

 

Revisorer Storvallen 

 

 

 

 

 

 

Revisorer Kungshol 

 

 

 

 

 

 

Revisorer Ransberg 
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att till suppleanter välja: 
Anders Ödman Mölnlycke Omval 1 år 

Ulf Viklund Bromma Omval 1 år 

Alkoholkommittén ALKO, förbundets nyaste kommitté, 

introducerades. 

 

Jonas Moberg, vice ordförande, informerade om metoden 

”åsiktstorg” och om årets upplägg. 

 

Motionsskribenterna föredrog sina motioner. 

FS föredrog sina förslag. 

Valberedningen informerade om presentationen av kandidater 

till nya FS, samt föredrog förslaget om arvoderad ordförande. 

Jenny Lindberg, generalsekreterare, informerade om lokalerna 

för åsiktstorgen. 

 

Jenny Lindberg presenterade mötets gäster från scoutrörelsen 

och nykterhetsrörelsen: 

IOGT-NTO   Kjell-Ove Oscarsson 

IOGT-NTO-rörelsens Internationella  Per-Åke Andersson 

Institut (III)   Rosemarie Strasky 

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) Vidar Aronsson 

Svenska Missionskyrkans Ungdom   

(SMU)/Equmenia  Emma Frisell 

Svenska Scoutrådet (SSR)  Helene Gestrin 

   Patrik Broms 

Svenska Scoutförbundet (SSF) Erik Sillén 

Dialogprojektet  Emma Palmgren 

   Fredrik Karlsson 

Nykterhetsrörelsens Bildnings- 

verksamhet (NBV)  Jonathan Hjort 

Våra Gårdar   Jan-Erik Wester 

   Simon Svensson 

Sveriges Landsråd för Alkohol- 

och Narkotikafrågor (SLAN) Mats Gunnarsson 

Friends Of Scouting in Europe (FOSE) Lars Karlsson 

   Fredrik Krantz 

World Scout Jamboree (WSJ) Lars Karlsson 

Vit Jul   Linda Tjälldén 

   Elisabeth Larsson 

 

 

. 
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Ordförandeklubban överlämnades till Vidar Aronsson. 
 

Mötet ajournerades för åsiktstorg. 
 

Mötet återupptogs på söndagen av Vidar Aronsson. 
 

Per Södergren, FS, hälsade den nya kåren Stjärnkåren, Svea-

distriktet, välkommen till NSF. 

 

Monika Holmberg, resefördelningskommittén, framlade 

förslaget att fastställa reseutjämningen till 1 527 kronor. 

FM BESLÖT  

att fastställa reseutjämningen till 1 527 kronor. 

Resefördelning 

 

Beatrice von Braun, moderator, sammanfattade diskussionen 

från åsiktstorget. 

FM BESLÖT  

att avslå motionen om att återinföra full subventionering 

 av tidningarna Scouten och Scoutmagasinet från och med 

 2012 års budget.  

§ 15 

Subventionering av de 

förbundsgemensamma 

scouttidningarna 

Motion nr 1 

 

Beatrice von Braun, moderator, sammanfattade diskussionen 

från beredningsgruppen. 

FM BESLÖT  

att bifalla motionen att avgiften för tidningarna Scouten 

 och Scoutmagasinet baseras på hur många tidningar som 

 verkligen skickats ut till respektive kår. 

§ 16 

Tidningsprenumerationer 

Motion nr 2 

 

 

 

Adam Hansson, moderator, sammanfattade diskussionen från 

beredningsgruppen. 

FM BESLÖT  

att avslå motionen om distriktens rätt att skicka ombud 

 med rösträtt till förbundsmötet skall upphöra. 

§ 17 

Rösträtt på förbundsmötet 

Motion nr 3 

Adam Hansson, moderator, sammanfattade diskussionen från 

beredningsgruppen. 

FM BESLÖT  

att uppdra åt FS att utifrån behov och intresse arrangera 

 ett väl anpassat forum i mening med motionens första att-

 sats – att FS genomför en arbets- och visionshelg med 

§ 18 

Samarbete för varaktig 

medlemsutveckling 

Motion nr 4 
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 fokus på medlemsutveckling 

att anse motionens andra att-sats besvarad – att 

 konsulentorganisationen skall ta mer hänsyn till 

 vad distrikten anser är viktigt att arbeta med i respektive 

 distrikt.  

Beatrice von Braun, moderator, sammanfattade diskussionen 

från beredningsgruppen. 

