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Varmt välkommen till förbundsmöte 2019!
Tänk att det redan gått två år sedan sist och nu är det äntligen dags igen! 
Dags att diskutera och utveckla idéer. Dags att bestämma hur vi ska arbeta 
tillsammans i vårt förbund de närmaste två åren för att ta oss närmare vår 
vision om ett solidariskt och drogfritt samhälle med kreativa och modiga 
världsmedborgare. Men det är också dags för en helg där vi träffar nya och 
gamla vänner och på riktigt får känna gemenskapen i vårt förbund. 

Dina tankar och idéer är viktiga. Oavsett om du åker på ditt första 
förbundsmöte eller om du varit på många är det dina ord och handlingar 
som blir en del av vår framtid. Så ta för dig, säg vad du tycker och var med 
i diskussionerna. Alla medlemmars tankar för hur vi ska bli ännu bättre är 
viktiga för att fatta bra och kloka beslut. Att vinna en diskussion är inte det 
viktigaste, tvärtom ska vi alla anstränga oss för att dela våra kunskaper och 
våra förhoppningar. Det viktigaste är att vi tillsammans formar en framtid där 
alla får vara med och känner sig hemma. 

Vi hoppas på många goda samtal!
Förbundsstyrelsen
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10. 
Motion nummer 1: Det ska du skita i!
Motionär: Eva Kilnäs, Mölnlycke Scoutkår samt Eva-Lotta Persson och Sven Nilsson, Glasbergets Scoutkår, 
Mölndal

Vi har noterat att många scouter drar sig in i det längsta för att gå på bajamaja på läger. Det kan i värsta fall leda till att 
de får problem med magen och till och med slutar äta, vilket naturligtvis påverkar lägerupplevelsen negativt. Samtidigt 
har vi noterat hur otroligt motiverade våra scouter kan bli av att få ett märke. Under sommarens läger åt de frivilligt 
surströmming bara för att få ett litet specialmärke och där föddes idén till ett bajamajamärke. Tanken är att det skall 
finnas tre bajamajamärken av stegrande grad som man kan få om man är med på arrangemang:
 

• Lilla bajamajamärket kan man få om man går på bajamaja (eller motsvarande dass/torrtoa) under ett   
   arrangemang.

• Stora bajamajamärket kan man få om man går på bajamaja mer än tre dagar i följd.
• Bajamajamagistern kan man få om man sköter sina behov under ett läger eller hajk där det inte finns fasta  

   eller temporära toaletter tillgängliga.

 

Till dessa märken bör det också finnas ett program om hur man pratar med scouterna om hur man går på toaletten på 
läger, hur man sköter sin hygien och varför det är viktigt.
 

Vi föreslår förbundsmötet
att  uppdra åt förbundsstyrelsen att instifta ett märke och en programpunkt enligt ovan.

 

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen anser att motionärens idé är bra och välbehövlig. Dock anser förbundsstyrelsen att denna typ 
av programfrågor bör behandlas inom Scouternas gemensamma programutveckling. Dels för att NSF ska kunna 
fokusera på sina kärnfrågor, men även för att hela scoutrörelsen ska få tillgång till denna “skit”-viktiga fråga. 
Förbundsstyrelsen uppmuntrar motionären att ta frågan vidare i Scouterna genom Demokratijamboreen eller 
direkt till Scouternas programgrupp.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  avslå motionen

Beredningsutskottets yttrande
BU anser att NSF inte ska skapa ett eget märke för den här typen av aktiviteter. BU tycker precis som FS att detta 
ska tas med Scouternas programgrupp alternativt att motionären själv tar fram märkena. BU vill också skicka 
med till motionären att märket bör delas ut innan arrangemang efter att man på ett vanligt veckomöte pratat om 
vikten av att sköta magen även på arrangemang.

 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  avslå motionen

10.
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11.
Motion nummer 2: NSF-scouting 
– till glädje för den “vilsne” nykteristen
Motionär: Per Eriksson, Stockholm. Medlem i Mölnlycke Scoutkår.

IOGT-NTO har över de senaste decennierna värvat många nya medlemmar som gått med i
organisationen som ett personligt val med fokus på alkoholfrågan och med stöd för vad de ser att
organisationen gör politiskt och socialt, snarare än att de sökt sig till organisationen som socialt sammanhang i en 
lokalförening eller liknande.

Många gånger tror jag inte att det handlar om aktiva val att välja bort social samvaro och engagemang i organisationen, 
men att de har svårt att känna sig hemma i det som en lokalförening har att erbjuda, om ens en lokalförening finns i 
närheten.

De gånger jag mött störst engagemang som NSF-scout i mötet med människor i IOGT-NTO, och
rörelsen i övrigt, har varit när de sett och förstått scoutings metod och program på djupet. De
gånger har det tänds en gnista i ögonen, långt bortom bara leendet av att prova på en “uteaktivitet”, när de förstått 
genomslaget och styrkan i den personlighetsutveckling och det värderingsstärkande arbete som scouting utgör.

För den som finns i IOGT-NTO utifrån socialt och politiskt engagemang, men som inte hittat ett
passande sätt att engagera sig i praktiken eller ett lockande socialt sammanhang, skulle NSF-scouting kunna vara ett sätt 
att hitta detta. Engagemanget och behovet av gemenskap kan få utlopp i en lokal kår eller som ledare eller funktionär 
på nationella eller regionala arrangemang.

Jag föreslår förbundsmötet
att  NSF skall göra en satsning för att nå ut med bilden av scouting inom IOGT-NTO-rörelsen,   
 som den starka effektiva metod för personlighetsutveckling och värderingsstärkande arbete   
 som vi utgör

att  denna satsning skall och ge möjlighet att vid intresse hitta utlopp för sin nyfikenhet att   
 engagera sig, lokalt eller på andra sätt, inom NSF på ett sätt som passar individen

 

11.
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Förbundsstyrelsens yttrande
Tack för den tid och det engagemang du har lagt ner på denna motion för att bidra till NSF:s utveckling.
NSF har redan påbörjat arbetet med att nå ut till övriga IOGT-NTO-rörelsen, framförallt på nationell nivå 
genom att presentera vårt nya metodmaterial Klartänkt. FS har en intention att fortsätta det arbetet och 
då synas mer på regional och lokal nivå. FS önskar att inte splittra fokus kommande mandatperiod genom 
ytterligare en satsning, som det dessutom redan arbetas med. FS önskar att fortsätta det pågående arbetet 
och tar med sig att arbeta ytterligare på att synliggöra NSF-scouting för övriga inom IOGT-NTO-rörelsen. 
FS uppmuntrar våra medlemmar att själva genomföra aktiviteter som gör oss synliga på distrikts- och 
lokalnivå.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  avslå motionen.

Beredningsutskottets yttrande
BU anser att samarbetet med IOGT-NTO är viktigt och för vissa kårer finns det en god möjlighet att få ledare 
därifrån, dock finns det tveksamheter kring vad förbundet kan göra för att hjälpa till. Förbundet kan visserligen ta 
fram material men det är tveksamt om det skulle leda till fler rekryteringar. Fokus måste ligga på personliga mötet 
mellan medlemmar i NSF:s kårer och medlemmar i IOGT-NTO/UNF. 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet 
att  avslå motionen

11.
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12. 
Motion nummer 3: Vårt uppdrag – i skärningspunkten 
scouting och alkoholproblematisering
Motionär: Per Eriksson, Stockholm. Medlem i Mölnlycke Scoutkår.

Det nyktra sammanhanget inom NSF ger människor medvetenhet, styrka att välja och att hålla fast i den personliga 
helnykterheten. Det är av stor vikt för att löpande “återföda” ett stort nog helnyktert sammanhang för att, inom det, få 
fram tillräckligt många individer som kan bära alkoholfrågan och sätta fokus på den inom scouting.

Anledningen till att en hittar till scouting i NSF och vad som får en att stanna kvar och vilka frågor en brinner för 
att jobba med, varierar från person till person i vårt scoutförbund. Inte alla står längst fram vad det gäller att driva 
alkoholfrågan och det är inte heller viktigt. Det viktiga är att vi som rörelse tar oss an uppdraget, och att några av oss tar 
ansvar för att driva kombinationen av scouting och alkoholfrågan framåt.

Vår primära målgrupp är våra medlemmar som genomgår och/eller är med och skapar scoutings
personlighetsutvecklande program inom nykterhetsrörelsen i NSF. Traditionellt ser vi det som att vårt bidrag till ett 
bättre samhälle, främst sker genom våra scouter och den påverkan de har på sin omgivning. Det har varit den bärande 
tanken inom scouting runt om i Europa och kanske särskilt i Norden – “Communty involvement through education”.

En kompletterande syn på scouting uttrycks i – “Education through community involvement”. Genom att ta sig an 
samhällsutmaningar och försöka göra något åt dem samtidigt som man organiserar sitt arbete med scoutings program 
och metodik, lär man sig att förändra samhället och får insikten att det verkligen är möjligt i praktiken.

Vårt genomslag i skärningspunkten scouting och motverkandet av alkoholens skadeverkningar i samhället är större 
än bara precis det vi gör med våra medlemmar och i förlängningen deras inverkan på omgivningen i vardagslivet. 
Människor i scouting utanför NSF, som i de flesta
verksamheter där människor engagerar sig i och för ungas utveckling, ser för det mesta delar av de problem och 
utmaningar som alkoholen utgör för ungdomar och andra i samhället och vikten av att jobba med frågan.

Att närma sig dessa människor och erbjuda dem verktyg att arbeta med alkoholproblematisering i sitt scoutarbete, på 
ett sätt som fungerar för dem även i ett sammanhang som i sig inte har personlig helnykterhet som metod, skulle vara 
ett sätt att få bredare genomslag i vårt uppdrag. Ett sådant arbete skulle dessutom erbjuda möjligheten för medlemmar 
hos oss att utvecklas och bidra till samhällsförändring i en fråga de brinner för, alkoholfrågan som en del av scoutings 
helhet.

För att hitta framgångsrika vägar eller konkreta program att använda i ett sådant arbete, är det viktigt att ta del av 
erfarenheter från alkoholförebyggande arbete för barn och unga på andra håll i samhället, inom kommuner mm.

Jag föreslår förbundsmötet
att   scoutförbundet tar fram stöd för alkoholproblematiserande arbete i scoutrörelsen i Sverige    
 utanför NSF.
att   i det arbetet inhämta erfarenheter av framgångsrika program för att jobba med     
 alkoholförebyggande arbete med barn och unga i samhället i stort
att  detta stöd utformas på ett sätt, så att det är lätt att ta till sig för de som ser vikten av att jobba   
 med att problematisera risker runt alkoholen, utan att de för den skull förespråkar personlig    
 helnykterhet

 

12.
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Förbundsstyrelsens yttrande
“Vårt uppdrag är att genom drogfria förebilder och scouting göra unga redo för livet”

NSF har nyligen presenterat ett nytt programmaterial som ersätter drogfriryggsäcken som heter Klartänkt. 
Klartänkt finns i en bokversion och en digital version lanserades i slutet av augusti. Klartänkt har dessutom 
presenterats för IOGT-NTO-rörelsens samlade förbundsstyrelser samt på sommarens kongresser med ett positivt 
mottagande.

Utöver Klartänkt har förbundet, med finansiering från Forum Syd, skapat ett material som heter Bright Minds 
där ett av sju möten handlar om utvecklingsfrågor och alkohol. På Demokratijamboree 2018 hölls workshops 
utifrån Bright Minds tillsammans med internationella gäster. Under sommarens Världsscoutjamboree i USA i 
var Bright Minds Sveriges bidrag till Global Developement Village som bestod av programpunkter från totalt tio 
nationer.

FS ser inte att det är läge att ta fram ytterligare material och att vi i och med lanseringen av dessa två material 
besvarat motionens syfte. Vi har nu två bra material att nyttja i vår verksamhet både lokalt och nationellt och som 
med fördel kan spridas till våra systerorganisationer här hemma och i övriga världen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  anse motionen besvarad

Beredningsutskottets yttrande
BU anser precis som FS att det nya material som förbundet tagit fram, Klartänkt, är det material som motionären 
efterfrågar och att vi inte kan satsa på att ta fram ett nytt material i nuläget.

Beredningsutskottet förslår förbundsmötet
att  anse motionen besvarad

12.



10

 13. 
Motion nummer 4: NSF och alkohol som utvecklingshinder i 
världen
Motionär: Per Eriksson, Stockholm. Medlem i Mölnlycke Scoutkår.

Som litet scoutförbund, från ett litet land i Norden, har vi förvånansvärt starka band ut i världen. Vi är del av två 
världsrörelser, IOGT International och världsorganisationerna för Scouting och Guideing. Vi är dessutom via den 
svenska IOGT-NTO-rörelsen knutna till ett omfattande biståndsarbete med utvecklingssamarbete i folkhälsa och 
alkohol- och drogförebyggande arbete runt om i världen.

Vårt sammanhang med en stark tradition av en pågående diskussion om vad, varför och hur vi gör saker och med egen 
vital utveckling av metod och program, har bidragit till utveckling av alla dessa internationella sammanhang. Det är 
inte heller utan anledning som nyktra scouter med bakgrund i NSF har varit verksamma i utvecklingen av dessa olika 
internationella arenor. Det senaste exemplet är Julius Kramer från Nacka-Boo scoutkår som nu är medlem i styrelsen 
för WOSM.

IOGT International driver ett framgångsrikt arbete i olika FN-sammanhang, inte minst som samverkanspartner till 
WHO. Inom det internationella arbetet i IOGT-NTO-rörelsen har scout och guideorganisationer i Östafrika varit 
drivande i skapandet av nationella och regionala “Alcohol Policy Alliances” och de finns även fortsättningsvis med i 
dessa sammanhang. Nationellt drivs och har alkoholproblematiserande program drivits i organisationerna. Arbete som 
både handlar om förebyggande insatser, men också om politisk påverkan. 

