
  Protokoll nr 4 

 FS 

 2019-03-31 

 §§ 1-21 

 1 (5) 

 

Villa Vik, Växjö Plats 

Amalia Ideborg, Karin Wester, Erik Sjömålen, Rikard Eliasson, Klara 

Dagnäs, Emil Funcke, Jennifer Ivarsson och Linn Ternefors (adjungerad) 

 

 

Närvarande 

 

Ordförande Karin Wester öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
§ 1  

Öppnande 

 

 

BESLÖT 

att godkänna dagordningen 

 

§ 2  

Dagordning 

 

BESLÖT  

att välja Jennifer Ivarsson till justeringsperson på mötet 

att välja Karin Wester till referatperson 

 

§ 3  

Val av 

justerare 

Rubrikerna i föregående protokoll läses upp. 

 

BESLÖT 

att  notera FS03-19 

 

§ 4  

Föregående 

protokoll 

Linn föredrog om medlemssituationen. Punkter som diskuterades var bland 

annat  

- Vem är medlem, vad krävs, andrakårsmedlemskap tas bort 

- Utmaning med kårer som inte bedriver scouting enligt stadgarna 

(som föreslås från FM 2019)  

- Kårer som ökar/minskar  

- Vet vi vad som ligger bakom ökning hos vissa kårer?  

- Rödmarkerade kårer tror vi inte på framåt.  

- Hur många kårer ligger under 70% barn och unga (MUCF-krav)  

- Har vi några specifika utmaningar – Falukåren och Lund 

 

BESLÖT 

att notera diskussionen om medlemsstatistiken 

 

§ 5 

Medlemsstatist

ik 

FS diskuterade arbetsplanens innehåll enligt bilaga 2 

Kommittéerna får i uppdrag att fundera över resultatmål och aktiviteter, 

dessa ska vara FS tillhanda senast 30 april 

 

BESLÖT 

att notera diskussionen om arbetsplanen 

att fastställa rubriker och inriktningsmål  

att uppdra åt Karin att skicka underlag till kommittéerna om 

arbetsplanen  

§ 6 

Arbetsplan och 

Budget 2020-

2021 
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Emil och Linn föredrog arbetet med stadgarna och de förändringar de 

föreslår enligt bilaga 4 

 

 

§ 7 

Stadgar  

 

BESLÖT 

att notera diskussionen angående finansiering internationellt och 

medlemslöftet 

§8 

Rörelsegemens

amma frågor 

 

1. LÄKO 2020 – Bodil Hansen har tackat ja till att vara lägerchef och 

har börjat knyta till sig ett LÄKO. 

2. Förtydligande av inriktningsmål  

3. Rekryteringspremie återremiss från FM 2017 – Karin diskuterar 

med Maria under möte i april 

4. Jubileumspatrull 2020 – Rekrytering pågår, i dagsläget är två 

personer knutna till uppdraget. 

5. Hur en väljs till kommittéerna – Karin föredrog förslaget på hur 

en väljs till kommittéerna. 

6. Plan för samarbete med NBV – Linn är kontaktperson mot 

folkbildningspatrullen.  

7. Policy för internlån – Redovisas under §10.  

8. Stiftelserna – punkten kvarstår 

9. Tillsammans med UScK diskutera mentorskapsprogram – 

UScK fortsätter arbetet. 

10. WOSM Induction training for board members of national 

boards– Emil har varit i kontakt med WOSM för att se över hur det 

kan genomföras. Emil fortsätter kontakten med WOSM. 

 

BESLÖT 

att Emil Funcke blir kontaktperson till LÄKO 2020 

att Erik och Jennifer skriver uppdragsbeskrivning till 

jubileumspatrullen 2020 

 

§ 9 

Pågående 

ärenden 

Rikard föredrog om de långfristiga lån som finns enligt bilaga 7 och 8  

 

  

 

§ 10 

Långfristiga 

lån 

Linn föredrog årsredovisningen för 2018 

 

