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Ort Digitalt via Teams Plats 

Ponthus Jessmor (FO), Oscar Johansson (FK), Anders Ödman, Annie Roos, 
Björn Jönsson, Jenny Åhs, Nanny Ytterbring, Sofia Friman 
Adjungerande: Theres Sysimetsä, generalsekreterare (GS) 
Vid protokollet: Birgitta Ipsonius.  
 

Närvarande 

 
Ordförande Ponthus Jessmor öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande av mötet 
 

BESLÖT 
att godkänna den reviderade föredragningslistan 

 

§ 2  
Föredragningslista 

BESLÖT 
att utse Annie Roos att jämte ordföranden justera dagens protokoll  

 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

BESLÖT 
att  godkänna föregående protokoll FS01–22 och lägga det till 

handlingarna  
 

§ 4  
Föregående protokoll 

 
FK Oscar Johansson och GS redovisade det ekonomiska läget.  

§ 5 Ekonomi 

BESLÖT 
att fastställa områdesfördelningen inom FS efter justering 
att uppdra FO att bevaka densamma 

§ 6 Arbetsfördelning 
inom FS 
 

BESLÖT 
att notera nuvarande delegationsordning  

§ 7 
Delegationsordningen 
version 4.1 
 

BESLÖT 
att uppdra Björn och Jenny att revidera delen arbetsbeskrivningar  

§ 8 FS-handboken 
2021–2023 

BESLÖT 
att godkänna förslaget på arvoderingsavtal 

§ 9 Arvodering 
 

BESLÖT 
att uppdra Oscar, Björn och Jenny att bereda och revidera 

uppdragsbeskrivning av FO  

§ 10 
Uppdragsbeskrivninga
r 
 

BESLÖT 
att uppdra FO att tillsammans med AU lägga fram en ny 

arbetsbeskrivning för GS  

§ 11 Arbetsbeskrivning 
GS 
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BESLÖT 
att fastställa ansvarig för respektive FM beslut  
att uppdra FO och GS att tillsammans följa upp alla beslut samt 

ansvariga 
 

§ 12 FM-beslut 
 

BESLÖT 
att uppdra FO att arbeta vidare med arbetsplanen 
att notera att utbildningspatrullen tar med sig punkterna kopplade till 

utbildning 
att notera diskussionen om arbetsplanen  
att uppdra kommunikatörerna att skriva en serie med 10 personporträtt 

på sociala medier kring "scouting och livet" med fokus på olika 
ledarskap i olika stadier i livet 

att notera att Annie är behjälplig för mer riktlinjer kring ”scouting och 
livet” 

§ 13 Arbetsplan 
 

BESLÖT 

att arbeta vidare med satsningarna och de större arbeten enligt plan 

och tidigare beslut.  

 

§ 14 Satsningar/större 
arbeten 
 

BESLÖT 
att uppdra Ponthus, Björn och Anders att fortsätta strategiarbetet 
att uppdra gruppen att utveckla förbundsmål till nästa FS-möte 

§ 15 Strategiarbete 

BESLÖT 
att notera diskussionen 
att uppdra stiftelsegruppen att kontakta respektive stiftelse och påbörja 

arbetet 

 § 16 Stiftelse - 
strategiarbete 

BESLÖT 
att inrätta ett arrangemangsutskott som arbetar vidare med förbundets 

olika arrangemang  
att utse Anders, Nanny och Sofia att ingå i arrangemangsutskottet 
 

§ 17 Framtida 
arrangemang 

BESLÖT 
att fastställa alla representationer 
att uppdra FO i samråd med Björn att besluta kring representationen i 

Kalmar distrikts årsmöte 
att uppdra FO och BIGS att färdigställa kommunikationen från FS och 

VUs 

§ 18 Distriktsårsmöten 

BESLÖT 
att använda Planer som verktyg för uppföljning av beslut internt i FS 
att uppdra FO och sekreterare att föra in alla beslut 

 

§ 19 Pågående 
ärenden/uppdrag från 
beslutsloggen 

FO, GS och ledamöter föredrog rapporter från respektive ansvarsområde. 
 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter  

att välja Jennie Granqvist till kursledare för Idékursen 2022 

§ 20 Rapporter 
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att välja Annie Roos till fortsatt kontaktperson för Idékurs 2022 

att informera förbundet att vi söker kursteam till Idékursen sommaren 
2023 

att uppdra Annie Roos att tillsammans med Jennie Granqvist utse en 
mentor för hennes ledarskap som kursansvarig 

att uppdra Annie Roos att kontakta kommunikatörerna för att ge teamet 
tillgång till Idékursens Teams 

 

BESLÖT 
att till stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Kungshols Kurs-och Lägergård välja 

Anna Löfgren, Bjärred till ordförande på 1 år Kicki Rydberg, 
Stockholm till ledamot på 2 år Eva Karlsson, Örebro till ledamot på 2 
år Pernilla Ideborg, Täby till ledamot på 2 år, Fredrik Ideborg, 
Upplands Väsby till ledamot på 2 år 

 
att notera att nedanstående sitter kvar på 1 år som ledamöter i 

stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Kungshols Kurs- och lägergård Johan 
Magnusson, Odensbacken Mats Kempinsky, Örebro Josefine Larsson, 
Nacka  

 
att notera att alla ledamöter och ordförande i stiftelsestyrelsen för 

Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor kvarstår tills vidare  
 
att till stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Ransbergs herrgård välja  

Birgitta Persson, Hisings Backa till ordförande på 1 år Johan Persson, 
Göteborg till ledamot på 2 år Rolf Carlsson, Göteborg till ledamot på 
1 år  

att notera att nedanstående sitter kvar på 1 år som ledamöter i 
stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Ransbergs herrgård Jimmy Eklund, 
Göteborg Ulrika Andersson, Kil Celice Forbes, Skattkärr  

 

§ 21 Val till 
stiftelsestyrelser 

 
att notera GS information kring förbundets medlemsstatistik 
att uppdra GS att jämföra statistik gentemot övriga IOGT-NTO rörelsen 

grundad på medlemmarnas demografi 
att uppdra GS att jämföra statistik gentemot Scouterna grundad på 

medlemmarnas demografi 

§ 22 Medlemsstatistik 

BESLÖT 
att fastställa planen för utbildningssatsningen 
att uppdra Nanny och Anders att fortsätta arbetet med 

utbildningssatsningen 

§ 23 
Utbildningssatsningen 

BESLÖT 
att uppdra FO att genomföra en livehälsning till Ting 2022 
att utse Nanny och Anders till att representera FS på Ting 2022 
 

§ 24 Ting 2022 
 

GS informerade om utbetalning av Scouternas bidrag till scoutkårer som 
utmynnar från ett coronastöd avsatt i statsbudgeten. 

§ 25 Scouterna pengar 
 

BESLÖT § 26 Övriga frågor 
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att ställa in Solvarg 2022 då vi inte lyckats rekrytera ett kursteam 
 

Solvarg 2022 
 

Nästa digitala möte 2/3 20.00 ekonomi står på agendan 
Nästa fysiska möte är rörelsegemensamt 19–20/3 
 

§ 27 Nästa möte 

Ordföranden Ponthus Jessmor avslutade mötet och tackade alla för ett bra 
möte. 
 

§ 28 
Mötets avslutande 

 
 
 
Ponthus Jessmor     Birgitta Ipsonius     Annie Roos 
Ordförande      Sekreterare      Justerare 