WOSM och WAGGGS är också dem del av arbeten och processer i och med FN-systemet och andra internationella 
aktörer, inte minst med inriktning på FNs mål för hållbar utveckling. Detta är några exempel på länkar, nätverk och 
påverkan internationellt som NSF är knutet till.

NSF har möjlighet att med ganska små insatser göra stor skillnad i världen, bara vi håller oss väl informerade och 
har god förståelse för de olika internationella sammanhang vi är del av. Genom att till exempel bidra med kontakter, 
samordning och att introducera olika aktörer för varandra kan vi göra verklig skillnad.

Jag föreslår förbundsmötet
att  ge i uppdrag till Förbundsstyrelsen att skapa sig överblick över våra internationella nätverk   
 och de arbeten de gör, och vilka möjligheter NSF har att bidra till det, inom vårt uppdrag i   
 skärningspunkten scouting och förebyggande av alkoholens skadeverkningar

att  Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett strategidokument för om och i så fall    
 hur vi som scoutförbund kan bidra i vårt uppdrag scouting och alkoholproblematisering, på   
 det internationella planet

 

13.
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Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen håller med motionären och anser att motionen ger FS tydligt mandat att förändra hur vi idag 
arbetar internationellt. FS hade våren 2019 ett möte med Jens Rosbäck på IOGT-NTO-rörelsens internationella 
avdelning varefter styrelsen kom fram till att vi ska sträva efter att arbeta mer i samverkan och i samklang med 
vårt redan befintliga gemensamma internationella arbete. Vi ska också fortsätta att sprida nykter scouting inom 
den internationella scoutrörelsen. Vi ska komma ihåg att vi har medlemmar både inom WOSM och WAGGGS 
som kan stötta oss med att sprida nykter scouting internationellt.

FS har påbörjat ett samtal med vår Internationella kommitté för att utveckla hur vi arbetar internationellt med 
följande utgångspunkter:

• NSF ska utnyttja IOGT-NTO-rörelsens internationella avdelning mer i det internationella    
   arbetet

• NSF engagerar sig inte ensamt i internationella projekt
• NSF ska fortsätta med att sprida våra program till den internationella scoutrörelsen
• Det internationella arbetet ska utgå ifrån att vi ska påverka internationellt utifrån vår värdegrund

Motionärens första att-sats ligger i linje med de diskussioner som redan förts varför förbundsstyrelsen föreslår 
bifall. Då vi redan har påbörjat ett utvecklingsarbete i dialog med den internationella kommittén så önskar FS 
inte att vi ska ta fram ett nytt strategidokument varför vi yrkar avslag på den andra att-satsen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  bifalla första att-satsen
att  avslå andra att-satsen

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  avslå motionen 

13.
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14. 
Motion nummer 5: Starkt metodiskt sammanhang
Motionär: Per Eriksson, Stockholm. Medlem i Mölnlycke Scoutkår.

NSF – ett starkt levande ideologiskt och socialt sammanhang
Scouting är större än bara en metod, att nå ett enskilt mål, och nykterhetsrörelsens vision om ett gott samhälle 
innehåller många fler dimensioner än bara frågan om alkohol och den personliga helnykterheten. Skall vi som 
organisation växa och med större genomslagskraft bidra till samhällets utveckling, så ligger vägen framåt i vilka vi är. 
Vi som organisation, medlemskapet hos oss och vårt sammanhang måste vara relevant och ha ett mervärde för scouten, 
patrullen, avdelningen, ledaren och scoutkåren. Det skall göra skillnad att vara med just hos oss.

För att nå det gäller att vi är ett av de mest levande och framåt scoutsammanhangen i Sverige. En miljö med stark 
gemenskap och ständig utveckling av scoutings metod och program, där vi har ett pågående samtal om vad, hur och 
varför vi gör det vi gör. Ett sammanhang där vi GÖR och UTVECKLAR scouting TILLSAMMANS.

Utgör vi det sammanhanget finns det både tydliga fördelar för den enskilde, så väl som för våra kårer att vara med i 
NSF. Och dessutom, om vi är det, så är vi relevanta för Scouting och Nykterhetsrörelsen i stort och vi har genom det 
påverkan som sträcker sig längre än vår egen verksamhet. 

För att stärka det vi är, behöver vi lyfta två olika områden; (1) den sociala och idémässiga gemenskapen inom 
organisationen, och (2) vårt interna program- och idémässiga arbete och utveckling.

Viktigt är att vi i programverksamheten speciellt för äventyrare och äldre, och de aktiviteter som skapas för och med 
dem, bidrar till att bygga starka nätverk mellan människor över hela vårt land. För att knyta samman nätverken över 
generationsgränser och olika grupper inom organisationen, samt för att hålla metodiska och andra samtal levande, bör 
vi sträva efter att de team och grupper som utvecklar och gör scouting tillsammans i praktiken, skall vara blandade.

För att stärka vår metod och vårt programarbete och för att kunna bidra bra i scoutings gemensamma utveckling, 
så behöver vi ha levande sammanhang där vi själva gör just det, utvecklar det vi gör och har ett internt pågående 
ideologiskt och metodiskt samtal.

Inom NSF har vi vid olika tillfällen genom vår historia sett över vårt arbete genom att sätta äventyrarscoutåldern och 
med den, scoutings metodik och speciellt patrullsystemet i fokus, för att revitalisera vår verksamhet. Genom att ha 
“Levande patrull” i den åldern som måttstock och ledstjärna för verksamheten, har vi även fått ramar, inspiration 
och linjer, som också gjort det möjligt att tydliggöra program och metodik för de övriga åldersgrupperna. De tidigare 
åldersgrupperna förbereder och tränar inför äventyrarna. Utmanare och senare roverscouterna blir inspiration till 
äventyrarna kring de möjligheter som ges när vanan finns där, men ramarna är friare.

En levande patrull är en fast grupp som med stöd av ledare och strukturer runt den och dess medlemmar, själva 
är med och inriktar och till del själva planerar och genomför sin verksamhet, både inom ramen för den ledarledda 
verksamheten men också på egen hand.

Användandet av patrullsystemets olika delar, hemma på avdelningen och i aktiviteter på andra ställen inom ramen för 
scoutförbundet, är viktiga för att nå verkligt levande patruller. För att fullt ut kunna använda det kraftfulla verktyg 
patrullsystemet ger oss, är det viktigt att vi håller i vår genomtänkta tradition med en äventyrarscouttid som sträcker sig 
över fyra år.

Att ha ett starkt sammanhang, med eget pågående ideologiskt samtal, utveckling av program och metodik syftar inte 
till att fjärma oss ifrån andra, utan snarare till att bygga en fast grund och identitet att utgå ifrån i mötet och samarbetet 
med dem.
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Jag föreslår förbundsmötet
att  scoutförbundet inrättar egna ideella sammanhang (fasta grupper, periodiskt återkommande    
 sammankomster eller i någon annan form) med fokus på program och metodik i de olika    
 åldersgrupperna
att  scoutförbundets stöd och aktiviteter för äventyrarscouter stöder verksamhet över fyra år, med    
 ett fullt utbyggt patrullsystem som modell
att  planerandet och genomförandet av programmet för äventyrarscouter på förbundslägret    
 2020, vid sidan av lägrets tema, görs utifrån målet “Levande patrull” och med utgångspunkt    
 i patrullsystemet i sin helhet.
att  genomföra en Äventyrarscoutsatsning, byggt på uppdaterade erfarenheter från tidigare     
 Patrullscoutsatsningar med aktiviteter och arbetssätt och koncept som t.ex. Äventyrsveckor,    
 Solvargsveckan och Blå gryning
att  vi i tillsättande av och vid successionsplanering för arbetsgrupper, kursteam, kommittéer    
 etc. skall sträva efter att bredda sociala nätverk, erfarenheter och kompetenser, genom     
 att överbrygga olika typer av sociala och idémässiga barriärer

 

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären har absolut rätt. Scouting är större än bara en metod!

Förbundet anordnar redan många olika saker för att vi ska känna ett sammanhang och kunna utveckla NSF 
tillsammans. 2017 började förbundet att arrangera Kompassen, en helg för rovers, ledare m.fl. att träffas och gå på olika 
workshops, diskutera scouting och inspireras i sitt ledarskap/ engagemang. Kompassen är tänkt att återkomma vartannat 
år och ha olika huvudteman, 2018 var det demokrati, 2020 är det tänkt att vara nykterhet och 2022 solidaritet. I 
förbundsstyrelsens förslag om lokala framtidsträffar vill Fs också träffa fler medlemmar på lokal plan för att tillsammans 
kunna samtala om hur vi ska utveckla NSF och diskutera de frågor som är viktiga för våra kårer. 

Att våra team och projektpatruller som gör något i förbundet ska vara blandade vad det gäller erfarenheter, ålder m.m. är 
för oss en självklarhet och något som vi alltid eftersträvar i tillsättandet. På senare år har det ibland varit tufft att tillsätta 
olika team och man har inte alltid kunnat tillgodose den blandning av kompetenser man kanske har önskat.
NSF genomför idag Solvargsveckan återkommande för äventyrarscouter för att ge dem en bra ledarskapsutbildning. 
2018 genomfördes en Blå gryning och vi måste naturligtvis fortsätta att anordna aktiviteter på nationell nivå för våra 
äventyrarscouter, men vi ser i den kårenkät som genomfördes 2018 att det kårerna efterfrågar är fler ledare. Det är våra 
utmanar- och roverscouter som är näst på tur in i ledarskapsroller i förbundet och därför föreslår vi att arbetet med 
dem prioriteras ytterligare två år. FS väljer därför att kommande mandatperiod satsa på utmanar- och roverscouter och 
vill lägga fokus på den satsningen. Vi tror att vi behöver prioritera och satsa på en tydlig målgrupp för vårt arbete de 
kommande åren.

När det gäller vårt förbundsläger sommaren 2020 så pågår redan planeringen för lägret där den levande patrullen redan 
finns med i tankarna.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  avslå första, andra och fjärde att-satsen
att  anse tredje och femte att-satsen besvarad

Beredningsutskottets yttrande
BU menar att det finns många kurser på scouternas folkhögskola som vänder sig till utmanare. Det är viktigt att  hela 
utbudet inom scouterna utnyttjas. NSF bör inte fokusera på verksamhet som redan görs bra inom scouterna. Att 
kommitteer m.m. tillsätts med stor bredd är viktigt för att förbundet ska må bra och för kunna att göra bra verksamhet.

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla femte att-satsen 
att  avslå övriga att-satser
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 15. 
Riksstyrelsens förslag nummer 1: Ny distrikts- 
indelning IOGT-NTO
Riksstyrelsens förslag är att IOGT-NTO från den 1 januari 2020 ska bestå av åtta distrikt enligt följande 
indelning: 

IOGT-NTO Norr: Norrbotten, Västerbotten
IOGT-NTO Mitt: Jämtland, Västernorrland
IOGT-NTO GävleDala: Dalarna, Gävleborg
IOGT-NTO Svea: Värmland, Örebro, Västmanland
IOGT-NTO Öst: Uppsala, Stockholm, Södermanland
IOGT-NTO Sydost: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Gotland
IOGT-NTO Väst: Göteborg och Bohuslän, Älvsborg, Skaraborg
IOGT-NTO Syd: Skåne, Blekinge, Halland

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  notera riksstyrelsens förslag nr 1 som lagts fram till IOGT-NTO:s kongress.

 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla förslaget
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 16. 
Riksstyrelsens förslag nummer 2: Medlemslöfte  
– rörelsegemensam utredning
Bakgrund
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse fick från kongressen i Lund 2015 i uppdrag att utreda sitt medlemslöfte. Detta gjordes 
till 2017 utan att något konkret förslag lades. IOGT-NTO:s förbundsstyrelse fick i uppdrag från sin kongress att 
återkomma med ett förslag till kongressen 2019. 

Efter detta arbetade IOGT-NTO:s förbundsstyrelse vidare med frågan. Frågan ställdes muntligt till övriga förbund om 
de ville delta i processen. UNF, Junis och NSF signalerade att frågan inte var aktuell i deras respektive förbundsstyrelser. 

Eftersom medlemslöftet är en rörelsegemensam del av stadgarna kan inte IOGT-NTO göra förändringen utan 
ett godkännande från de andra förbunden. I slutet av processen när IOGT-NTO arbetat fram ett förslag till nytt 
medlemslöfte lyftes detta till riksstyrelsen där övriga förbund inom IOGT-NTO-rörelsen sa nej till IOGT-NTO:s 
önskan om att gå vidare med ett kongressförslag om att byta medlemslöfte. Frågan ansågs behöva utredas vidare 
gemensamt. 

Argumentet från Junis, UNF och NSF har varit att det är principiellt viktigt att vi har likalydande medlemslöfte.

Rörelsegemensam utredning av medlemslöftet
Procentsatsens siffra har diskuterats under många av IOGT-NTO:s kongresser och diskussionerna bottnar ofta i 
ideologi om vilken typ av rörelse vi vill vara och för vem vi finns till. Argumenten har ofta handlat om hur vi bäst 
utmanar alkoholnormen och hur vi som nykterhetsorganisation kan vara tydliga, inte minst i förhållande till de med 
tidigare erfarenhet av beroende som är eller vill bli medlemmar.

Samtliga förbund behöver delta i utredningsarbetet och en bred medlemsförankring i förbunden behöver finnas för de 
förändringar som eventuellt föreslås.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  tillsätta en rörelsegemensam utredning gällande uppdaterat medlemslöfte
att  till kongresserna och förbundsmötet 2021 lägga ett förslag utifrån utredningens slutsatser.

 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla samtliga att-satser

16.
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 17. 
Riksstyrelsens förslag nummer 3: Reviderade stadgar
I och med att IOGT-NTO har för avsikt att göra om sin distriktsindelning och medlemmars demokratiska inflytande 
som en del av Expedition 50 kräver detta en del ändringar i förbundens gemensamma stadgar, dvs. “stadgar som 
rör förhållande till annat förbund” och som enligt § 6:4 (enligt IOGT-NTO:s numrering) inte får ändras utan 
samstämmiga beslut av alla förbund som berörs. Samstämmiga beslut innebär att de antingen är likalydande, har 
samma innebörd eller att ändringsförslag godkänns av de andra kongresserna. 

