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Ort Plats 
Närvarande: Ponthus Jessmor (FO), Oscar Johansson (FK), Anders Ödman, 
Annie Roos, Björn Jönsson, Nanny Ytterbring, Sofia Friman 
Adjungerande: Theres Sysimetsä (GS), Ellen Sjömålen (BiGS) på §7 
Vid protokollet: Birgitta Ipsonius 

Närvarande 

 
Ordförande Ponthus Jessmor öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1 Öppnande av 
mötet 
 

BESLÖT 
att godkänna föredragningslistan 

 

§ 2 Föredragningslista 

BESLÖT 
att utse Oscar Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

 

§ 3 Val av 
justeringsperson 

BESLÖT 
att godkänna föregående protokoll FS03-22 och lägga föregående 

protokollet till handlingarna.  
 

§ 4 Föregående 
protokoll 

FO, GS, BiGS och ledamöter föredrog rapporter från respektive 
ansvarsområde. Rapport föredrogs av Oscar Johansson från 
Riksstyrelsens möte.  

 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter  

§ 5 Rapporter 

BESLÖT 
att godkänna utdelning från NSF:s Minnesfond i enlighet med 

beslutsunderlag 
att godkänna utdelning från Dan Winthers Minnesfond i 

enlighet med beslutsunderlag 

§ 6 Fondansökningar 
 

Information från arbetsgruppen och dess arbete. Information kring avtal med 
Scouternas folkhögskola 

§ 7 
Utbildningssatsningen 

BESLÖT 
att ajournera mötet och återuppta det 12/4 19.30  
 
Mötet återupptaget 12/4 19.30.  
Oscar Johansson informerade om: 

• det ekonomiska läget och att vi har en god och stabil ekonomi 
• hur årsredovisningen ser ut preliminärt 
• Budgetberedningsgruppens arbete 
• att NSF har fått ytterligare ett Coronastöd från MUCF för utdelning 

2022 

 

§ 8 Ekonomi 
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Information kring INRIF.  
 

§ 9 INRIF 
 

BESLÖT 
att dra tillbaka förra beslutet enligt protokoll FS03-22 
att uppdra åt Nanny, Sofia och Annie att tillsätta ombud till våra 4 

ombudsplatser 
att uppdra åt Nanny, Sofia och Annie att samordna arrangemanget 
att eventuellt ge en ombudsplats till personal om de inte fylls ut av ideella 
att uppdra åt Nanny, Sofia och Annie att ta fram ett syfte för NSF:s 

deltagande på kongressen 

§ 10 Movendi kongress 
 

Genomgång av planner på Teams och uppföljning av fattade beslut.  
 

§ 11 Pågående 
ärenden/uppdrag från 
beslutsloggen 
 

BESLÖT 
att bordlägga frågan till nästa möte 

§ 12 Aktivitetstolkning 

BESLÖT 
att utse Birgitta Ipsonius att representera FS på Utbys kåravslutning 
att utse Anders Ödman att skriva en blänkare till Scouting Spirit ang. 

kårbesök 
att utse Anders Ödman att skriva en blänkare till Scouting Spirit att vi 

söker team till sommaraktivitet för Äventyrscouter 
att utse Anders Ödman att skriva en blänkare till Scouting Spirit ang. 

utbildningssatsningen 
 

§ 13 Övriga frågor 

Nästa möte är ett fysiskt möte 13–15/5 i Skövde.  § 14 Nästa möte 

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

§ 15 Mötets avslutande 

 
 
Ponthus Jessmor   Birgitta Ipsonius   Oscar Johansson 
Ordförande/justerare   Sekreterare    Justerare 