FM BESLÖT  

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en vägledning 

 för ledare om hur scouterna kan jobba med att sprida en 

 positiv och aktuell bild av scouting 

att denna vägledning skall ge förslag på hur scouterna 

 kan ges en förståelse av den verksamhet vi bedriver, i 

 syfte att scouterna med egna ord skall förmedla en 

 positiv och aktuell bild av scouting. Ett exempel är 

 konkreta förslag på hur vi kan jobba med reflektion 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram/sammanställa 

 förslag på aktiviteter till aktivitetsbanken, hur vi 

 förmedlar bilden av scouting i samhället. 

§ 19 

Bilden av scouting i 

samhället 

Motion nr 5 

 

 

 

 

 

Helen Wester, moderator, sammanfattade diskussionen som 

hållits på åsiktstorget. 

FM BESLÖT i enlighet med förbundsstyrelsens svar på motionen 

att anse motionen besvarad 

att avslå tilläggsförslaget – att kraven för att framföra 

 minibuss ändras. 

§ 20 

Inhyrning av fordon för 

förbundets räkning 

Motion nr 6 

Helen Wester, moderator, sammanfattade diskussionen som 

hållits på åsiktstorget.  

FM BESLÖT i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att avveckla miljöpriset. 

§ 21 

Avveckla miljöpriset 

FS förslag nr 1  

Helen Wester, moderator, sammanfattade diskussionen från 

beredningsgruppen. 

FM BESLÖT  

att stryka ”på 10 000 kronor” i förslaget 

att bifalla förslaget med ovanstående justering 

att prissumman för 2012 sätts till max 10 000 kronor 

att tydlig information ges om när det är dags att nominera 

 till priset och vilka kriterierna för nomineringen är. 

§ 22 

Nykter Scout-priset 

FS förslag nr 2 

 

Mötet ajournerades för fikapaus. 
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Mötet återupptogs av Vidar Aronsson. 
 

Carl Berggren, välkomnade förbundsmötet till Kristianstad 

2012. 

 

Jonathan Hjort, NBV, höll ett kort anförande. 
 

Karl-Erik Nilsson, moderator, sammanfattade diskussionen från 

beredningsgruppen 

FM BESLÖT  

att bifalla det jämkade förslaget – att förbundsstyrelsen och 

 Internationella Kommittén även får använda den 

 beslutade summan till annat internationellt scoutarbete. 

§ 23 

Bidrag till internationella 

scoutcenter 

FS förslag nr 3 

 

Mats Gunnarsson övertog ordförandeklubban. 
 

Josefine Larsson, FS, föredrog FS förslag. 

Mats Gunnarsson klargjorde beslutsunderlaget för förslaget. 

Carolina Gustafsson, moderator, sammanfattade diskussionen 

från beredningsgruppen. 

FM BESLÖT enhälligt 

att förbundsstyrelsen får mandat att fortsätta att aktivt 

 delta i den process som skapar framtidens svenska 

 scoutorganisering. 

FM BESLÖT  

att förbundsstyrelsen skall arbeta efter de riktlinjer som 

 beslutades på förbundsrådet som hölls i januari 2011:

 NSF skall bestå som självständigt förbund men vi är 

 måna om att hitta bra former för samarbete och att även 

 övriga  scoutförbund i Sverige får en väl fungerande 

 organisation 

att kårernas medlemmar primärredovisas till NSF   

att uppdra åt FS att sammankalla till ett extra förbundsmöte 

 då nya anslutningsformer till den nya riksorganisationen 

 är möjlig. 

§ 24 

Inriktningsbeslut för 

scoutrörelsens framtida 

struktur 

FS förslag nr 4 

Vidar Aronsson, moderator, sammanfattade diskussionen från 

beredningsgruppen. 

FM BESLÖT  

att i de delar av landet där vi idag inte har något distrikt har 

§ 25 

Arbetsplan för 2012 och 

preliminär för 2013-2015 

FS förslag nr 5 
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 vi som strategi att stimulera befintlig verksamhet och 

 försöka starta nya kårer 

att uppdra åt kansliet att, som redaktionella ändringar, 

 komplettera med preliminära eller fastställda datum på 

 arrangemang innan den fastställda arbetsplanen 

 publiceras 

att strukturen ändras på arbetsplanen så att den blir 

 målinriktad, mätbar och lättöverskådlig 

att arbetsplanen (i framtiden) skall ha en tydlig koppling till 

 budgeten 

att lägga till under ”2015 – Kom ut” delta på 

 Pridefestivalen 2015 

att lägga till under ”2013 – Existens” delta på 

 Pridefestivalen 2013 

att NSF bidrar mer aktivt i arbetet i Nordgu och Active 

att NSF uppmärksammar Nordgu:s och Actives arbete ut till 

 förbundets medlemmar 

att NSF aktivt bidrar till att skicka medlemmar till  utbyten, 

 seminarier och andra sammankomster som anordnas av 

 Nordgu och Active 

att avslå förslaget om förbundsläger vart fjärde år 

att bifalla förslaget att ha förbundsläger 2016 

att bifalla det av FS förelagda förslaget om arbetsplan med 

 ovanstående tillägg och ändringar. 

