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IOGT-NTO huset, Stora Essingen Plats 

Amalia Ideborg, Karin Wester, Rikard Eliasson, Jennifer Ivarsson, Ponthus 
Jessmor, Linn Snöström, Mats Thellman och Linn Ternefors (adjungerad) 
 

Frånvarande pga. sjukdom: Emil Funcke, Oscar Johansson 
 

 
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 

 

§ 3  
Val av justerare 

 
BESLÖT 
att       lägga protokoll FS10-19 till handlingarna  

 

§ 4  
Föregående 
protokoll 

 
BESLÖT 
att       välja Karin Wester till referatförfattare 

§ 5 
Val av 
referatförfattar
e 

 
BESLÖT 
att       fastställa sammanträdesplanen enligt bilaga 1 

§ 6 
Sammanträdes
-plan 
 
Bilaga 1 
Sammanträdes
-plan  

 
Karin gick igenom riktlinjerna för förlorad arbetsinkomst 
 
BESLÖT 
att      fastställa riktlinjer för förlorad arbetsinkomst i enlighet med bilaga 2 

§ 7 
Förlorad 
arbetsinkomst 
 
Bilaga 2  
Riktlinjer för 
ersättning för 
förlorad 
arbetsinkomst 

 
Under lördagen gick styrelsen igenom de beslut som fattades under 
Förbundsmötet.  

§ 8 
Genomgång av 
FM-beslut 
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Under lördagen föredrogs och diskuterades arbetsplanen och vad tanken med 
förslagen var från gamla förbundsstyrelsen.  

§ 9 
Arbetsplan 
2020-2021 
 
Bilaga 3 
Arbetsplan 
2020-2021 

 
Rikard och GS föredrog budgeten för 2020. 

§ 10 
Budget 2020-
2021 
 
Bilaga 4  
Budget 2020-
2021 

 
Förslag till delegationsordningen har skickats ut som bilaga. 
 
BESLÖT  
att         fastställa delegationsordningen i enlighet med bilaga 5 

§ 11  
Delegationsord
ning 
 
Bilaga 5  
Delegationsord
ning 

 
 
BESLÖT  
att          fastställa attestreglerna i enlighet med bilaga 6 

§ 12 
Attestregler 
 
Bilaga 6  
Attestregler  

 
Karin och GS föredrog de nya stadgarna som beslutades på Förbundsmötet 
2019 och gjorde en del redaktionella ändringar. Stadgarna har varit på remiss 
hos Scouterna och IOGT-NTO efter förbundsmötet. 
 
BESLÖT  
att        fastställa Exempelstadgar för NSF-kår i enlighet med bilaga 7 
att        förbundsstyrelsen har gjort de redaktionella ändringar som ansågs 

nödvändiga 

§ 13 
Nya stadgar 
 
Bilaga 7 
Stadgar NSF 
Bilaga 8  
Exempelstadg
ar för kår 
 

 
Karin föredrog stiftelsernas verksamhetsavtal som just nu ses över för en ny 
avtalsperiod om två år.  
 
BESLÖT  
  
att       till ledamöter i Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor utse  
 Per-Anders Wester, (xxxxxx-xxxx)  
 Annika Skärberg, (xxxxxx-xxxx)  
 Björn Lindgren, (xxxxxx-xxxx)  
 Emilia Sandgren, (xxxxxx-xxxx)  
 Olof Hansen, (xxxxxx-xxxx) 
 samt att av dessa till ordförande utse Olof Hansen.  

§ 14 
Stiftelserna 
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att      till suppleant i stiftelsen NSF-Scouternas Fjällstugor utse 
 Martin Karlberg, (xxxxxx-xxxx)  
 
att      till ordförande i stiftelsen Ransbergs herrgård utse 
 Birgitta Persson, (xxxxxx-xxxx)  

 
Kurshelgen Kompassen ska genomföras 10-11 oktober 2020, ämnet för 
helgen kommer att vara Solidaritet.  

§ 15 
Kurshelgen 
kompassen 
2020 

 
BESLÖT 
att      fastställa arrangemangsplanen för 2020 enligt bilaga 9 
att      uppdra åt GS och Karin att få ut planen till kårerna på bästa sätt 

§ 16  
Fastställande 
av 
arrangemangs
plan 
 
Bilaga 9 
Arrangemangs
plan 

 
Förbundsstyrelsen har tidigare diskuterat att ha en styrelseutbildning 
tillsammans som WOSSM arrangerar. Emil har varit i kontakt med dem. AU 
har sedan tidigare i uppdrag att se över helg mm.  
 
Styrelsen har en skyldighet att minst vart tredje år genomföra kursen Trygga 
möten.  
 

§ 17 
Utbildning för 
styrelsen 

 
BESLÖT  
att      bordlägga frågan om FS-handbok till nästa telefonmöte. 

§ 18 
FS- handbok 
 
Bilaga 10 FS-
handbok 

 
Karin föredrog vad Riksstyrelsen är.  

§ 19  
Riksstyrelsen 
 
Bilaga 11  
Rapport från 
NSF till RS 

 
Karin föredrog vad INRIF är och hur kampanjorganisationen för årets Vit 
Jul-kampanj ser ut.  
 
 

§ 20 
INRIF 
Bilaga 12 
Kampanjorgan
isation Vit jul  
Bilaga 13 
Styrelserapport 
sommarkampa
njen 
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Bilaga 14 
Insamlingsrap
port INRIF 

Karin föredrog rapporten från NBV. GS tar med sig idéer om att lyfta sätt att 
använda NBV till kommunikatörerna.  
 
BESLÖT  
att      lägga rapporten till handlingarna  

§ 21 
Studieförbunde
t NBV 
 
Bilaga 15  
Rapport NBV 
per 2019-09-30 

 
Karin föredrog vad IOGT International är.  

§ 22 
IOGT 
International 

 
Förbundsstyrelsen diskuterade vikten av att ha personer i Scouternas styrelse 
från de olika samverkansorganisationerna. 
 
BESLÖT 
att      ge Ponthus i uppdrag att bevaka frågan nomineringar till scouterna 

§ 23  
Nomineringar 
till scouternas 
styrelse  
 
Bilaga 16 
Scouternas 
valberedning 

 
Muntliga rapporter från ordförande, GS och från LSU genom Ponthus.  

§ 24 
Rapporter 

 
BESLÖT  
att      bordlägga frågan till nästa möte 

§ 25 
Ansvarsområde
n i FS 
Bilaga 17 
Ansvarsområde
n i FS 

 
BESLÖT 
att      välja Oscar och Karin till representanter i medlemslöftesutredningen 
att      uppdra åt AU att kontakta kåren som ansökt om förtjänstmärken samt 

godkänna ansökan 
 

§ 26 
Övriga frågor 
 
Bilaga 18 
Ansökan NSF 
stora 
förtjänstmärke 

 
BESLÖT  
att      nästa möte hålls per telefon den 10 december 20:00 
att      mötet därefter hålls den 24-26 januari på Wendelsbergs 
folkhögskola  
 

§ 27 
Nästa FS-möte 

 
Karin Wester avslutade mötet och tackade alla för ett bra möte. 

§ 28 
Mötets 
avslutande 
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Amalia Ideborg   Jennifer Ivarsson 
sekreterare    justerare 
 
Karin Wester 
ordförande 