Vilka bestämmelser som räknas som gemensamma stadgar framgår av § 6:5 (enligt IOGT-NTO:s numrering), där det 
också framgår vilka förbund som anses berörda av respektive bestämmelse. I detta förslag är samtliga gemensamma 
bestämmelser turkosmarkerade för extra tydlighet. För NSF innebär detta att förbundsmötet endast behöver fatta beslut 
om riksstyrelsens förslag A, E, F och G, varför endast dessa är inkluderade i det här förslaget.

Detta underlag utgör de stadgefrågor som riksstyrelsen har fått i uppdrag av förbunds¬styrelserna att förbereda ett 
gemensamt förslag kring. Det måste dock ses i sitt sammanhang tillsammans med de stadgeändringar som respektive 
förbundsstyrelse föreslår. I och med att samtliga förbund har relativt omfattande egna förslag på ändringar av stadgarna 
till kongresser och förbundsmöte kommer paragrafnumreringen att behöva ses över som en konsekvens av de 
sammanlagda förslagen. Därför ska numreringen på paragraferna i det här förslaget inte anses bindande i det slutliga 
besluten. 

Samtliga paragrafnummer i det här underlaget följer IOGT-NTO:s numrering. NSF har fram till förbundsmötet 2019 
haft en annan paragrafnumrering, men förslaget är att de nya stadgarna (se förbundsstyrelsens förslag nummer 1) ska 
följa IOGT-NTO:s principer för numrering och att innehållet i de paragraferna i allt väsentligt föreslås vara likalydande 
med övriga rörelsens. På några ställen skiljer sig numreringen i förslaget till nya stadgar från IOGT-NTO:s, men 
rubrikerna är desamma. 

Nedan följer en mer detaljerad redogörelse kring de områden där riksstyrelsen föreslår en revidering av våra stadgar. 
Varje område består av en att-sats där förslag om principiella ändringar framgår och sedan en tabell där de exakta 
formuleringarna i de berörda paragraferna framgår.

Flera av paragraferna i det här dokumentet berörs även av förslag på ändringar som respektive förbund föreslår till sina 
kongresser/förbundsmöte. Det här förslaget innehåller enbart de förslag på ändringar som riksstyrelsen föreslår till 
samtliga kongresser/förbundsmöte. Därför behandlas Riksstyrelsens förslag först och förbundets slutgiltiga version av 
stadgarna behandlas därefter inom ramen för förbundsstyrelsens förslag nummer 1.

Förslag A – Distriktsrådets sammansättning och funktion
När IOGT-NTO nu på sin kongress beslutat om en ny distriktsindelning innebär det att de olika förbunden 
kommer att ha olika geografiska indelningar av sin distriktsorganisation. Därigenom kommer det att bli svårt att 
bibehålla konstruktionen med distriktsråd för regional samordning. 
Distriktsrådet har ett antal uppgifter reglerade i stadgarna idag som måste tas bort eller flyttas. De flesta kan man 
helt enkelt stryka och de som är kvar föreslås flyttas till riksstyrelsen.

Till att börja med har vi de grundläggande skrivningarna som reglerar distriktsrådets sammansättning och 
funktion. Dessa är dessutom av karaktären gemensamma punkter. Detta regleras i § 1:4, 3:1, 3:9 och 3:10 i 
IOGT-NTO:s stadgar samt § 21 i NSF:s stadgar. 
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I tabellen nedan redovisas enbart IOGT-NTO:s stadgar, men lydelsen är identisk i UNF:s och Junis stadgar. I och 
med att § 3:9 och 3:10 förslås tas bort måste även § 6:5 konsekvensändras genom att punkten f ) omformuleras 
till att enbart peka på skrivningen om ”samverkan inom IOGT-NTO-rörelsen” i § 3:1. Eftersom det är flera olika 
ändringar i det här förslaget som berör § 6:5 redovisas den paragrafen i sin helhet sist i förslaget.

Distriktsrådet spelar en central roll i hantering av våra kretsar. Eftersom det enda kvarvarande samverkansorganet 
förutom kretsarna nu föreslås vara riksstyrelsen så måste riksstyrelsen ta över ansvaret när frågor ska eskaleras 
uppåt. 

Sedan finns det ett antal referenser till distriktsrådet i paragrafer som inte omfattas av uppräkningen i § 6:5, men 
de konsekvensändringarna överlåts åt respektive förbund att hantera på eget sätt.

Eftersom många av dessa paragrafer är utrymmeskrävande och innehåller för saken ovidkommande skrivningar 
innehåller tabellen nedan enbart de meningar som föreslås ändras.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  distriktsråden som samverksorgan plockas bort ur stadgarna
att  stadgarna som en konsekvens av detta revideras enligt nedanstående tabell.

 

Nuvarande skrivning Föreslagen skrivning
§ 1:4 Beslutande organ
IOGT‐NTO:s beslutande organ är på riksplanet kongressen 
och förbundsstyrelsen, på distriktsplanet distriktsårsmötet 
och distriktsstyrelsen samt på lokalplanet föreningsmötet och 
föreningsstyrelsen.  

De beslutande organen för samarbete inom IOGT-NTO-
rörelsen är på riksplanet riksstyrelsen, på distriktsplanet 
distriktsrådet samt på lokalplanet kretsårsmötet och 
kretsstyrelsen.

§ 1:4 Beslutande organ
IOGT‐NTO:s beslutande organ är på riksplanet kongressen 
och förbundsstyrelsen, på distriktsplanet distriktsårsmötet 
och distriktsstyrelsen samt på lokalplanet föreningsmötet och 
föreningsstyrelsen.

De beslutande organen för samarbete inom IOGT‐NTO‐
rörelsen är på riksplanet riksstyrelsen samt på lokalplanet 
kretsårsmötet och kretsstyrelsen. 

§ 3:1 Organisation
[xxx]

Distriktet samarbetar med IOGT‐NTO‐rörelsens övriga 
distrikt genom distriktsrådet.

§ 3:1 Organisation 
[xxx]

Distriktet bör, där det är möjligt, samarbeta med IOGT-
NTO-rörelsens andra distrikt inom sitt geografiska område. 
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Nuvarande skrivning Föreslagen skrivning

§ 3:9 Distriktsråd
Distriktsrådet har åtta ledamöter som representerar IOGT-
NTO-rörelsens olika distrikt.

Distriktsårsmötet i vart och ett av dessa distrikt väljer bland 
distriktsstyrelsens ledamöter två ledamöter och en första 
ersättare i distriktsrådet. Övriga distriktsstyrelseledamöter 
är ersättare i distriktsrådet och tjänstgör i den ordning som 
respektive distriktsstyrelse beslutar. 

Distriktsrådet utser inom sig ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör. Distriktsrådet är beslutsmässigt när 
mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal 
har ordföranden utslagsröst.

Utgår helt

§ 3:10 Distriktsrådets uppgifter 
Distriktsrådet ska arbeta för samordning och effektivt 
utnyttjande av IOGT-NTO-rörelsens resurser på 
distriktsplanet.

Distriktsrådet behandlar de frågor som distrikten eller vissa av 
dem väljer att lämna över till distriktsrådet. Beslut fattas efter 
omröstning bland ledamöterna från de distrikt som har valt 
att lämna över respektive fråga till distriktsrådet. 

Om IOGT-NTO:s, UNF:s och IOGT-NTO:s Junior-
förbunds distriktsårsmöten har fattat olika beslut i en fråga 
där distriktsrådet har lagt förslag, kan distriktsrådet begära 
omröstning på dessa årsmöten i frågan. Om ett förslag då 
antas av två distriktsårsmöten vinner detta. Annars vinner det 
förslag som i genomsnitt fått den största andelen av rösterna 
på de tre distriktsårsmötena.

Utgår helt
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Nuvarande skrivning Föreslagen skrivning
§ 21 SAMVERKAN (NSF)
För samverkan inom IOGT NTO-rörelsen på länsnivå finns 
distriktsrådet. I de län där NSF-distrikt har verksamhet bör 
NSF delta.  

Distriktsrådet skall verka för samordning och effektivt 
utnyttjande av IOGT-NTO-rörelsens resurser inom 
distriktsområdet och för att samtliga organisationsgrenar skall 
bedriva föreningsverksamhet i varje kommun. 

NSFs representanter i distriktsrådet deltar i beslut i sådana 
frågor som rör NSF. 

Distriktsrådet utgörs av nio ledamöter. Två av dessa utses 
av NSFs distriktsstyrelse bland ledamöter inom den egna 
styrelsen. Övriga ledamöter i distriktsstyrelsen är suppleanter 
i distriktsrådet och tjänstgör i den ordning distriktsstyrelsen 
beslutar. 

Distriktsrådet utser inom sig ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör. Den distriktsstyrelse varifrån 
rådsordföranden hämtas utser själv ytterligare en ledamot 
i distriktsrådet. Rådet kan inom sig utse utskott. Rådet 
är beslutsmässigt då mer än hälften av dess ledamöter är 
närvarande.

§ 21 SAMVERKAN (NSF)
NSF-distriktet bör, där det är möjligt, samarbeta med IOGT 
NTO-rörelsens andra distrikt inom sitt geografiska område.

§ 5:1 Distriktsrådet kan om det finns särskilda skäl besluta 
att en krets ska omfatta fler kommuner eller en del av en 
kommun.

§ 5:1 Riksstyrelsen kan om det finns särskilda skäl besluta 
att en krets ska omfatta fler kommuner eller en del av en 
kommun.

§ 5:2 Om kretsårsmötet inte hålls i föreskriven ordning kan 
distriktsrådet eller riksstyrelsen utlysa kretsårsmöte.

§ 5:2 Om kretsårsmötet inte hålls i föreskriven ordning kan 
riksstyrelsen utlysa kretsårsmöte.

§ 5:4 Protokollet från kretsårsmötet ska inom tre veckor 
lämnas till distriktsrådet, riksstyrelsen, revisorerna och varje 
ansluten förening och kår.

§ 5:4 Protokollet från kretsårsmötet ska inom tre veckor 
lämnas till riksstyrelsen, revisorerna och varje ansluten 
förening och kår.

§ 5:6 Innan ett avtal om anställning sluts ska kretsstyrelsen 
samråda med distriktsrådet och riksstyrelsen, som ska 
godkänna anställningen och förslaget till anställningsavtal.

§ 5:6 Innan ett avtal om anställning sluts ska kretsstyrelsen 
samråda med riksstyrelsen, som ska godkänna anställningen 
och förslaget till anställningsavtal.

§ 5:10 Distriktsrådet och riksstyrelsen kan besluta om revision 
av kretsens räkenskaper och förvaltning.

§ 5:10 Riksstyrelsen kan besluta om revision av kretsens 
räkenskaper och förvaltning.

§ 5:11 Samgående med annan krets 
En krets som vill gå samman med en annan krets ska 
fatta beslut om detta. Kretsarna ska göra en skriftlig 
överenskommelse som ska innehålla uppgifter om tidpunkten 
för samgåendet och hanteringen av arkiv och andra tillgångar 
samt skulder. Beslutet ska skickas till distriktsrådet för 
fastställelse. 

Distriktsrådet och riksstyrelsen kan ta initiativ till samgående 
mellan kretsar. 

Distriktsrådet ska ta sådant initiativ när ett beslutsmässigt 
kretsårsmöte inte kan sammankallas.

§ 5:11 Samgående med annan krets
En krets som vill gå samman med en annan krets ska 
fatta beslut om detta. Kretsarna ska göra en skriftlig 
överenskommelse som ska innehålla uppgifter om tidpunkten 
för samgåendet och hanteringen av arkiv och andra tillgångar 
samt skulder. Beslutet ska skickas till riksstyrelsen för 
fastställelse. 

Riksstyrelsen kan ta initiativ till samgående mellan kretsar. 
Den ska ta ett sådant initiativ när ett beslutsmässigt 
kretsårsmöte inte kan sammankallas.
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Nuvarande skrivning Föreslagen skrivning
§ 5:12 Upplösning 
En krets kan upplösas genom beslut på två på varandra 
följande kretsårsmöten eller med två tredjedels majoritet på 
ett kretsårsmöte. 

Till detta möte ska varje förening eller kår få en skriftlig 
kallelse senast två veckor före mötet. Där ska det framgå att 
mötet gäller upplösning av kretsen. 

En krets kan upplösas genom beslut av distriktsrådet eller 
riksstyrelsen. Ett sådant beslut kan fattas när ett beslutsmässigt 
kretsårsmöte inte kan sammankallas och ett samgående med 
en annan krets inte heller kan ske. 

Vid upplösning av en krets förfogar distriktsrådet över 
kretsens kvarvarande egendom. Finns det inget verksamt 
distriktsråd beslutar riksstyrelsen hur den kvarvarande 
egendomen ska fördelas mellan distriktsorganisationerna för 
de förbund som ingick i kretsen.

§ 5:12 Upplösning
En krets kan upplösas genom beslut på två på varandra 
följande kretsårsmöten eller med två tredjedels majoritet på 
ett kretsårsmöte. 

Till detta möte ska varje förening eller kår få en skriftlig 
kallelse senast två veckor före mötet. Där ska det framgå att 
mötet gäller upplösning av kretsen. 

En krets kan upplösas genom beslut av riksstyrelsen. Ett 
sådant beslut kan fattas när ett beslutsmässigt kretsårsmöte 
inte kan sammankallas och ett samgående med en annan krets 
inte heller kan ske. 

Vid upplösning av en krets beslutar riksstyrelsen hur den 
kvarvarande egendomen ska fördelas mellan de distrikt eller 
regioner som kretsens föreningar eller kårer tillhör.