Vidar Aronsson övertog ordförandeklubban. 
 

Mats Gunnarsson, moderator, sammanfattade diskussionen från 

beredningsgruppen. 

Anders Eriksson, revisor, förklarade att det bryter mot 

stadgarna att besluta om frågan arvoderad ordförande eftersom 

förslaget kommit in för sent. FM som förbundets högsta 

beslutande organ kan ändå välja att ta upp frågan, men borde i 

så fall först ta beslut om huruvida förslaget skall diskuteras eller 

inte.   

§ 25b 

Arvodering av ordförande 

Mötet ajournerades för kort diskussionspaus. 
 

Mötet återupptogs av Vidar Aronsson. 
 

Anders Eriksson, revisor, tillade sakupplysning om 

konsekvenser av beslutet att frångå stadgarna, nämligen att 

enskilda medlemmar kan få beslutet upprivet i tingsrätten 

eftersom brott mot stadgarna skett. 
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FM BESLÖT efter votering, med 84 röster för, 51 röster emot. 

att behandla frågan om arvoderad ordförande. 

 

Följande reserverade sig mot beslutet att behandla frågan: 

Gunnel Johansson (Timmersdala), Ingemar Ahlberg 

(Trollhättan Skogshöjden), Eva Nygren (Trollhättan 

Skogshöjden), Mats Jansson (Värmlands distrikt), Peter Tjäder 

(Värmlands distrikt), Ingrid Andersson (Skattkärr), Nadja 

Antman (Skattkärr), Ingvild Fjellvang (Skattkärr), Solveig 

Jansson (Skattkärr), Aileen Söder Forbes (Skattkärr), Kristoffer 

Holmström (Karlstad Solglimten), Maria Hill (Grava), Anders 

Eriksson (Föredragande revisor), Daniel Gustafsson (Utby), 

Katarina Funning (Hällan Sundsvall), Mats Funning (Hällan 

Sundsvall), Johan Persson (Utby), David Nilsson (Utby), 

Bengt-Ove Pettersson (Utby), Sofie Linde (Utby), Rolf 

Carlsson (Utby), Carl Persson (Västkustens distrikt), Jan 

Ericsson (Forshaga), Ingvar Johansson (Skaraborgs distrikt), 

Lina Andersson (Reftele), Sven Andersson (Reftele) och 

Johanna Larsson (Reftele). 

Ordningsfråga 

Bodil Hansen, valberedningen, påpekade att FM just röstat om 

en ordningsfråga och inte om ett frånsteg från stadgarna och att 

enkel majoritet därmed borde räcka. 

 

Mötet ajournerades för lunch under vilken FS fick uppdraget att 

tolka stadgarna om frågan gäller en stadgeändring eller inte. 

 

Mötet återupptogs av Vidar Aronsson. 
 

FM BESLÖT  

att inte ajournera mötet för att ge kårerna möjlighet att 

 diskutera frågan om enkel majoritet 

att tolka stadgarna så att det endast behövs enkel majoritet 

 för att avgöra frågan om mötet skall behandla frågan om 

 arvoderad ordförande trots brott mot stadgarna 

att behandla frågan om arvoderad ordförande. 

Ordningsfråga 

Fredrik Torberger, ordförandekandidat, höll ett anförande om varför 

han begär arvodering om han skall åta sig uppdraget. 

 

Fredrik Persson, FS, redogjorde för skillnaden mellan arvodering och 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 

FM BESLÖT  

att justera att-sats nr 5 i valberedningens förslag, angående 

§ 25b forts. 
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 garanti om arvodesutfyllnad, från 6 månader till 

 max 3 månader 

att efter votering, med 69 röster för och 57 röster emot, 

 bifalla valberedningens förslag om arvoderad 

 ordförande. 