BESLÖT 

att godkänna årsrapporten för Minnesfonden 2018  

att godkänna NSF:s årsredovisning för 2018 och lägga fram den för 

slutrevision  

§ 11  

Årsredovisnin

g 2018 
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att besluta att Stiftelsen Dan Winthers fond för scoutrörelsens 

främjande framöver får ta kostnaden för stiftelsens revision  på egen 

hand 

att notera Bokslutet för 2018 

Örebro scoutkår har inkommit med en ansökan om utvecklingsbidrag på  

10 000kr  

 

Mönsterås scoutkår har inkommit med en ansökan om utvecklingsbidrag på 

14 620kr  

 

 

BESLÖT 

att bevilja ansökan om utvecklingsbidrag till Mönsterås om 14 620kr 

att bevilja ansökan om utvecklingsbidrag till Örebro om 10 000kr 

att uppdra åt kansliet att meddela kårerna  

 

§ 12 

Ansökningar 

utvecklingsbid

rag 

En förfrågan om att bidra ekonomiskt och/eller personellt till det nystartade 

narkotikapolitiskt centrum har inkommit. 

 

BESLÖT 

att inte bidra i nuläget till uppbyggandet av Narkotikapolitiskt centrum 

att uppdra åt Linn Ternefors att lämna beskedet till NBV 

§ 13 

Bidra till 

narkotikapoliti

skt centrum 

Utdelning av medel från fonden enligt sammanställningen i bilaga 1. Vi 

finner ansökningarna uppfylla kraven för utdelning. 

 

BESLÖT 

att dela ut medel enligt bilaga 13 

 

§ 14 

Ansökningar 

minnesfonden 

 

BESLÖT 

att avsluta organisationsnummer för Lesjöfors NSF:s scoutkår 

(872400-4687)  

att avsluta organisationsnummer för Enköpings NSF-scoutkår 

(817000-6830)  

att avsluta organisationsnummer för Vårbyfjärdens NSF scoutkår 

(812800-8532)  

att avsluta organisationsnummer för NSF scoutkår (842000-0922) med 

säte i Eslöv  

att avsluta organisationsnummer för NSF scoutkår Söderåsen (844000-

7436)  

att avsluta organisationsnummer för Norrköpings scoutkår av NSF 

(825003-9636) 

att efter samråd med Svea Scoutdistrikt upplösa 4K center scoutkår  

att uppdra åt generalsekreterare Linn Ternefors att insända erforderliga 

blanketter till Skatteverket 

§ 15 

Avsluta gamla 

organisationsn

ummer 
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BESLÖT 

att fastställa Scoutkåren Vikingen Ekebys nya kårstadgar i enlighet 

med bilaga 14-15 

att paragrafen anses omedelbart justerad 

 

§ 16  

Nya stadgar 

scoutkåren 

Vikingen, 

Ekeby 

CAN:s årsmöte (tisdag 28 maj dagtid)  

Kungshol 70 år (22 juni) 

Equmenia riksläger  

NBV:s avdelningsårsmöten ht 19 

 

BESLÖT 

att uppdra åt AU att ta fram en jubileumsgåva till Kungshols 70-

årsjubileum 

§ 17  

Representation 

och 

inbjudningar 

 

1. Distriktsårsmöten  

2. Kontaktpersoner kommittéer  

3. Ordföranderapport  

4. GS  

- Personalläget  

- Förklaring av reseutjämning etc. uppdrag från tidigare möte  

- Återrapport skapa kårfond för nedlagda distriktslösa kårer – väljer 

att agera när läge uppstår 

- Hand i hand, start av samarbete i Malmö 1 april  

BESLÖT 

att notera rapporterna till protokollet 

 

§ 18  

Rapporter 

 

BESLÖT 

att 10-13 maj, Stockholm, Kansliet 

att 16-18 augusti, plats ej bestämd 

att 11-13 oktober, Förbundsmöte 

att 15-17 november, plats ej bestämd 

 

§ 19 

Nästa FS-möte 

 

Utmanarlägret Aurora 2019 planeras och är i full gång. De behöver hjälp 

med att få deltagare att anmäla sig.  

 

§ 20  

Övriga frågor 
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Karin Wester avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 
§ 21  

Mötets 

avslutande 

 

 

Amalia  Ideborg  Jennifer Ivarsson 

sekreterare   justerare 

 

 

 

Karin Wester 

ordförande 


