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Tollare folkhögskola Plats 

 
Amalia Ideborg, Karin Wester, Rikard Eliasson, Klara Dagnäs, Caroline 
Rignér 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 Klara Dagnäs till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av justerare 

 
BESLÖT 
att  välja Caroline Ringnér till referatperson 
 

§ 4  
Val av 
referatperson 

Rubrikerna i föregående protokoll läses upp. Avstämning om det som 
beslutats har genomförts. Därefter läggs protokollet till handlingarna. Det 
betyder att ärendet noteras i protokollet utan att vidare beslut tas i frågan. 
 
BESLÖT 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 
 

§ 5 
Föregående 
protokoll 
 
Bilaga 1 FS10-
17 protokoll 

Rapport och frågeställningar från projektledare Emilia Sandgren. Emilia 
närvarar via länk under denna punkt. 
 
Emilia rapporterade om det arbete som gjort med det nya metodmaterialet. 
Hela styrelsen ställde sig positiv till arbetet och gav input under mötet. 
 
BESLÖT 
Att ge Rikard i uppdrag att se över budgeten för projektet  
 

§ 6 
Nya 
metodmaterial
et 
 
Bilaga 2 Nya 
metodmaterial
et 

Miljonlotteriet och IOGT-NTO stämdes i slutet av året av 
konsumentombudsmannen. Detta fick styrelsen information om per mejl från 
Generalsekreteraren. 
 

§ 7  
Miljonlotteriet 

Hur ser det ut i våra stiftelser? 
 
Enligt beslut från länsstyrelsen i Jämtland har en interimsstyrelse valts i form 
av Per- Anders Wester, Olof Hansen och Annika Skärberg 
 
BESLÖT 
Att  till Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård välja 
 
Ordförande: Anna Löfgren  Omval 1 år 

§ 8  
Stiftelserna 
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Ledamot:  Kicki Rydberg  Omval 2 år 
Ledamot:  Eva Karlsson  Omval 2 år 
Ledamot:  Pernilla Ideborg  Omval 2 år 
Ledamot:  Josefine Larsson  Nyval 1 år 
 
Ledamot:  Mats Kempinsky  1 år kvar 
Ledamot:  Johan Magnusson  1 år kvar 
 
Att notera Länsstyrelsen i Jämtland interrimbeslut 
 

Uppdatering om hur arbetet har gått/sett ut efter det öppna brevet från 
nykterfrizon. Diskussion kring hur vi förebygger övergrepp inom 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Hur vill vi arbeta framöver från 
förbundsstyrelsen för att skapa en bra organisationskultur i NSF? 
 
 

§ 9 
#Metoo 
#Nykterfrizon 

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer 
från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del 
förändringar för oss som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för 
den enskilde när det gäller personlig integritet. 
 
Jag rekommenderar styrelsen att se webutbildningen som IOGT-NTO tagit 
fram som finns länkad i bilagan. Den är ganska lång, 1,5 timme, så ett tips är 
att titta på den i omgångar. Planera gärna in att titta på den innan FS-mötet i 
mars. 
 
Varje förbund, distrikt och förening är ansvariga för de personuppgifter som 
de hanterar och ansvarar därmed också för att behandlingen av uppgifterna 
följer lagen. Det är därför av stor vikt att styrelsen sätter sig in i de nya 
reglerna. 
 

§ 10 
GDPR 
 
Bilaga 3 och 4 

Fastställande av kommittéernas uppdragsbeskrivningar och målområden i 
arbetsplanen för 2018-2019. Erik gick igenom förslag på arbetssätt för 
kommittéerna vid förra styrelsemötet.  
 
Fastställa hur kommittéerna ska tillsättas. Diskutera metoder för hur vi söker 
ideella till våra arbetsgrupper. 
 
Alla utkast på uppdragsbeskrivningar skickas till Karin som tillsammans med 
Rikard för att sammanställa dessa. 
 
BESLÖT 
Att ge AU i uppdrag att se över hur man väljs till Kommittéerna  

§ 11  
Kommitéernas 
uppdrag 
 
Bilaga 5 
Generell 
uppdragsbeskr
ivning mall 
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Fastställande av diskussionspunkter för förbundsrådet som genomförs i 
anslutning till Scoutledningsträffen den 15 april. Emil ansvarar för planeringen 
av det gemensamma och Karin och Erik för förbundsrådet. Personalen 
planerar release av nya metodmaterialet.  
 
Se information om vad ett förbundsråd är nedan (utdrag ur stadgarna). 
 
§ 8 FÖRBUNDSRÅD 

Förbundsråd hålls minst en gång mellan två förbundsmöten. Tid och plats fastställs 

av förbundsstyrelsen. 
Förbundsrådet är en rådgivande församling som består av förbundsstyrelsens 

ledamöter, distriktsordförande eller av distriktsstyrelsen vald suppleant samt 
kårrepresentant vald av kårstämman. 

Till förbundsrådet kan av förbundsstyrelsen kallas ytterligare de personer som 
erfordras för frågans behandling. 

Förbundsråd kan, efter beslut av förbundsstyrelsen, utgöras av flera regionala 
rådslag som hålls på olika platser i landet. 

Kallelse till förbundsrådet utfärdas skriftligt minst en månad före rådslagets 

öppnande. 
Förbundsrådet överlägger i aktuella frågor, som väcks av förbundsstyrelsen eller 

någon av förbundsrådets ledamöter. Förbundsrådets beslut formas som 
rekommendation till förbundsstyrelse och förbundsmöte. 
 

Resefördelning skall tillämpas vid förbundsråd. 
 

 
Diskussion har förts under mötet rörande förbundsrådets genomförande och 
innehåll. Förbundsstyrelsen gör ett medskick till ansvariga att se över innehållet för 
att kunna styra av om det inte finns tillräckligt med innehåll.  
  

§ 12  
Förbundsrådet 

Rapporter (muntliga) 

– Rapport från ordförande 

– Rapport från AU 

– Rapport från GS 

– Rapport från kontaktpersoner 
 

 

§ 13  
Rapporter 

 
Inbokade möten under våren.  
 
16-18 mars  
18-20 maj 
21-23 september 
16-18 november 
 
BESLÖT  
Att datumen för kommande möten är  
 16-18 mars i Jönköpingstrakten 

§ 14 
Kommande 
möten 
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 18-20 maj i Västerås 
 21-23 september prel. Skåne  
 16-18 november gemensamt med rörelsen 
 Prel. 25-27 januari 
 

En kallelse till NBVs Huvudmannamöte har inkommit 
 
BESLÖT  
Att välja Karin Wester till ombud till NBVs Huvudmannamöte 
 
Under mötet diskuterades förtjänstmärken och hur vi ska uppmärksamma 
ledare inom organisationen. 
 
Förbundsstyrelsen har fått en önskan om besök av en kår, för att diskutera 
organisationen. 
 
BESLÖT 
Att låta AU besluta vem/vilka som åker när datumet är satt 
 

§ 15  
Övriga frågor 

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

§ 16  
Mötets 
avslutande 

 
 
Amalia Ideborg 
sekreterare 
 
 
 
Klara Dagnäs   Karin Wester 
justerare   ordförande 