 

Följande reserverade sig mot beslutet: 

Maria Hill (Grava), Kristoffer Holmström (Karlstad 

Solglimten), Ingvar Johansson (Skaraborgs distrikt), Carl 

Persson (Västkustens distrikt), Erik Norberg (Fleninge-Ödåkra), 

Rolf Carlsson (Utby), Bengt-Ove Pettersson (Utby), Johan 

Persson (Utby), Daniel Gustafsson (Utby), Sofie Linde (Utby), 

David Nilsson (Utby), Lina Andersson (Reftele), Sven 

Andersson (Reftele) och Johanna Larsson (Reftele). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Persson, FS, föredrog FS förslag.  

FM BESLÖT att anta det jämkade förslaget, dvs. 

att aktivitetsstöd utbetalas med 20 kronor per ”pinne” 

 under 2012, för åldersgruppen 6-25 år 

att rekryteringsbidrag utbetalas med 7 kronor per ”pinne” 

 under 2012 för alla åldrar 

att samma belopp preliminärt gäller för 2013 och 2014. 

§ 26 

Aktivitetsstödet 

FS förslag nr 6 

Karl-Erik Nilsson, moderator, sammanfattade diskussionen som 

hållits på åsiktstorget. 

FM BESLÖT  

att årsavgiften 2012 skall baseras på medlemsantalet 31 

 december 2011 

att årsavgiften 2012, som faktureras kårerna, skall vara 

 oförändrad, dvs. 65 kronor /medlem 

att årsavgiften 2012 för direktanslutna medlemmar skall 

 vara oförändrad , dvs. 150 kronor /medlem 

att årsavgiften 2013 skall baseras på medlemsantalet 31 

 december 2012 

att årsavgiften 2013, som faktureras kårerna, preliminärt 

 skall vara oförändrad, dvs. 65 kronor/ medlem 

att årsavgiften 2013 för direktanslutna medlemmar  

 preliminärt skall vara oförändrad, dvs. 150 kronor 

 /medlem 

att årsavgiften 2014 skall baseras på medlemsantalet 31 

 december 2013 

att årsavgiften 2014, som faktureras kårerna, preliminärt 

 skall vara oförändrad, dvs. 65 kronor/medlem 

att årsavgiften 2014 för direktanslutna medlemmar  

 preliminärt skall vara oförändrad, dvs. 150 

 kronor/medlem.  

§ 27 

Förbundsavgift 2012 och 

preliminär för 2013-2014 

FS förslag nr 7 
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Mia Södergren och Lars Karlsson, WSJ, visade bilder från 

Världsscoutjamboreen 2011. 

 

Reklam gjordes för förbundslägret 2012, Beaver Creek. 
 

Mötet ajournerades för kaffepaus. 
 

Mötet återupptogs av Mats Gunnarsson. 
 

Per Södergren, FS, avtackade Sigbritt ”Sibban” Andersson som 

gått i pension under året. 

 

Fredrik Persson, FS, föredrog FS förslag.   

Karl-Erik Nilsson, moderator, sammanfattade och förtydligade 

diskussionen från åsiktstorget. 

FM BESLÖT  

att justera budgetförändringen i resultatet på grund av 

 beslutet med arvoderad ordförande 

att avslå förslaget att ta 5% från personalkostnaderna 

 för att täcka ordförandearvoderingen 

att i framtiden strukturera budgeten så att den blir lättare 

 att förstå 

att skriva budgeten så att den får en tydlig koppling till 

 arbetsplanen 

att med ovanstående ändringar anta budgeten. 

§ 28 

Budget för 2012 och 

preliminär budget för 2013-

2015 

FS förslag nr 8 

 

Carl Berggren, valberedningen, föredrog valberedningens 

förslag. 

FM BESLÖT  

att antalet ledamöter skall vara 11 

att antalet suppleanter skall vara noll. 

§ 29 

Beslut om antalet ledamöter 

och suppleanter i 

förbundsstyrelsen 

Carl Berggren, valberedningen, föredrog valberedningens 

förslag.  

Grava Scoutkår föreslog Jessica Andersson till kassör istället 

för Rikard Eliasson. Anders Eriksson, revisor, framförde att 

förbundet bör ha en förste vice ordförande och en andre vice 

ordförande. Bodil Hansen, valberedningen, informerade om att 

det i det ursprungliga förslaget fanns två vice ordföranden utan 

inbördes rang. 

