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Telefonmöte Plats 

Karin Wester, Erik Sjömålen, Rikard Eliasson, Amalia Ideborg, Klara Dagnäs, 
Jennifer Ivarsson, Muhiyadin (Mojje) Abdi, Emil Funcke, Caroline Ringnér 
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 Erik Sjömålen till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av 
justerare 

 
BESLÖT 
Att välja Karin Wester till referatförfattare 

 

§ 4  
Val av 
referatförfattar
e 

 
BESLÖT 

att bordlägga frågan till nästa möte 
 

§ 5 
Föregående 
protokoll 

FS har som målsättning att även i år finnas representerade på så många 
distriktsårsmöten som möjligt. 

 
BESLÖT  
 
Att välja representanter enligt bilaga 1 till Distriktsårsmöte NSF 2018 
 

§ 6  
Distrikts-
årsmöten 
 
Bilaga 1: 
Distriktsårsm
öte NSF 2018 
 

NSF ska vara med och föreslå revisorer till IOGT-NTOs Kursgårdsfond.  
Förslag är att välja IOGT-NTOs revisorer Thomas Thomasson och Kjerstin 
Bengtsson. 
 
BESLÖT 
Att välja Thomas Thomasson och Kjerstin Bengtsson till revisorer för 
Kursgårdsfonden 
 

§ 7  
Val av revisor 
till 
Kursgårdsfon
den 

 
Helgen 10-11 mars är det stiftelsehelg på Tollare folkhögskola. Alla tre 
stiftelser är anmälda att deltaga. 
 
Anna Christensen (valutskottet) har i samtal med Rikard Eliasson tagit upp 
frågan då valutskottet har svårigheter med att hitta kandidater villiga att vara 
ledamöter i stiftelserna. Just nu är behovet stort i Stiftelsen Ransbergs 
Herrgård då de har två vakanser. 

§ 8  
Stiftelsehelg 
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BESLÖT 
-att stiftelsegruppen i FS sammansätter material för att öka medvetenheten 
om behovet av ledamöter till stiftelserna att framföra på DÅM.  
 

 
När ska Kompassen vara? Vem är ansvarig? 
Kansliet kommer med förslag till Förbundsstyrelsen om datum.  
 
BESLÖT  
Att välja Karin Wester och Erik Sjömålen till ansvariga för Kompassen. 
Att ta beslut om datum och plats per sms så fort förslag kommer. 
 

§ 9  
Kompassen - 
förbundsråd 

Nordic Guide and Scout Conference kommer genomföras i Köpenhamn. 
Diskussionen slutade i att NSF bör föreslå två representanter till mötet. 
 
BESLÖT  
Att Karin Wester och Rikard Eliasson får i uppdrag att se över alternativ 
till representanter och välja två att föreslå Scouterna att skicka. 

§ 10  
Nordic guide 
and scout 
conference 

Då tidsbrist föreligger bordläggs frågan. 
 
BESLÖT  
Att bordlägga frågan till nästa möte 
 

§ 11  
FS handboken 

Det är svårt att få ideella till uppdrag i förbundet. Till viss del beror det på att 
kunskap saknas om att man kan engagera sig. En början på att reda bot på det 
är att införa platsannonser i olika medier och på så vis påvisa vad som finns. 
Vi börjar marknadsföra våra uppdrag i Nyhetsbrev och tidning med 
platsannonser. Uppmana kommittéer att skicka till Caroline Spångberg vad de 
söker till kommittén.  
 
BESLÖT 
Att .ge Karin i uppdrag att göra en mall för vad som ska vara med i 
platsannonserna 
Att kommittéerna uppmanas inkomma med vad de behöver för ideella till 
 Caroline Spångberg. 
 

§ 12  
Marknadsföri
ng av våra 
ideella 
uppdrag 

Uppdragsbeskrivningen till valutskottet behöver färdigställas. 
BESLÖT  
Att ge Erik Sjömålen med stöttning av Caroline Ringnér i uppdrag att se 
 över uppdragsbeskrivning för Valutskottet. 
 

§ 13  
Uppdrags-
beskrivning 
till 
valutskottet 

 
IOGT International har påbörjat ett projekt tillsammans med Erasmus där 
NSF valt att anmäla intresse då det i nuläget inte medför någon större 
kostnad. FS kommer få mer information om projektet när den blir tillgänglig. 
Anledning till att NSF snabbt anmälde intresse var att det var kort 
anmälningstid. 

§ 14  
Övriga frågor 
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BESLÖT  
Att skicka ut en doodle om när nästa telefonmöte ska hållas 
 

§ 15  
Nästa möte 

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

§ 16  
Mötets 
avslutande 

 
 
Amalia Ideborg 
sekreterare 
 
 
 
Erik Sjömålen Karin Wester 
justerare ordförande 