Förslag E – Stadgar som rör förhållande till annat förbund
Förslaget att uppdatera uppräkningen av vilka punkter i stadgarna som rör förhållande till annat förbund är 
enbart en konsekvens av tidigare punkter i detta förslag.

Numreringen av de refererade paragraferna i uppräkningen måste givetvis justeras efter att samtliga beslut om 
ändringar är fattade.

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att stadgarna som en konsekvens av övriga beslut om revidering av enskilda paragrafer reviderar   
 uppräkningen i § 6:5 enligt nedanstående tabell.

Nuvarande skrivning Föreslagen skrivning

§ 6:5 Förhållande till annat förbund 
Som stadgar som rör förhållande till annat förbund betraktas 
de bestämmelser i stadgarna hos IOGT-NTO, UNF och 
IOGT-NTO:s Juniorförbund som behandlar 

a) samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen (§ 1:1), 
b) IOGT-NTO-rörelsens grundsatser (§ 1:2) 
c) samtidigt medlemskap i fler än ett förbund (§ 1:4), 
d) medlemslöftet (§ 1:5), 
e) riksstyrelsens sammansättning och funktion (§ 1:3, 2:1, 

2:9, 2:10), 
f ) distriktsrådets sammansättning och funktion (§ 1:3, 3:1, 

3:9, 3:10), 
g) fastställande av distriktsgränser (§ 3:1), 
h) IOGT-NTO-kretsar (§ 1:3 och kapitel 5), 
i) rörelsesamordnad verksamhet (§ 2:2, 3:2), 
j) närvarorätt vid IOGT-NTO-rörelsens beslutande 

församlingar (§ 2:5, 3:5), 
k) rätt att delta i IOGT-NTO-rörelsens verksamhet (§ 4:9), 
l) valbarhet till förtroendeuppdrag (§ 2:11, 3:11, 4:10), eller 
m) stadgeändringar som rör förhållande till annat förbund (§ 

6:4, 6:5). 
 
Dessutom betraktas § 16 och § 21 i NSF:s stadgar som 
stadgar som rör förhållande till annat förbund.

§ 6:5 Förhållande till annat förbund 
Som stadgar som rör förhållande till annat förbund betraktas 
de bestämmelser i stadgarna hos IOGT-NTO, UNF, NSF och 
IOGT-NTO:s Juniorförbund som behandlar 

a) samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen (§ 1:1), 
b) IOGT-NTO-rörelsens grundsatser (§ 1:2) 
c) samtidigt medlemskap i fler än ett förbund (§ 1:4), 
d) medlemslöftet (§ 1:5), 
e) riksstyrelsens sammansättning och funktion (§ 1:3, 2:1, 

2:9, 2:10), 
f ) samverkan på regional nivå (§ 3:1), 
g) IOGT-NTO-kretsar (§ 1:3 och kapitel 5), 
h) rörelsesamordnad verksamhet (§ 2:2), 
i) närvarorätt vid IOGT-NTO-rörelsens beslutande 

församlingar (§ 2:5, 3:5), 
j) rätt att delta i IOGT-NTO-rörelsens verksamhet (§ 4:9), 
k) valbarhet till förtroendeuppdrag (§ 2:11, 3:11, 4:10), eller 
l) stadgeändringar som rör förhållande till annat förbund (§ 

6:4, 6:5). 

Punkter om rörelsesamordnad verksamhet (dvs. gemensamma 
kongresser) berör ej NSF.
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Förslag F – Rättsförhållanden för kretsar
Under kongressen 2017 fattades det beslut om att komplettera stadgarna för kretsar med en ny paragraf om 
rättsförhållanden. Dessvärre var inte förslaget som lades fram till de olika kongresserna helt likalydande vilket 
resulterade i att enbart de delar av förslaget som var helt likalydande kunde införas i stadgarna.

För att råda bot på detta förslår vi nu att hela den föreslagna paragrafen införs i sin helhet.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  ersätta § 5:14 i sin helhet enligt nedanstående skrivning.

 

17.



22

Nuvarande skrivning Föreslagen skrivning

§5:14 Särskilt om rättsförhållanden för kretsar 
I tillägg till övriga bestämmelser gällande rättsförhållanden gäller 
följande för kretsar.

Beslut av kretsar gäller inte förrän de har fastställts av 
riksstyrelsen, om de innebär att kretsen  

a) köper fast egendom,
b) gör sig av med fast egendom eller del i fast egendom,
c) köper aktie eller andel i bolag eller förening som äger fast 

egendom av betydelse för verksamheten,
d) gör sig av med aktie eller andel i bolag eller förening som 

äger fast egendom av betydelse för verksamheten,
e) tar ut eller medger inteckning eller inskrivning av servitut 

eller nyttjanderätt i egen fastighet,
f ) vidtar eller stöder åtgärder som kan minska det egna 

inflytandet i bolag eller förening, där föreningen eller 
distriktet har bestämmande inflytande genom aktieinnehav 
eller på annat sätt,

g) gör sig av med arkivmaterial eller arbetsmaterial av större 
värde,

h) använder sina tillgångar på sätt som strider mot IOGT-
NTO-rörelsens syften,

i) realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att använda 
dem på sätt som strider mot dessa stadgar eller mot 
förbundsstyrelsens beslut, eller

j) upplåter sina lokaler på sätt som hindrar IOGT-NTO-
rörelsens verksamhet.

§5:14 Särskilt om rättsförhållanden för kretsar 
I tillägg till övriga bestämmelser gällande rättsförhållanden 
gäller följande för kretsar.

Beslut av kretsar gäller inte förrän de har fastställts av 
riksstyrelsen, om de innebär att kretsen

a) köper fast egendom,
b) gör sig av med fast egendom eller del i fast egendom,
c) köper aktie eller andel i bolag eller förening som äger fast 

egendom av betydelse för verksamheten,
d) gör sig av med aktie eller andel i bolag eller förening som 

äger fast egendom av betydelse för verksamheten,
e) tar ut eller medger inteckning eller inskrivning av servitut 

eller nyttjanderätt i egen fastighet,
f ) vidtar eller stöder åtgärder som kan minska det egna 

inflytandet i bolag eller förening, där föreningen 
eller distriktet har bestämmande inflytande genom 
aktieinnehav eller på annat sätt,

g) gör sig av med arkivmaterial eller arbetsmaterial av större 
värde,

h) använder sina tillgångar på sätt som strider mot IOGT-
NTO-rörelsens syften,

i) realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att använda 
dem på sätt som strider mot dessa stadgar eller mot 
förbundsstyrelsens beslut, eller

j) upplåter sina lokaler på sätt som hindrar IOGT-NTO-
rörelsens verksamhet.

De bestämmelser i denna paragraf som avser fast egendom 
ska också gälla byggnader på ofri grund. 

Riksstyrelsen kan förbjuda kretsar att verkställa beslut som 
avser de frågor som nämns ovan, och som inte har fastställts 
av riksstyrelsen.

Kretsar är skyldiga att följa de anvisningar om anskaffande, 
användning, vård och försäljning av fast egendom som 
riksstyrelsen fastställer.

Kretsar ska redovisa kapital som de får vid försäljning av 
fast egendom eller del i fast egendom till riksstyrelsen. 
Detta gäller också kapital som de får i ersättning för fast 
egendom efter brand eller annan skada eller expropriation, 
eller till följd av annat förhållande. Kapitalet ska förvaltas 
av riksstyrelsen för kretsens räkning. Riksstyrelsen kan 
besluta att någon annan ska förvalta kapitalet. Kapitalet får 
inte användas för andra ändamål än köp av fast egendom 
eller del i fast egendom. Riksstyrelsen kan dock besluta att 
kapitalet får användas på annat sätt. Avkastning på kapitalet 
får användas till den löpande verksamheten i den krets som 
kapitalet tillhör.
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Förslag G – Namnbyte av ”IOGT-NTOs Juniorförbund”
IOGT-NTOs Juniorförbund beslutade på sin kongress att ändra namnet på organisationen till ”Junis”. Övriga 
förbund inom IOGT-NTO-rörelsen behöver konsekvensändra förekomsten av ”IOGT-NTOs Juniorförbund” i 
sina respektive stadgar.

Detta är inte ett beslut som kräver samstämmighet eller ens att förslaget läggs fram av riksstyrelsen. Men vi väljer 
att ta med detta i det här förslaget för att det inte ska tappas bort.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  ersätta samtliga förekomster av ”IOGT-NTOs Juniorförbund” i NSF:s stadgar med det   
 beslutade nya namnet på organisationen ”Junis”.

 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla samtliga att-satser
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18. 
Motion nummer 6: Motionera mera
Motionär: Eva-Lotta Persson och Sven Nilsson, Glasbergets Scoutkår Mölndal samt Eva Kilnäs, Mölnlycke 
Scoutkår

I våra stadgar står skrivet att motion till ordinarie förbundsmöte skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 12 veckor 
innan mötets öppnande. Vi förstår att det här var en rimlig tidsrymd när hanteringen mest gick via papper och post 
och allting skulle sammanställas och tryckas för att hinna skicka ut till medlemmarna i tid. Tyvärr innebär detta att 
motionerna måste skrivas och skickas in under sommaren, vilket gjort att skrivandet av motioner hamnar mitt i läger 
och kåraktiviteter – långt från pappersarbete och datorer.
 
Så behöver det inte vara längre. Idag förväntar vi oss att distributionen av information sker elektroniskt både från 
och till medlemmar – av både praktiska och miljömässiga skäl. Därför vill vi att motionstiden flyttas närmare 
förbundsmötet, så att kåren i lugn och ro kan träffas och bereda motioner som känns relevanta för hela kåren. Vi tror 
också att om motionstiden och anmälningstiden ligger närmare varandra så ökar engagemanget och fler vill delta i den 
demokratiska processen.
 

Vi föreslår förbundsmötet
att  ändra stycket ”Motion till ordinarie förbundsmöte kan inges av varje medlem, scoutkår och   
 distrikt och skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tolv veckor före förbundsmötets   
 öppnande.” i paragraf 4 i förbundets stadgar till att lyda ”Motion till ordinarie förbunds-
 möte kan inges av varje medlem, scoutkår och distrikt och skall vara förbundsstyrelsen   
 tillhanda senast fyra veckor före förbundsmötets öppnande.”

  

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen anser att fyra veckor är för snävt om tid för att FS ska hinna svara på motioner och att BU 
ska hinna yttra sig. BU ska enligt stadgarna idag få handlingarna från styrelsen sju veckor innan förbundsmötet. 
Handlingarna ska sedan distribueras till ombuden senast tre veckor innan mötet öppnas. Förbundsstyrelsen anser 
att tolv veckor är den tid som FS och BU behöver för att hinna få till en god handläggning av motioner. Motioner 
kan skickas in när som helst inför ett FM så länge de skickas och är tillhanda senast tolv veckor innan FM. Det är 
FM vartannat år och då borde det finnas möjlighet att planera in motionsskrivning när det passar bäst.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  avslå motionen

Beredningsutskottets yttrande
BU ser inte en ändring av motionstiden som genomförbart. Tryckning av handlingar och skicka dem till 
medlemmarna är bara en liten del av den tid som kansliet, FS och BU behöver inför förbundsmötet. Om man 
inte tycker att sommaren är en bra tid för att skriva motioner tycker BU att man kan ha ett demokratimöte på 
våren i samband med årsmöte där man tillsammans i kåren kan fundera över på vad man vill förändra i förbundet 
och skriva motioner. Vill man ha motionsstoppet närmare anmälan till förbundsmötet anser BU att det är tiden 
för anmälan som ska flytttas och inte motionsstoppet.

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att avslå motionen 
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19. 
FS förslag nummer 1: Stadgeändringar
Förbundsstyrelsen föreslår en omfattande revidering av våra stadgar. Först och främst för att det var dags att se över 
språket i syfte att förenkla för läsaren, men också för att underlätta administrationen, främst på kårnivå.
 
I arbetet med nya stadgar har förbundsstyrelsen tittat på skrivelser både i Scouternas och IOGT-NTO:s stadgar. 
Förslaget som presenteras här innebär att strukturen av kapitel och paragrafer sker på samma sätt som i övriga IOGT-
NTO-rörelsen. Alltså kapitel 1 refereras §1:1 och sedan kommer 1:2 osv. Kapitel 2 har §2:1, 2:2 osv. Förbundsstyrelsen 
tror att många nuvarande och framtida styrelseledamöter på olika nivåer är engagerade i mer än ett förbund i IOGT-
NTO-rörelsen och att en struktur som känns igen över förbundsgränserna då kan underlätta.
 
En större konsekvens av att stadgarna närmar sig övriga IOGT-NTO-rörelsen är att NSF inkluderas i den uppräkning 
av paragrafer som berör annat förbund (§6:4). Det blir tydligt även i stadgarna att vi är en likvärdig organisation av 
fyra i vår rörelse. Punkten om rörelsesamordnad verksamhet (d.v.s. gemensamma kongresser) berör dock fortsatt inte 
NSF. En av flera fördelar med förslaget är att vi slår fast att valbar till förtroendeuppdrag i förbund, distrikt och kårer är 
varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen, något som förbundsstyrelsen hoppas kan underlätta och bredda rekryteringen till 
exempelvis kårstyrelseuppdrag.

Den andra stora konsekvensen av stadgeförslaget är att exempelstadgan för scoutkår helt lyfts ut ur stadgarna. Det 
här är en konsekvens av de senaste årens granskning från statliga Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor 
(MUCF). Många kårer har fått erfara det här när de avkrävts nya årsmötesbeslut för att bekräfta sina stadgar. Tidigare 
ansågs en kår i NSF automatiskt, om kåren inte själv valt att anta egna stadgar, lyda under den av förbundsmötet 
beslutade senaste versionen av kårstadgan. Samma arbetssätt har använts i UNF och Junis. Det godkänner dock inte 
MUCF utan kräver att kåren själv antar stadgan när förändringar sker. 

