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Telefonmöte Plats 
 
Rikard Eliasson, Daniel Krusevi, Ellen Eklund, Carolin Hermansson, 
Fredrik Torberger, Anna Christensen, Cecilia Hemming samt 
generalsekreterare Jenny Lindberg och snart vik generalsekreterare Linn 
Ternefors 
 

 
Närvarande 

 
Ordförande Fredrik Torberger öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande 
 

 
BESLÖT 
att godkänna dagordningen 

 

§ 2  
Dagordning 

 
BESLÖT  
att välja Anna Christensen till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av justerare 

 
BESLÖT 
att välja Anna Christensen till skribent till hemsida, personalreferat 

samt tidning 
 

§ 4  
Val av skribent 
till hemsida, 
personalreferat 
samt tidning 

 
Fredrik föredrog en kort genomgång av föregående protokoll. 
 
BESLÖT 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 
 

§ 5 
Föregående 
protokoll 
  
   

 
BESLÖT 

att utse Ellen Eklund till tillförordnad förbundskassör 

att Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds firma tecknas, förutom av 
 styrelsen som helhet av, 

Styrelsen   Styrelseroll 

Ellen Eklund (xxxxxx-xxxx) Tf. förbundskassör 

Anna Christensen (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot 

Tove Nilsson (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot 

Rikard Eliasson (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot 

Erik Hansen (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot 

Cecilia Hemming (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot 

Daniel Krusevi (xxxxxx-xxxx) Förbundssekreterare 

§ 6  
Ändring i 
paragrafer som 
rör firma och 
kontoteckning 
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Jonas Moberg (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot 

Carolin Hermansson (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot 

Fredrik Torberger (xxxxxx-xxxx) Förbundsordförande 

Jenny Lindberg (xxxxxx-xxxx) Generalsekreterare 

Linn Ternefors (xxxxxx-xxxx) Vik. Generalsekreterare 

 

två i förening 

att NSF: s plusgiro 478-8 och 8105-9-0745119222 samt bankgiro 405-
 1041 tecknas av Fredrik Torberger, Ellen Eklund, Tore Andersson 
 (xxxxxx-xxxx), Jenny Lindberg samt Linn Ternefors under 
 perioden 140701-150831, två i förening 

att värdehandlingar på posten kvitteras av Jenny Lindberg, Linn 
 Ternefors samt Malin Håkansson (xxxxxx-xxxx) var för sig. 

att tf. förbundskassören får i uppdrag att upprätta nya fullmakter i 
 enlighet med förbundsstyrelsens beslut samt att återkalla alla 
 tidigare utlämnade fullmakter. 

att Fredrik Torberger, Ellen Eklund, Jenny Linberg och Linn ternefors 
 under perioden 140701–150831 har var för sig rätt att utanordna 
 löneutbetalningar. Löneutbetalningar till Jenny Lindberg och Linn 
 Ternfors utanordnas av Fredrik Torberger eller Ellen Eklund. 

att förbundsordförande Fredrik Torberger, tf. förbundskassören, 
 generalsekreteraren Jenny Lindberg samt vik. generalsekreteraren 
 Linn Ternefors under perioden 140701–150831 har full attesträtt 
 och administratör Malin Håkansson har attesträtt upp till 25000 kr. 

att Fredrik Torbergers kostnader attesteras av Ellen Eklund, Jenny 
 Lindberg eller Linn Ternefors under perioden 140701–150831. 
 Ellen Eklunds kostnader attesteras av Fredrik Torberger, Jenny 
 Lindberg eller Linn Ternefors under perioden 140701-150831. 
 Malin Håkanssons kostnader attesteras av Jenny Lindberg eller 
 Linn Ternefors under perioden 140701-150831. Jenny Lindbergs 
 eller Linn Ternefors kostnader attesteras av Fredrik Torberger eller 
 Ellen Eklund. 

att  arvode till styrelse utanordnas av Jenny Lindberg eller Linn 
 Ternefors under perioden 140701–150831  

att ingen äger rätt att attestera eller utanordna kostnader som rör den 
 egna personen. 

att ovanstående paragraf är omedelbart justerad. 
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Generalsekreterarens arbetsbeskrivning föredrogs inför att den vik 
generalsekreteraren snart tillträder.  
 
BESLÖT 
att  fastställa generalsekreterarens arbetsbeskrivning 

 

§ 7  
GS arbets-
beskrivning 
 

 
Förbundsstyrelsen genomförde en diskussion om att eventuellt 
subventionera förbundsrådet mer för deltagare i rover- och 
utmanarscoutålder. Förbundet subventionerar redan idag förbundsrådet för 
deltagarna 
 
BESLÖT 
att inte subventionera mer för RSC/USC deltagande på förbundsrådet 
 

§ 8  
Subvention av 
RSC/USC på 
förbundsrådet 
 

 
BESLÖT 
att FS-möten under hösten kommer äga rum under veckosluten i  
 veckorna 35, 41 och 48. 
 

§ 9  
Datum för 
höstens FS-
möten  
 

 
Nya biträdande generalsekreteraren, Lina, har uttryckt intresse om att vara 
med under nästa FS-möte i Hjo. 
 
BESLÖT 
att nya biträdande generalsekreteraren närvarar under FS-mötet i Hjo, 
 under tiden fredag lunch till lördag lunch. 
 

§ 10 
Personalnärvaro 
i Hjo 
 

 
Då underlag för Demokratijamborrens deltagaravgifter saknas fanns inget 
att fatta beslut om. 
 
BESLÖT 
att bordlägga frågan om subventionering av Demokratijamboreen till 
 nästa FS-möte. 
 

§11  
Subventionerin
g Demokrati-
jamboree 
 

 
En ansökan om att få hjälp med lägeravgifter till ett läger under sommaren 
2014 har inkommit från en familj. 
 
BESLÖT 
att subventionera lägeravgifterna för familjen till 100 procent 
att generalsekreteraren meddelar och administrerar beslutet. 
 
  

§ 12  
Hjälp med 
lägeravgift 
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KUL fördrog förslaget om att NSF står som värd för ett Overture Network 
arrangemang under hösten 2015. 
 
BESLÖT 
att FS ställer sig positiv till förslaget att anordna ett Overture Network-
 möte 
att KUL får i uppdrag att ta fram en budget till nästa FS-möte. 
att FS beslutar formellt om arrangemanget på nästa FS-möte. 
att Anna Christensen förmedlar detta till KUL. 
 

§ 13  
Overture 
Network 
 

 
Arrangören av nästa förbundsmöte har inkommit med en förfrågan om 
förbundsstyrelsen kan fastställa om datum för kommande förbundsmöte. 
 
BESLÖT 
att fastställa datum för nästa förbundsmöte till den 7-8 november 
 2015. 
att Daniel meddelar arrangören att deras datumförslag nu är godkänt. 
 

§ 14 
Fastställande av 
datum för FM 
2015 

 
A Sommarhälsningen till förbundet. 
Fredrik påminde om videosnuttarna till sommarhälsningen 
 

§ 15  
Övriga frågor 

 
Fredrik tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 

§ 16  
Mötets 
avslutande 

 
 
 
Sekreterare    Justerare 
 
 
 
Daniel Krusevi   Anna Christensen  
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