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Ort Teams Plats 

Närvarande: Ponthus Jessmor (FO), Sofia Friman, Oscar Johansson (FK) 
(punkt 1-7), Annie Roos, Anders Ödman, Björn Jönsson 
Adjungerande: Ellen Sjömålen (tf. GS) 
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 Sofia Friman att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

BESLÖT 
att godkänna föregående protokoll FS06-22 och lägga föregående 

protokollet till handlingarna 
 

§ 4  
Föregående protokoll 

Rapport gavs från FO angående sitt arbete sedan förra mötet. FO 
rapporterade även om respons till Storvallens fjällstugor. Arbetsplanspatrullen 
har lämnat rapport kring det pågående arbetet samt deras arbetssituation. 
 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter 

§ 5 Rapporter 

BESLÖT 
att utesluta Christoffer Jakobsson ur Nykterhetsrörelsens scoutförbund i 
 enlighet med förbudets stadgar §3.1 
att uppdra Pontus Jessmor och Ellen Sjömålen att informera den 
 berörda scoutkåren 

§ 6 Ärende kring 
ledare 
 

 
BESLÖT 
att utbetala 60 000 kr till Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor för 2022 
att uppdra Pontus Jessmor och Oscar Johansson kommunicerar övriga 
 delar i ansökan med styrelsen för Stiftelsen NSF-scouternas fjällstugor 

§ 7 Ansökan 
utvecklingsbidrag 
Storvallen 

BESLÖT 
att utse Ponthus Jessmor och Anders Ödman att tillsammans med 

Kansliet planera och genomföra förbundsrådet 

§ 8 Förbundsrådet 
 

BESLÖT 
att samtycka till fortsatt utforskning kring hur projektidéns fortsatta 

arbete kan genomföras 

§ 9 Projektidé barn 
med NPF 
 

FS har fått respons från personalen angående budgetförändringen. 
BESLÖT 
att utse en grupp för förankringsarbetet kring budgetförändringen 

§ 10 Respons från 
personalen 
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att utse Pontus Jessmor, Oscar Johansson, Björn Jönsson Sofia Friman 
och Birgitta Ipsonius att ingå i gruppen 

Ellen Sjömålen informerade om verksamhetsutvecklarnas sammanställning 
över scoutkårernas och scoutdistriktens verksamhet som gjorts under våren. 

§ 11 Kår- och 
distrikssamman-
ställning NSF 2022 

Scoutdistrikten i budgetarbetet 
Scoutdistrikten har önskemål att FS förankrar budgetarbetet med dem.  
 
BESLÖT 
att uppdra varje arbetsgrupp i budgetarbetet att förankra det pågående 

arbetet med scoutdistrikten 
 
Arbetsplanspatrullen 
BESLÖT 
att uppdra Pontus Jessmor att föra en dialog med arbetsplanspatrullen 
 angående hur FS kan stötta dem i deras arbete 

§ 12 Övriga frågor 
 
 

Nästa fysiska FS-möte är 26–28/8 på Kronobergs hed, Alvesta. Där 
kommer vi även att möta RScK, UScK och valutskottet. 
Nästa digitala möte planeras till början av augusti. 
 

§ 13 Nästa möte 
 

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

§ 14 Mötets avslutande 
 

 
 
Ponthus Jessmor  Birgitta Ipsonius       Sofia Friman 
Ordförande/justerare  Sekreterare        Justerare 