Förbundsstyrelsen undersökte därför hur det ser ut i andra organisationer och noterade att Scouterna redan idag har 
valt att låta exempelstadgan ligga separat då deras, och även NSF:s stadgar, tillåter att kårerna antar egna stadgar. Egna 
kårstadgar utöver exempelstadgan ska dock godkännas av förbundsstyrelsen och Scouternas styrelse för att gälla. I 
stadgeförslaget regleras förbundsspecifika bestämmelser för kårer i NSF i kapitel 4. I §4:2 beskrivs de kriterier som 
förbundsstyrelsen behöver granska nya stadgar utifrån för att säkerställa att kårer med egna stadgar arbetar utifrån 
NSF:s värdegrund. 

Förbundsstyrelsen väljer att lägga ett förslag där möjligheten att utträda som kår ur NSF tas bort. Vidare tas pronomen 
hon och han genomgående bort ur dokumentet för att alla oavsett könsidentitet ska uppleva att stadgarna är skrivna för 
dem.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att anta stadgarna för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

 

Beredningsutskottets yttrande
Beredningsutskottet har gjort ett antal noteringar vid genomläsning av förslaget till nya stadgar som vi delger 
förbundsmötet här.

§ 1:7 Vad menas med förnya medlemskapet? Nya stadgarna tillåter inte uteslutande på grund av att man inte betalar 
medlemsavgift.
§ 2:2 Ändring det finns inte längre något krav på att skicka ut handlingar till kårerna.
§ 2:4 Parenteser används för att markera att någonting är mindre viktigt. Det som står inom parenteserna är viktigt och 
bör därför skrivas om.
§ 2:5 I det sista stycket är det annat än ett språkligt förtydligande.
§ 2:6 Sista stycket är nytt fast det inte finns en kommentar.
§ 2:7 Notera att FS vill ta bort förbundsrådet.
§ 2:11 Förändring inte bara förenkling, säger att en måste vara förtroendevald.
§ 3:9 Firmatecknare behöver inte längre vara medlem i förbundet.
§ 4:3 Man kan nu starta kåren först och få medlemmarna sen.
§ 4:4 Vi kan utesluta kårer som inte betalar men inte medlemmar, är detta inkonsekvent?
§ 5:5 Ett förtydligande.
§ 5:6 - 5:12 Man har gjort förändringar utan kommentar.
§ 5:14 Lagt till massa i slutet.
§ 6:3 Från och med nu har vi med i stadgarna att vi kan ändra stadgarna.

BU:s förslag på ny lydelse av paragraf 2:4
Vid förbundsmöte företräds scoutkårer och distrikt av valda ombud.

Scoutkår under femtio medlemmar, varav minst fem är yngre än 26 år, äger rätt att utse två ombud och två suppleanter. 
För varje ytterligare påbörjat 50-tal medlemmar äger scoutkåren rätt att utse ytterligare ett ombud och en suppleant. 
Som scoutkårens medlemsantal räknas i detta avseende det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående 
verksamhetsår. Scoutkårer som bildats under året då förbundsmötet hålls har rätt att utse två ombud och två 
suppleanter oberoende av medlemsantal.

Distrikt, som består av minst tre scoutkårer, där varje kår har minst 5 medlemmar som är yngre än 26 år, äger rätt att utse 
två ombud och två suppleanter.

Valbar till ombud vid förbundsmöte är varje medlem.

Fullmakt för ombud vid förbundsmöte utfärdas av respektive scoutkårs styrelse och distriktsstyrelse. Fullmakt skall 
skickas till förbundsstyrelsen senast fem veckor före förbundsmötets öppnande.

Kårombud skall vara medlem i den scoutkår den är ombud för. Distriktsombud skall vara medlem i det distrikt den är 
ombud för. För ombudens resor tillämpas resefördelning.

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  § 2:4 ändras enligt ovan
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Tidigare skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar

KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR NSF KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR NSF

§ 1:1 ORGANISATION 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) är en 
sammanslutning av scoutkårer i Sverige, som ansluter 
sig till Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds målsättning, 
samt genom samverkansavtal via NSF, till Scouterna. 

NSF är en religiöst neutral och partipolitiskt 
obunden samverkansorganisation till Scouterna 
och medlemmarna är därmed anslutna till World 
Organisation of the Scout Movement (WOSM) 
eller World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts(WAGGGS). 

NSF bildar tillsammans med IOGT-NTO, 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och 
IOGT-NTO:s Juniorförbund IOGT-NTO-
rörelsen och medlemmarna är därmed anslutna till 
världsorganisationen IOGT International. 

Förbundens särart med avseende på verksamhet och 
medlemsåldrar bildar en bred helhet. Förbunden 
utgår i sin verksamhet från IOGT-NTO-rörelsens 
grundsatser.

§ 1:1 ORGANISATION 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) är en 
sammanslutning av scoutkårer i Sverige, som ansluter 
sig till Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds målsättning. 
 
NSF är religiöst neutralt och partipolitiskt obundet. 
NSF bildar tillsammans med IOGT-NTO, 
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och Junis 
IOGT-NTO-rörelsen.

Förbundens särart med avseende på verksamhet och 
medlemsåldrar bildar en bred helhet. Förbunden 
utgår i sin verksamhet från IOGT-NTO-rörelsens 
grundsatser.
 
NSF är en samverkansorganisation till Scouterna. 
Genom samverkansavtal är NSF:s scoutkårer och deras 
medlemmar anslutna till Scouterna. Därmed ansluts de 
också till World Organisation of the Scout Movement 
(WOSM) eller World Association of Girl Guides and 
Girl Scouts (WAGGGS). 

Förenkling, modernare 
språk och tydligare.
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Tidigare skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar

§ 1:2 IOGT-NTO-RÖRELSENS GRUNDSATSER 
IOGT-NTO-rörelsen är en del av en 
världsomspännande folk- och bildningsrörelse. 
Rörelsen bygger på principen om alla människors lika 
värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. 

Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som 
tagit ställning för personlig nykterhet och som delar 
viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för 
alla människor. 

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer: 

Demokrati 
Alla människor har lika värde och samma rätt att 
påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett 
demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar 
för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom 
IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet 
att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från 
medlemmarnas vilja. 

Solidaritet 
Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har 
ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida 
generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och 
trygghet är en förutsättning för personlig utveckling 
och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi 
bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt 
och globalt. 

Nykterhet 
I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt 
från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör 
en belastning för såväl enskilda individer som för 
samhället i stort och är ett hinder för mänsklig 
utveckling. 

Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet 
och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi 
inspirerar människor till ett nyktert liv.

§ 1:2 IOGT-NTO-RÖRELSENS GRUNDSATSER 
IOGT‐NTO‐rörelsen är en del av en 
världsomspännande folk‐ och bildningsrörelse. 
Rörelsen bygger på principen om alla människors lika 
värde och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. 

Inom IOGT‐NTO-rörelsen samlas människor som 
tagit ställning för personlig nykterhet och som delar 
viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för 
alla människor.

I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Demokrati
Alla människor har lika värde och samma rätt att 
påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett 
demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar 
för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom 
IOGT‐NTO‐rörelsen har alla medlemmar möjlighet 
att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från 
medlemmarnas vilja.

Solidaritet
Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har 
ett medmänskligt ansvar, såväl idag som för framtida 
generationer. En värld där alla får ta del av välfärd och 
trygghet är en förutsättning för personlig utveckling 
och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi 
bygga gemenskap på jämlik grund – lokalt, nationellt 
och globalt.

Nykterhet
I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt 
från alkohol och andra droger eftersom dessa utgör 
en belastning för såväl enskilda individer som för 
samhället i stort och är ett hinder för mänsklig 
utveckling. 

Genom vårt ställningstagande för personlig nykterhet 
och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi 
inspirerar människor till ett nyktert liv.

Ingen förändring

§ 2 BESLUTANDE ORGAN 
NSFs beslutande organ är förbundsmötet på riksplanet, 
distriktsårsmötet på distriktsplanet samt kårstämman 
på lokalplanet. 

Mellan förbundsmötena, respektive distriktsårsmötena 
och kårstämmorna är förbundsstyrelsen beslutande 
organ på riksplanet, distriktsstyrelsen på distriktsplanet 
och kårstyrelsen på lokalplanet.

§ 1:3 BESLUTANDE ORGAN 
NSF:s beslutande organ är förbundsmötet på 
riksplanet, distriktsårsmötet på distriktsplanet samt 
kårstämman på lokalplanet. 

Mellan förbundsmötena, respektive distriktsårsmötena 
och kårstämmorna är förbundsstyrelsen beslutande 
organ på riksplanet, distriktsstyrelsen på distriktsplanet 
och kårstyrelsen på lokalplanet.

Om årlig kårstämma ej hålls äger distrikt- respektive 
förbundsstyrelse rätt att kalla till kårstämma.

De beslutande organen för samarbete inom IOGT-
NTO-rörelsen är på riksplanet riksstyrelsen samt på 
lokalplanet kretsårsmötet och kretsstyrelsen.

Det tredje stycket 
flyttas från kårstadgan hit. 
Då kårstadgan lyfts ur 
förbundsstadgan är risken 
annars att kårerna själva 
kan besluta bort denna 
punkt som är viktig för 
att reglera vad som sker 
om årsmöte ej hålls i 
kåren.

Det sista stycket har lagts 
till för att likna övriga 
IOGT-NTO-rörelsens 
skrivningar.
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§ 3 MEDLEMSKAP 
Medlem i NSF är var och en som erhållit medlemskap 
i någon av förbundets scoutkårer och erlagt av 
scoutkåren fastställd medlemsavgift eller erhållit 
fristående medlemskap och erlagt av förbundet 
fastställd medlemsavgift.
Medlem av NSF kan om han eller hon så önskar, från 
och med året efter det att 25 års ålder uppnåtts, även 
registreras som fullvärdig medlem av förbundet IOGT-
NTO.

§ 1:4 MEDLEMSKAP
Medlem i NSF är den som efter aktiv handling 
erhållit medlemskap i en scoutkår, har betalat 
medlemsavgift i enlighet med § 1:6 och finns upptagen 
i medlemsregister i enlighet med § 1:8. 

Ingen får utestängas från medlemskap på grund av 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion, 
etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning. 

Medlem av NSF kan om hen så önskar, från och med 
året efter det att 25 års ålder uppnåtts, även registreras 
som fullvärdig medlem av förbundet IOGT-NTO. 

Den tidigare §3 delas 
upp i § 1:4 och 1:5.

Ordvalet aktiv hand-
ling samt tillägget att 
ingen får utestängas på 
grundval av diskrimi-
neringsgrunderna är 
förtydliganden som är 
viktiga för myndig-
heten för 
civilsamhällesfrågor 
(MUCF).

§ 3 MEDLEMSKAP forts.
Den som under året fyller lägst tolv år och som 
redan är eller önskar inträda som medlem i 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund skall avge följande 
medlemsförbindelser: Jag lovar att efter bästa förmåga 
följa scoutlagen. Jag lovar att så länge jag är medlem 
göra mitt bästa för att främja Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbunds syften sådana de framgår i 
målsättningen. Jag lovar också att leva helnyktert, d.v.s. 
att ej använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt 
än 2,25 volymprocent, och ej heller använda narkotika 
eller andra gifter med berusande effekt. 

För användning vid ceremonier kan följande text 
användas: Jag lovar att efter bästa förmåga följa 
scoutlagen. Jag lovar att så länge jag är medlem 
leva helnyktert och efter bästa förmåga främja 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds syften.

§ 1:5 MEDLEMSLÖFTE
Den som under året fyller lägst tolv år och som 
redan är eller önskar inträda som medlem i 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund skall avge följande 
medlemslöfte: 
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen. 
Som medlem i NSF lovar jag att arbeta för ett bättre 
samhälle utifrån IOGT-NTO- rörelsens grundsatser. 
Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att 
inte använda alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 
2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med 
berusande effekt. 

För användning vid ceremonier kan följande text 
användas: Jag lovar att efter bästa förmåga följa 
scoutlagen. Jag lovar att så länge jag är medlem leva 
helnyktert och arbeta för ett bättre samhälle.

Medlemsförbindelser 
– ändra ordval till 
medlemslöfte. 

Medlemslöftet ändras så 
att det blir likalydande 
med övriga IOGT-
NTO-rörelsen efter 
vår inledande mening 
om scoutlagen. Detta 
då medlemslöftet är 
en av de gemensamma 
stadgeparagraferna som 
räknas upp i §6:4. Vi tror 
att innebörden också blir 
enklare för scouten att 
förstå.

§ 1:6 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift fastställs i enlighet med respektive 
organisationsnivås stadgar.

Medlemsavgiften består av följande delar:
       – Avgift till scoutkåren
       – Avgift till eventuellt distrikt
       – Avgift till förbundet
       – Avgift till samverkande organisationer

Hela eller delar av medlemsavgiften kan subventioneras 
av scoutkåren, scoutdistriktet eller förbundet.

Förbundets medlemsavgift fastställs av förbundsmötet.
Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars 
avgifter till förbundet och eventuellt distrikt.

Vi vill föra in en § om 
medlemsavgiften som 
liknar den Scouterna har i 
sina stadgar.
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§ 3.1 MEDLEMSKAPEPTS UPPHÖRANDE 
Medlemskapet upphör på grund av utträde, utebliven 
betalning eller uteslutning. En medlem kan utträda 
genom att anmäla sitt utträde. En medlem som trots 
påminnelse inte har betalat sin medlemsavgift kan 
strykas ur medlemsregistret. Beslut om detta fattas av 
styrelsen i medlemmens kår eller av distriktsstyrelsen. 

Medlem som brutit mot avgivna löften eller 
uppenbarligen motarbetar NSFs syften kan uteslutas 
genom beslut av kårstyrelsen eller av förbundsstyrelsen 
efter scoutkårens hörande. Beslut om uteslutning 
skall tillställas den uteslutne och dennes scoutkår för 
kännedom. Beslut av kårstyrelse kan överklagas av den 
uteslutne inom en månad hos förbundsstyrelsen, som 
har möjlighet att upphäva detta.