§ 30 

Val av ledamöter och 

suppleanter i 

förbundsstyrelsen 
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FM BESLÖT  

att förbundet skall ha två vice ordförande 

att de två vice ordförandena inte skall ha någon inbördes 

 rang 

att till ordförande välja: 
Fredrik Torberger Hjo  Nyval 1 år 

att till vice ordföranden välja: 
Jonas Moberg Skene  Omval 1 år 

Josefine Larsson Borås  Nyval 1 år 

att till kassör välja: 
Jessica Andersson Flen  Nyval 2 år  

att till ledamöter välja:  
Erik Hansen Eneryda Nyval 2 år 

Daniel Lundh Östersund Nyval 2 år 

Rikard Eliasson Karlskrona Nyval 2 år 

Hilda Brodén Göteborg Nyval 2 år 

Valda ledamöter på 2 år vid FM i Göteborg 2010: 
Emelie Jonsson Duved   

Elisa Dahlqvist Finspång 

Cecilia Hemming Stora Levene  

I enlighet med tidigare beslut under § 29 valdes inte några 

suppleanter. 

Carl Berggren, valberedningen, föredrog valberedningens 

förslag. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att till ordinarie revisorer, för 1 år, välja: 
Anders Eriksson Karlstad Omval 

Ingvar Johansson Skövde Nyval 
 

att till revisorssuppleanter, för 1 år, välja: 
Anders Glemfelt Borgstena Omval 

Lars Andersson Bandhagen Nyval 

§ 31 

Val av två revisorer med 

suppleanter 

 

 

Carl Berggren, valberedningen, föredrog valberedningens 

förslag. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att fastställa antalet ledamöter i  beredningsutskottet till sex 

 ordinarie och noll suppleanter 

§ 32 

Antal ledamöter och 

suppleanter i allmänna 

beredningsutskottet och 

valberedningen 
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att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till  sex 

 ordinarie och noll suppleanter. 

Carl Berggren, valberedningen, föredrog förslaget. 

FM BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att till ordinarie ledamöter i allmänna beredningsutskottet 

 välja: 

 Adam Hansson Göteborg  Omval 

 (sammankallande) 

Katarina Funning Sundsvall Omval 

Björn Lindgren Stockholm Omval 

Evelina Sundberg Varberg Nyval 

Ing-Britt Lindblad Landvetter Nyval 

Niklas Lundberg Lund  Nyval 

Samtliga valdes på 1 år.  I enlighet med tidigare beslut under § 

32 valdes inte några suppleanter. 

 § 33 

Val av ledamöter och 

suppleanter i allmänna 

beredningsutskottet 

FM BESLÖT  

att till ordinarie ledamöter i valberedningen välja: 

 Per Södergren Landvetter  Nyval 
Fredrik Persson Garphyttan Nyval 

Niklas Blomkvist Södertälje Nyval 

Klara Dagnäs Gammelstad Nyval 

Emma Graesén  Moheda               Omval 

Johan Persson Uppsala Nyval 

Samtliga valdes på 1 år.  I enlighet med tidigare beslut under § 32 

valdes inte några suppleanter. 

§ 34 

Val av ledamöter och 

suppleanter i valberedningen 

Röstlängden justerades till 140 ombud.   

FM BESLÖT  

att förlägga 2012 års förbundsmöte i Kristianstad 27-28 

 oktober  

att anta samma mötesform på FM 2012 som på FM 

 2011, dvs. åsiktstorg 

att det vid lokalval för åsiktstorg tas hänsyn till olika 

 funktionshinder 

att det i samband med anmälan till FM skall framgå vilken 

 tid förbundsmötet börjar och vilken tid det planeras sluta. 

§ 35 

FS förslag nr 9 

Tid, plats och mötesformer 

för förbundsmöte 2012 
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Sekreterare 

 

 

 

Marie-Louise Bornholm Hilda Brodén Oskar Brodén Carim Schröder 

 

 

 

Protokolljusterare 

 

 

Eva Kilnäs   Anna-Lena Holm 

Ordförandeklubban överlämnades till Fredrik Torberger. 
 

Fredrik Torberger, FS, i egenskap av ny förbundsordförande 

tackade för mötets förtroende.  

Jonas Moberg, FS, avtackade Per Södergren, Fredrik Persson, 

Sven Nilsson, Niklas Blomqvist och Niklas Johansson för deras 

engagemang i FS. 

Jonas Moberg, tackade mötesfunktionärer, funktionärer och 

personal som lett arbetet under förbundsmötet 2011.  

Fredrik Torberger förklarade förbundsmötet 2011 avslutat, 

varefter följde scoutsång, valspråk och lösen.  

§ 36 

Förbundsmötets avslutning 