§ 1:7 MEDLEMSKAPEPTS UPPHÖRANDE 
Medlemskap upphör om medlem ber att få lämna 
organisationen eller inte förnyar sitt medlemskap enligt 
§ 1:5. 

Medlem som brutit mot avgivna löften eller 
uppenbarligen motarbetar NSF:s syften kan uteslutas 
genom beslut av kårstyrelsen eller av förbundsstyrelsen 
efter samråd med scoutkåren. Beslut om uteslutning 
ska meddelas den uteslutne och NSF:s styrelse. Beslut 
om uteslutning kan överklagas inom en månad hos 
NSF:s styrelse, som har möjlighet att upphäva detta.

Förenklande och 
tydligare. Det är 
viktigt för ansökan om 
statsbidrag att det framgår 
hur medlemskap kan 
upphöra.

§ 1:8 MEDLEMSREGISTER
Kårstyrelsen ansvarar för att scoutkårens medlemmar 
finns registrerade i ett medlemsregister som hålls 
tillgängligt för NSF och Scouterna.
Scoutkåren ansvarar för att informationen i 
medlemsregistret är korrekt för de medlemmar som är 
anslutna till kåren. 

Lyfts ur § 35 
MEDLEMSREGISTER i 
de tidigare stadgarna

1:9 JÄV
Vid beslut i en fråga på ett förbundsmöte eller ett 
distriktsårsmöte, i en styrelse eller inom ramen för ett 
uppdrag som revisor, får den som har ett personligt 
intresse av ekonomiskt eller liknande slag i frågan inte 
delta. Detsamma gäller den som är närstående till 
någon som har ett sådant intresse. Detta hindrar inte 
att någon röstar vid personval.

Ny paragraf.
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KAPITEL 2 BESTÄMMELSER FÖR NSF SOM 
RIKSORGANISATION

KAPITEL 2 BESTÄMMELSER FÖR NSF SOM 
RIKSORGANISATION

§ 4 FÖRBUNDSMÖTE 
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet 
till vilket alla scoutkårer och distrikt äger rätt att utse 
ombud.

Ordinarie förbundsmöte hålls vartannat år på 
tid och plats som beslutas av närmast föregående 
förbundsmöte. 

Extra förbundsmöte kan hållas efter beslut av 
förbundsmöte, förbundsstyrelsen eller revisorerna. 
Om 1/3 av scoutkårerna eller 2/3 av distrikten så 
påkallar, skall extra förbundsmöte hållas inom tre 
månader. Vid extra förbundsmöte behandlas endast 
den fråga eller de frågor som föranlett förbundsmötets 
hållande. Vid extra förbundsmöte äger de ombud 
rösträtt som valts till ombud till närmast föregående 
ordinarie förbundsmöte om inte en kårstämma eller en 
distriktsstyrelse beslutar något annat. 

Kallelse till ordinarie förbundsmöte utfärdas av 
förbundsstyrelsen senast fyra månader och till extra 
förbundsmöte senast sex veckor före förbundsmötets 
öppnande. Kallelse skall gå till förbundets scoutkårer, 
distrikt och revisorer. 

Motion till ordinarie förbundsmöte kan inges av 
varje medlem, scoutkår och distrikt och skall vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast tolv veckor före 
förbundsmötets öppnande. Förbundsstyrelsen skall 
avge yttrande över motion. 

Tinget äger rätt att framlägga förslag till 
förbundsmötet. Förbundsstyrelsen skall avge yttrande 
över Tingets förslag. Förbundsstyrelsen äger rätt att 
till förbundsmötet framlägga förslag i alla frågor som 
rör förbundets verksamhet. Revisorerna har samma 
förslagsrätt i ärenden som sammanhänger med 
uppdraget. 

För beredning av ärenden vid förbundsmötet skall 
finnas ett allmänt beredningsutskott och ett valutskott 
samt de ytterligare utskott som i särskilda fall kan anses 
erforderliga. Förbundsstyrelsens yttranden och förslag 
skall överlämnas till allmänna beredningsutskottet 
senast sju veckor före förbundsmötets öppnande. 

Samtliga handlingar till förbundsmötet skall vara 
ombud, scoutkårer, distrikt och revisorer tillhanda 
senast tre veckor före mötets öppnande. Ledamöter 
och suppleanter i allmänna beredningsutskottet och 
valutskottet utses av närmast föregående förbundsmöte 
till det antal förbundsmötet beslutar. 

Förbundsmötet är beslutsmässigt när efter stadgeenlig 
kallelse minst 1/4 av möjliga, röstberättigade ombud 
är närvarande. Förbundsstyrelsen skall på varje 
förbundsmöte redovisa på vilket sätt besluten från 
föregående förbundsmöte har verkställts.

§ 2:1 ORGANISATION 
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet 
till vilket alla scoutkårer och distrikt äger rätt att utse 
ombud.

NSF samarbetar med IOGT‐NTO‐rörelsens övriga 
förbund genom riksstyrelsen.

Tidigare §4 delas upp 
i § 2:1, 2:2 och 2:3. 
Språket moderniseras och 
förenklas.

19.



32

Tidigare skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar

§ 2:2 ORDINARIE FÖRBUNDSMÖTE
Ordinarie förbundsmöte hålls vartannat år på 
tid och plats som beslutas av närmast föregående 
förbundsmöte. 

Förbundsstyrelsen ska kalla till förbundsmöte senast 
fyra månader innan förbundsmötet öppnas.

Kallelse skall gå till förbundets scoutkårer, distrikt och 
revisorer.

Motion till ordinarie förbundsmöte kan inges av 
varje medlem, scoutkår och distrikt och skall vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast tolv veckor före 
förbundsmötets öppnande. Förbundsstyrelsen skall 
avge yttrande över motion. 

Tinget (§2:9) har rätt att lägga fram förslag till 
förbundsmötet. Förbundsstyrelsen skall avge yttrande 
över Tingets förslag. Förbundsstyrelsen har rätt att 
till förbundsmötet lägga förslag i alla frågor som 
rör förbundets verksamhet. Revisorerna har samma 
förslagsrätt i ärenden som sammanhänger med 
uppdraget. 

För beredning av ärenden vid förbundsmötet skall det 
finnas ett beredningsutskott och ett valutskott. Det kan 
också finnas ytterligare utskott om det behövs.

Beredningsutskottet ska ha fått förbundsstyrelsens 
yttranden och förslag senast sju veckor innan 
förbundsmötets öppnande.

Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar 
till förbundsmötet senast tre veckor innan 
förbundsmötet öppnas.

Ledamöter och suppleanter i beredningsutskottet och 
valutskottet utses av närmast föregående förbundsmöte 
till det antal förbundsmötet beslutar. 

Förbundsmötet är beslutsmässigt när efter stadgeenlig 
kallelse och minst 1/4 av möjliga, röstberättigade 
ombud är närvarande. 

Förbundsstyrelsen skall på varje förbundsmöte redovisa 
på vilket sätt besluten från föregående förbundsmöte 
har verkställts.
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§ 2:3 EXTRA FÖRBUNDSMÖTE
Extra förbundsmöte kan hållas efter beslut av 
förbundsmöte, förbundsstyrelsen eller revisorerna. Om 
1/3 av scoutkårerna eller 2/3 av distrikten så påkallar, 
skall extra förbundsmöte hållas inom tre månader. 

Vid extra förbundsmöte behandlas endast den 
fråga eller de frågor som föranlett förbundsmötets 
hållande. Vid extra förbundsmöte äger de ombud 
rösträtt som valts till ombud till närmast föregående 
ordinarie förbundsmöte om inte en kårstämma eller en 
distriktsstyrelse beslutar något annat. 

Kallelse till extra förbundsmöte utfärdas av 
förbundsstyrelsen senast sex veckor före det extra 
förbundsmötets öppnande.

§ 5 FÖRBUNDSMÖTESOMBUD 
Vid förbundsmöte företräds scoutkårer och distrikt av 
valda ombud. 

Scoutkår under femtio medlemmar (varav minst fem 
skall vara yngre än 26 år) äger rätt att utse två ombud 
och två suppleanter. För varje ytterligare påbörjat 50-tal 
medlemmar äger scoutkåren rätt att utse ytterligare 
ett ombud och en suppleant. Som scoutkårens 
medlemsantal räknas i detta avseende det totala 
antalet medlemmar per den 31 december föregående 
verksamhetsår. Scoutkårer som bildats under året då 
förbundsmötet hålls har rätt att utse två ombud och två 
suppleanter oberoende av medlemsantal. 

Distrikt, som består av minst tre scoutkårer (vilka 
består av minst tio medlemmar varav minst fem skall 
vara yngre än 26 år), äger rätt att utse två ombud och 
två suppleanter. 
Valbar till ombud vid förbundsmöte är varje medlem. 

Fullmakt för ombud vid förbundsmöte utfärdas av 
respektive scoutkårs styrelse och distriktsstyrelse. 
Fullmakt skall för granskning vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast fem veckor före förbundsmötets 
öppnande. 
Kårombud skall vara medlem i den scoutkår han eller 
hon är ombud för. Distriktsombud skall vara medlem i 
det distrikt han eller hon är ombud för. För ombudens 
resor tillämpas resekostnadsfördelning.

§ 2:4 FÖRBUNDSMÖTESOMBUD 
Vid förbundsmöte företräds scoutkårer och distrikt av 
valda ombud. 

Scoutkår under femtio medlemmar (varav minst fem 
skall vara yngre än 26 år) äger rätt att utse två ombud 
och två suppleanter. För varje ytterligare påbörjat 50-tal 
medlemmar äger scoutkåren rätt att utse ytterligare 
ett ombud och en suppleant. Som scoutkårens 
medlemsantal räknas i detta avseende det totala 
antalet medlemmar per den 31 december föregående 
verksamhetsår. Scoutkårer som bildats under året då 
förbundsmötet hålls har rätt att utse två ombud och två 
suppleanter oberoende av medlemsantal. 

Distrikt, som består av minst tre scoutkårer (varav 
minst fem medlemmar skall vara yngre än 26 år), äger 
rätt att utse två ombud och två suppleanter. 
Valbar till ombud vid förbundsmöte är varje medlem. 

Fullmakt för ombud vid förbundsmöte utfärdas av 
respektive scoutkårs styrelse och distriktsstyrelse. 
Fullmakt skall skickas till förbundsstyrelsen senast fem 
veckor före förbundsmötets öppnande. 

Kårombud skall vara medlem i den scoutkår den 
är ombud för. Distriktsombud skall vara medlem i 
det distrikt den är ombud för. För ombudens resor 
tillämpas resefördelning.

Förtydligande och 
modernare språk
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§ 6 MÖTESRÄTTIGHETER OCH 
BESLUTSFORMER 
Närvarorätt vid förbundsmöte tillkommer varje 
medlem i IOGT-NTO-rörelsen. Yttranderätt 
tillkommer varje närvarande. 
Förslags- och rösträtt tillkommer varje ombud samt 
föredragande revisor. 
Förslagsrätt tillkommer varje ledamot i 
förbundsstyrelsen, Tingets representanter i frågor som 
behandlats av Tinget, samt i § 4 omnämnda utskott 
och särskilda utskott i frågor som sammanhänger med 
uppdraget. 

Ingen äger dock rösträtt i fråga som rör egen 
förvaltning eller eget arvode. 

Beslut vid val sker genom acklamation eller, om någon 
röstberättigad så begär, genom sluten votering. Vid 
lika röstetal skiljer lotten. Röstsedel skall kasseras om 
den upptar fler namn än det antal som skall väljas samt 
om den upptar annat namn än till valet nominerad 
kandidat. 

Andra frågor än val avgörs genom acklamation eller, 
om någon röstberättigad så begär, genom votering. Vid 
lika röstetal skiljer lotten. 

Mötesordning för ordinarie förbundsmöte fastställs av 
föregående förbundsmöte enligt paragraf 7. I övrigt då 
fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.

§ 2:5 MÖTESRÄTTIGHETER OCH 
BESLUTSFORMER 
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen får närvara under 
förbundsmötet. Alla de som närvarar har yttranderätt. 

Alla ombud och föredragande revisor har förslags- och 
rösträtt. 
Förslagsrätt har varje ledamot i förbundsstyrelsen, 
Tingets representanter i frågor som behandlats av 
Tinget, och de i § 2:2 omnämnda utskott i frågor som 
har med deras uppdrag att göra. 

Ingen äger dock rösträtt i frågor som rör egen 
förvaltning eller eget arvode. 

Val sker genom acklamation eller, om någon 
röstberättigad begär det, genom sluten omröstning. 
Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler eller färre 
personer än det antal som ska väljas, eller på någon 
som inte är nominerad till valet, är ogiltig.

Förbundsmötet avgör andra frågor om mötesregler så 
som vilka som får närvara och yttra sig, arbetsordning, 
regler för plena; när de frågorna kommer upp.

Förenklande och 
förtydligande. Modernare 
språk
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§ 7 FÖRBUNDSMÖTESÄRENDEN 
Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden 
behandlas: 

a. fastställande av röstlängd 
b. fråga om huruvida stadgeenlig kallelse utfärdats 
c. val av ordförande och sekreterare för mötet, 

röstkontrollanter, två protokolljusterare samt 
resefördelningskommitté 

d. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 
e. förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 
f. revisorernas berättelse 
g. fastställande av balansräkning 
h. fråga om ansvarsfrihet 
i. behandling av motioner och förslag 
j. fastställande av arbetsplan för nästkommande 

verksamhetsperiod samt fastställande av 
långsiktig arbetsplan för närmast efterföljande 
verksamhetsperiod 

k. fastställande av utbildningsplan för 
nästkommande verksamhetsperiod 

l. fastställande av årsavgift för verksamhetsperioden 
närmast efter nästkommande verksamhetsperiod 

m. fastställande av budget för nästkommande 
verksamhetsperiod 

n. redovisning för förbundets anläggningsstiftelser 
o. beslut om antal ledamöter och suppleanter i 

förbundsstyrelsen 
p. val av ledamöter och suppleanter i 

förbundsstyrelsen 
q. val avseende förbundets anläggningsstiftelser 
r. val av två revisorer med suppleanter 
s. beslut om antal ledamöter och suppleanter i 

allmänna beredningsutskottet och valutskottet 
t. val av ledamöter och suppleanter i allmänna 

beredningsutskottet 
u. val av ledamöter och suppleanter i valutskottet 
v. eventuella ytterligare val 
x. fastställande av tid och plats samt mötesformer för 

nästa ordinarie förbundsmöte 
y. eventuell annan i kallelse angiven fråga

Protokoll från förbundsmöte skall inom fyra månader 
tillställas ombuden, revisorerna samt scoutkårer och 
distrikt.

§ 2:6 FÖRBUNDSMÖTESÄRENDEN 
Vid ordinarie förbundsmöte skall följande ärenden 
behandlas: 

a. fastställande av röstlängd 
b. fråga om huruvida stadgeenlig kallelse utfärdats 
c. val av ordförande och sekreterare för mötet, 

röstkontrollanter, två protokolljusterare samt 
resefördelningskommitté 

d. förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 
e. förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 
f. revisorernas berättelse 
g. fastställande av balansräkning 
h. fråga om ansvarsfrihet 
i. behandling av motioner och förslag 
j. fastställande av arbetsplan för nästkommande 

verksamhetsperiod samt fastställande av 
långsiktig arbetsplan för närmast efterföljande 
verksamhetsperiod 

k. fastställande av utbildningsplan för 
nästkommande verksamhetsperiod 

l. fastställande av årsavgift för verksamhetsperioden 
närmast efter nästkommande verksamhetsperiod 

m. fastställande av budget för nästkommande 
verksamhetsperiod 

n. redovisning för förbundets anläggningsstiftelser 
o. beslut om antal ledamöter och suppleanter i 

förbundsstyrelsen 
p. val av ledamöter och suppleanter i 

förbundsstyrelsen 
q. val av två revisorer med suppleanter
r. beslut om antal ledamöter och suppleanter i 

allmänna beredningsutskottet och valutskottet
s. val av ledamöter och suppleanter i allmänna 

beredningsutskottet
t. val av ledamöter och suppleanter i valutskottet
u. val av revisorer för förbundets anläggningsstiftelser
v. eventuella ytterligare val 
x. fastställande av tid och plats samt mötesformer för 

nästa ordinarie förbundsmöte 
y. eventuell annan i kallelse angiven fråga

Protokollet från förbundsmötet ska inom fyra 
månader lämnas till den avgående och den nytillträdda 
förbundsstyrelsen, ombuden, revisorerna, distrikten 
och finnas tillgängligt för scoutkårerna.

Föredragningslistans 
ordning har ändrats 
så att val av revisorer 
till förbundet flyttats 
uppåt i listan på ärenden 
och val avseende 
anläggningsstiftelsernas 
revisorer har lagts sist, när 
förbundets övriga val är 
avklarade.
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§ 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. 

Då distriktsrådskonferens inkallas samordnas 
förbundsrådets överläggningar med denna. 
Distriktsrådskonferensen inkallas av riksstyrelsen 
och är en rådgivande församling bestående av 
ledamöter i varje organisationsgrens förbundsstyrelse, 
förbundsrevisorerna samt fyra representanter från 
varje distriktsråd, varav en representant från varje 
organisationsgren.

§ 2:7 FÖRBUNDSRÅD 
Förbundsråd kan hållas mellan två förbundsmöten. Tid 
och plats fastställs av förbundsstyrelsen. 

Förbundsrådet är en rådgivande församling som består 
av förbundsstyrelsens ledamöter, verksamhetsrevisorer, 
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 förbundsrådets 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. 

Förtydligande och 
förenkling. Modernare 
språk.

Vi vill ta bort obligatoriet 
mellan FM.

Distriktsråden försvinner 
i och med ny distrikts-
organisation i IOGT-
NTO.
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§ 9 FÖRBUNDSSTYRELSE 
Förbundsstyrelsen är NSFs verkställande organ på 
riksplanet. Styrelsen väljs av förbundsmötet och 
handhar den omedelbara ledningen av förbundets 
verksamhet i överensstämmelse med förbundets stadgar 
och av förbundsmötet fattade beslut. 

Styrelsen består av en eller två ordförande, upp till två 
vice ordförande, sekreterare och kassör samt det antal 
övriga ledamöter som förbundsmötet fastställer. Antalet 
ledamöter i förbundsstyrelsen skall vara udda. Om 
förbundsmötet så beslutar kan förbundsstyrelsen ha 
suppleanter. Ledamöter av förbundsstyrelsen väljes för 
en tid av två år. 

Förbundsstyrelsen utser inom sig två ledamöter till 
riksstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen skall förelägga förbundsmötet 
berättelse över verksamheten och den ekonomiska 
förvaltningen. Dessutom skall förslag ges till 
arbetsplan, utbildningsplan och budget för förbundets 
centrala verksamhet. 

Förbundsstyrelsen äger överlåta och med gäld belasta 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund tillhörig fast 
egendom eller tomträtt samt att uppta lån. 

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften 
av dess ledamöter är närvarande. Frågor avgörs genom 
acklamation. Vid lika röstetal vinner den mening som 
biträds av ordföranden vid mötet, utom vid val då 
lotten avgör.

§ 2:8 FÖRBUNDSSTYRELSE 
Förbundsstyrelsen är NSF:s verkställande organ på 
riksplanet. Styrelsen väljs av förbundsmötet och 
leder förbundets verksamhet i överensstämmelse med 
förbundets stadgar och av förbundsmötet fattade 
beslut. 

Styrelsen består av en eller två ordförande, upp till två 
vice ordförande, sekreterare och kassör samt det antal 
övriga ledamöter som förbundsmötet fastställer. Om 
förbundsmötet så beslutar kan förbundsstyrelsen ha 
suppleanter. Ledamöter av förbundsstyrelsen väljs för 
en tid av två år. 

Till förbundsmötet ska förbundsstyrelsen lägga fram 
verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelser och 
förslag till arbetsplan och budget.

Förbundsstyrelsen äger överlåta och med gäld belasta 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund tillhörig fast 
egendom eller tomträtt samt att uppta lån. 

Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften 
av dess ledamöter är närvarande. Frågor avgörs genom 
acklamation. Vid lika röstetal vinner den mening som 
biträds av ordföranden vid mötet, utom vid personval 
då lotten avgör.

Språklig modernisering 
och förenkling. 

Kravet på udda antal 
ledamöter tas bort då det 
stadgemässigt innebär 
bekymmer om en 
ledamot hoppar av mellan 
förbundsmöten.

Frågan om ledamöter till 
riksstyrelsen har flyttats 
till § 2:15

§ 10 TING 
Varje år hålls Ting. På Tinget behandlas frågor som rör 
förbundets utmanarverksamhet. 

Tinget utser en kommitté som representerar förbundets 
utmanarscouter mellan Tingen. 

Kommittén ansvarar tillsammans med 
förbundsstyrelsen för frågor som rör förbundets 
utmanarverksamhet. 

Tinget äger rätt att lämna förslag till förbundsmötet. 
Som representanter för Tinget på förbundsmötet väljer 
Tinget två ordinarie jämte två suppleanter.

§ 2:9 TING 
Varje år håller utmanarscouterna i NSF Ting. 
På Tinget behandlas frågor som rör förbundets 
utmanarverksamhet. 

Tinget utser en utmanarscoutkommitté (UScK) som 
representerar förbundets utmanarscouter mellan 
Tingen. 

UScK ansvarar tillsammans med förbundsstyrelsen för 
frågor som rör förbundets utmanarscoutverksamhet. 

Tinget har rätt att lämna förslag till förbundsmötet. 
Tinget kan välja två ordinarie representanter och två 
suppleanter att representera Tinget på förbundsmötet.

Förtydligande
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§ 11 VALBARHET 
Valbar till uppdrag inom förbundet är varje medlem i 
NSF. Förbundsordförande, vice förbundsordförande 
och förbundskassör samt revisorer skall ha uppnått 
myndig ålder. Den auktoriserade revisor som utses av 
IOGT-NTO-rörelsens förbundsrevisorer behöver inte 
vara medlem i NSF.

§ 2:10 VALBARHET 
Valbar till uppdrag inom förbundet är varje medlem 
i IOGT-NTO-rörelsen. Förbundsordförande, vice 
förbundsordförande och förbundskassör samt revisorer 
skall ha uppnått myndig ålder. Den auktoriserade 
revisor som utses av IOGT-NTO-rörelsens 
verksamhetsrevisorer behöver inte vara medlem.

Möjliggör att alla 
medlemmar i IOGT-
NTO-rörelsen är valbara 
till uppdrag i NSF.

§ 12 FIRMATECKNING 
Förbundets firma tecknas på sätt som förbundsstyrelsen 
fastställer, dock av minst två i förening. Firmatecknare 
skall ha uppnått myndig ålder.

§ 2:11 FIRMATECKNING 
Förbundsstyrelsen bestämmer hur förbundets firma 
ska tecknas. Firman ska tecknas av minst två personer 
gemensamt, varav minst en är förtroendevald. 
Firmatecknare skall ha uppnått myndig ålder.

Förenkling av språk

§ 13 EKONOMISK FÖRVALTNING 
NSF har egen ekonomisk förvaltning. Den av 
förbundsstyrelsen upprättade budgeten föreläggs 
förbundsmötet för godkännande. Räkenskapsperiod 
omfattar kalenderår. Räkenskaperna skall vara avslutade 
och jämte förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse, 
verksamhetsberättelse och protokoll överlämnade till 
revisorerna senast den 31 mars.

§ 2:12 EKONOMISK FÖRVALTNING
Räkenskapsåret är ett kalenderår. Räkenskaperna 
ska avslutas och lämnas till revisorerna senast den 
31 mars året efter räkenskapsåret tillsammans med 
förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse och protokoll. 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla en resultaträkning 
och en balansräkning. 

De år då förbundsmöte hålls ska förbundsstyrelsen 
även lämna en verksamhetsberättelse för de två 
föregående kalenderåren till revisorerna.

Omskrivning. Skillnaden 
är att verksamhetsbe-
rättelsen bara behöver 
lämnas det år det är FM.

§ 14 STIFTELSER OCH SÄRSKILD 
VERKSAMHET 
För förvaltning av kursgårdar kan förbundsmötet 
inrätta stiftelser. Dessa stiftelser skall ha av 
förbundsmötet godkända stadgar. För förvaltning 
av gåvofonds- och stiftelsemedel samt uppförande 
och förvaltning av fast egendom eller annan särskild 
verksamhet kan förbundet genom förbundsstyrelsen 
bilda speciella sammanslutningar. Förbundet kan 
äga aktier eller andra andelar i sammanslutningar 
som äger eller förvaltar fast och lös egendom eller 
bedriver förlags- eller annan kommersiell verksamhet. 
Förbundets företrädare i sådana sammanslutningar 
utses av förbundsstyrelsen.

§ 2:13 SÄRSKILD VERKSAMHET 
Förbundet kan för särskilda ändamål bilda stiftelser. 
Dessa stiftelser skall ha stadgar godkända av 
förbundsmötet. Förbundet kan även uppföra och 
förvalta fast egendom, driva särskild verksamhet och 
besluta om hur gåvofonder ska förvaltas. 

Förbundet kan äga aktier eller andra andelar i 
associationer som äger eller förvaltar fast och lös 
egendom eller bedriver kommersiell verksamhet. 
Förbundsstyrelsen utser förbundets företrädare i sådana 
associationer.

Förenklat och lättare 
att förstå. Vi har 
använt IOGT-NTO:s 
formulering. Den stora 
skillnaden är “förvaltning 
av kursgårdar” som 
breddas till ”för särskilda 
ändamål” samt att 
rubriken förändras.

§ 15 REVISION 
Förbundsmötet utser två revisorer jämte två 
suppleanter. Dessa utser tillsammans med övriga 
IOGT-NTO-rörelsens förbundsrevisorer en 
auktoriserad revisor. 

Förbundets revisorer skall följa och granska 
förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska 
förvaltning samt förelägga förbundsmötet berättelser 
och förslag rörande fastställande av balansräkningar 
och frågor om ansvarsfrihet. 

Om särskilda skäl föreligger, äger förbundsstyrelsen 
föranstalta om revision av räkenskaper och förvaltning 
inom scoutkårer och distrikt.

§ 2:14 REVISION 
Förbundsmötet utser två verksamhetsrevisorer och två 
ersättare. 

Verksamhetsrevisorerna utser en föredragande revisor 
bland sig själva. 

Revisorerna ska följa förbundsstyrelsens verksamhet 
och ekonomiska förvaltning. De ska till förbundsmötet 
lämna revisionsberättelser med förslag om fastställande 
av resultaträkningar och balansräkningar samt förslag i 
frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl kan förbundsstyrelsen 
anordna en revision av räkenskaper och förvaltning 
inom scoutkårer och distrikt. 

Förenklat och 
moderniserat språk.
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§ 16 SAMVERKAN INOM IOGT-NTO-
RÖRELSEN 
Riksstyrelsen utgörs av åtta ledamöter. Två av dessa 
utses av NSFs förbundsstyrelse bland ledamöter 
inom den egna styrelsen. Övriga ledamöter i 
förbundsstyrelsen är suppleanter i riksstyrelsen och 
tjänstgör i den ordning förbundsstyrelsen beslutar. 
Riksstyrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse 
utskott. 

Riksstyrelsen är beslutsmässig då minst fem av dess 
ledamöter är närvarande.

§ 2:15 RIKSSTYRELSE
Riksstyrelsen har åtta ledamöter som representerar 
IOGT-NTO-rörelsens olika förbund. IOGT-
NTO:s, UNF:s och Junis kongresser samt 
NSF:s förbundsstyrelse väljer bland respektive 
förbundsstyrelses ledamöter två ledamöter i 
riksstyrelsen. 

Övriga förbundsstyrelseledamöter är ersättare i 
riksstyrelsen och tjänstgör i den ordning som respektive 
förbundsstyrelse beslutar. 
 
Riksstyrelsen utser inom sig ordförande och vice 
ordförande. Riksstyrelsen är beslutsmässig när minst 
fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Riksstyrelsen kan utse utskott 
inom sig.

Paragraf 16 i de gamla 
stadgarna delas upp 
på 2:15 och 2:16 i nya 
stadgarna i enlighet 
med övriga rörelsens 
uppdelning. Förenkling 
av språket och förtydligat 
hur det fungerar i båda 
dessa nya paragrafer. 

Samstämmigt med övriga 
rörelsen.

§ 16 SAMVERKAN INOM IOGT-NTO-
RÖRELSEN forts.
Riksstyrelsen handlägger för förbunden gemensamma 
frågor. 

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller att 
riksstyrelsen för NSFs räkning handlägger sådana 
gemensamma frågor som NSFs förbundsmöte 
respektive förbundsstyrelse i samråd med riksstyrelsen 
beslutar överlämna till denna. NSFs representanter i 
riksstyrelsen deltar i beslut i sådana frågor som rör NSF. 

§ 2:16 RIKSSTYRELSENS UPPGIFTER
Riksstyrelsen ska arbeta för samordning och effektivt 
utnyttjande av IOGT‐NTO‐rörelsens resurser.

Riksstyrelsen behandlar de frågor som förbunden eller 
vissa av dem väljer att lämna över till riksstyrelsen. 
Beslut fattas efter omröstning bland ledamöterna från 
de förbund som har valt att lämna över respektive fråga 
till riksstyrelsen.

§ 17 SAMVERKAN INOM DEN SVENSKA 
SCOUTRÖRELSEN 
Samverkan med den svenska scoutrörelsen sker i 
enlighet med det samverkansavtal NSF tecknat med 
Scouterna.

§ 2:17 SAMVERKAN INOM DEN SVENSKA 
SCOUTRÖRELSEN
Samverkan med den svenska scoutrörelsen sker i 
enlighet med det samverkansavtal NSF tecknat med 
Scouterna.

Ingen förändring.

§ 18 UPPLÖSNING 
Beslut om upplösning av Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund är giltigt endast om vid vardera två på 
varandra följande förbundsmöten, varav ett ordinarie, 
minst 2/3 av de i omröstningen deltagande varit ense 
om beslutet. Skulle upplösning avse uppdelning av 
scoutverksamheten på två separata scoutförbund för 
flickor respektive pojkar, skall eventuella tillgångar 
delas mellan de två förbunden i proportion till antalet 
kvinnliga och manliga medlemmar vid tiden för senaste 
rapporteringstillfället. Medför beslut om upplösning att 
verksamheten nedläggs, fördelas ekonomisk behållning 
mellan kvarvarande förbund inom IOGT-NTO-
rörelsen eller, om sådant eller sådana förbund ej finns, 
disponeras på sätt som beslutas i samband med beslut 
om upplösning.

§ 2:18 UPPLÖSNING
NSF kan upplösas genom beslut med två tredjedels 
majoritet på två förbundsmöten i rad, varav minst ett 
ordinarie. 

Vid upplösning ska NSF:s tillgångar fördelas till 
verksamhet inom de kvarvarande förbunden inom 
IOGT-NTO-rörelsen som överensstämmer med NSF:s 
ändamål. Finns inte längre något av dessa förbund ska 
förbundsmötet i samband med upplösning besluta 
om fördelning av tillgångarna på något annat sätt som 
överensstämmer med NSF:s ändamål.

Förenkling av språket och 
innebörd. Moderniserats.
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KAPITEL 3 BESTÄMMELSER FÖR NSF-DISTRIKT KAPITEL 3 BESTÄMMELSER FÖR NSF-DISTRIKT Ordningen på § ändras. 
De nya stadgarna 
kommer i kronologisk 
ordning. De gamla gör 
det ej.

§ 19 ORGANISATION 
NSF-distriktet består av NSF-scoutkårer i ett 
geografiskt område som bestäms av förbundsmötet. 
Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande 
organ. Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande 
organ.

§ 3:1 ORGANISATION OCH UPPDRAG
NSF-distriktet består av NSF-scoutkårer i ett 
geografiskt område som bestäms av förbundsmötet. 
Distriktsårsmötet är distriktets högsta beslutande 
organ. Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande 
organ.

Distriktet stödjer och företräder kårerna efter deras 
önskemål och behov. Distriktsstyrelsen ansvarar för 
att distriktets bokföring och förvaltning sker på ett 
betryggande sätt. 

Distriktets uppgift är att tillhandahålla en mötesplats 
för scoutkårerna inom sitt geografiska område. 
Detta sker genom att erbjuda exempelvis utbildning, 
arrangemang, rekryteringsstöd samt verksamhet för 
utmanar- och roverscouter. 

Distriktet bör där det är möjligt samarbeta med IOGT-
NTO-rörelsens och scoutrörelsens regionala struktur 
inom sitt geografiska område.

Vi föreslår att distriktens 
uppdrag förtydligas.

§ 21 SAMVERKAN 
För samverkan inom IOGT-NTO-rörelsen på 
länsnivå finns distriktsrådet. I de län där NSF-distrikt 
har verksamhet bör NSF delta. Distriktsrådet skall 
verka för samordning och effektivt utnyttjande av 
IOGT-NTO-rörelsens resurser inom distriktsområdet 
och för att samtliga organisationsgrenar skall 
bedriva föreningsverksamhet i varje kommun. 
NSFs representanter i distriktsrådet deltar i beslut 
i sådana frågor som rör NSF. Distriktsrådet utgörs 
av nio ledamöter. Två av dessa utses av NSFs 
distriktsstyrelse bland ledamöter inom den egna 
styrelsen. Övriga ledamöter i distriktsstyrelsen är 
suppleanter i distriktsrådet och tjänstgör i den ordning 
distriktsstyrelsen beslutar. Distriktsrådet utser inom 
sig ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Den distriktsstyrelse varifrån rådsordföranden hämtas 
utser själv ytterligare en ledamot i distriktsrådet. Rådet 
kan inom sig utse utskott. Rådet är beslutsmässigt då 
mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

Då IOGT-NTO gör om 
sin distriktsindelning 
och rörelsen framöver 
inte har gemensamma 
distriktsgränser har 
riksstyrelsen föreslagit 
att distriktsråden som 
samverkansnivå tas bort. 
Och ersätts med en 
frivillig samverkan där det 
är möjligt vilken anges i 
slutet av 3:1.
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§ 23 DISTRIKTSÅRSMÖTE 
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet 
till vilket alla scoutkårer äger rätt att utse ombud. 
Ordinarie distriktsårsmöte hålls varje år före april 
månads utgång på tid och plats som beslutas av närmas 
föregående distriktsårsmöte. 

Om distriktsårsmöte ej hålls inom fastställd tid, äger 
förbundsstyrelsen rätt att kalla till distriktsårsmöte. 
Extra distriktsårsmöte kan hållas efter beslut av 
distriktsstyrelsen eller revisorerna eller då minst hälften 
av distriktets scoutkårer så begär. 

Extra distriktsårsmöte äger endast behandla de frågor 
som föranlett dess inkallande. Kallelse till ordinarie 
distriktsårsmöte utfärdas av distriktsstyrelsen minst två 
månader och till extra distriktsårsmöte minst en månad 
före mötet. 

Motion till ordinarie distriktsårsmöte kan inges av varje 
medlem och scoutkår inom distriktet och skall vara 
distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före mötets 
öppnande. Distriktsstyrelsen skall avge yttrande över 
motion.

Samtliga handlingar till distriktsårsmöte skall vara 
ombuden och revisorerna tillhanda senast fjorton dagar 
före mötets öppnande. 

För beredning av ärenden vid distriktsårsmötet 
utser närmast föregående distriktsårsmöte ett 
beredningsutskott. 

Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när efter stadgeenlig 
kallelse minst hälften av antalet möjliga ombud är 
närvarande.

§ 3:2 DISTRIKTSÅRSMÖTE 
Distriktets högsta beslutande organ är 
distriktsårsmötet. Ordinarie distriktsårsmöte hålls 
varje år före april månads utgång på tid och plats som 
beslutas av närmast föregående distriktsårsmöte. 

Distriktsstyrelsen ska kalla distriktets kårer och 
distriktets revisorer till distriktsårsmöte senast två 
månader innan distriktsårsmötet öppnas. Om 
distriktsstyrelsen inte har kallat till distriktsårsmöte så 
att det kan hållas i tid kan förbundsstyrelsen kalla till 
distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt.
Motion till ordinarie distriktsårsmöte kan inges av 
varje medlem och scoutkår inom distriktet kan skicka 
motioner till distriktsårsmötet. Distriktsstyrelsen ska ha 
fått motionerna senast sex veckor före distriktsårsmötet. 
Distriktsstyrelsen skall yttra sig över varje motion. 

Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar 
till distriktsårsmötet senast fjorton dagar innan 
distriktsårsmötet öppnas. 

Distriktsårsmötet väljer en valberedning som 
ska förbereda de val som ska göras på nästa 
distriktsårsmöte. Distriktsstyrelsen kan utse utskott för 
att förbereda andra ärenden. 

Distriktsårsmötet är beslutsmässigt när det har blivit 
kallat enligt stadgarna och minst hälften av de möjliga 
ombuden är närvarande.

§23 delas upp i
3:2 och 3:3 Enklare 
språk.

§ 3:3 EXTRA DISTRIKTSÅRSMÖTE
Extra distriktsårsmöte ska hållas om distriktsstyrelsen 
anser att det behövs eller då minst hälften av distriktets 
scoutkårer alternativt revisorerna så begär och då 
inom en månad efter framställning om detta till 
distriktsstyrelsen.

Ett extra distriktsårsmöte får bara behandla den 
fråga eller de frågor som är anledningen till att 
distriktsårsmötet hålls. 

Distriktsstyrelsen ska kalla till extra distriktsårsmöte 
senast en månad innan det öppnas.

Förenklat språk tydligare.
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§ 24 OMBUD 
Vid distriktsårsmötet företräds scoutkårerna av valda 
ombud. Distriktsårsmötesombud skall vara medlem i 
den scoutkår ombudet representerar. 

Scoutkår med högst 50 medlemmar äger rätt att utse 
två ombud och två suppleanter. För varje ytterligare 
påbörjat 25-tal medlemmar äger scoutkåren rätt att 
utse ett ombud och en suppleant. Dock får scoutkår 
aldrig ensam ha majoritet. Uppgift över valda ombud 
skall tillställas distriktsstyrelsen senast tre veckor före 
mötets öppnande.

§ 3:4 OMBUD 
Vid distriktsårsmötet företräds scoutkårerna av 
valda ombud. Beräkningen av det antal ombud 
scoutkåren har rätt till grundar sig på scoutkårens antal 
registrerade medlemmar den 31 december föregående 
år. Distriktsårsmötesombud skall vara medlem i den 
scoutkår ombudet representerar. 

Scoutkår med högst 50 medlemmar (varav minst fem 
skall vara yngre än 26 år) äger rätt att utse två ombud 
och två suppleanter. För varje ytterligare påbörjat 
25-tal medlemmar äger scoutkåren rätt att utse ett 
ombud och en suppleant. En scoutkår får aldrig ha 
ensam majoritet. Uppgift över valda ombud skall 
tillställas distriktsstyrelsen senast tre veckor före mötets 
öppnande. 

Enklare språk 
förtydligande när 
medlemmarna ska räknas.

§ 25 MÖTESRÄTTIGHETER OCH 
BESLUTSFORMER 
Närvarorätt vid distriktsårsmöte tillkommer varje 
medlem i IOGT-NTO-rörelsen och scoutrörelsen. 

Yttranderätt tillkommer varje närvarande. 

Förslags- och rösträtt tillkommer varje ombud samt 
föredragande revisor. Förslagsrätt tillkommer varje 
ledamot av distriktsstyrelsen. 

Ingen äger dock rösträtt i fråga som rör egen 
förvaltning eller eget arvode. 

Beslut vid val sker genom acklamation eller, om 
någon röstberättigad så begär, genom sluten votering. 
Vid lika röstetal avgör lotten. Röstsedel skall kasseras 
om den upptar fler namn än det antal som skall 
väljas samt om den upptar annat namn än till valet 
nomineradkandidat. Andra frågor än val avgörs genom 
acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, 
genom votering. Vid lika röstetal skiljer lotten. 

I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör 
mötet.

§ 3:5 MÖTESRÄTTIGHETER OCH 
BESLUTSFORMER 
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen och scoutrörelsen 
har närvarorätt på distriktsårsmötet. 

Alla närvarande har yttranderätt.  

Varje ombud och föredragande revisor har förslags- 
och rösträtt. Varje ledamot av distriktsstyrelsen har 
förslagsrätt. 

Ingen äger dock rösträtt i fråga som rör egen 
förvaltning eller eget arvode. 

Val sker genom acklamation eller, om någon 
röstberättigad begär det, genom sluten omröstning. 
Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler eller färre 
personer än det antal som ska väljas, eller på någon 
som inte är nominerad till valet, är ogiltig. 

Distriktsårsmötet avgör andra frågor om mötesregler 
när de kommer upp.

Förtydligande och 
modernare språk.
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§ 26 DISTRIKTSÅRSMÖTESÄRENDEN 
Vid ordinarie distriktsårsmöte skall följande ärenden 
behandlas: 

a. fastställande av röstlängd 
b. fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 
c. val av ordförande och sekreterare förmötet, 

röstkontrollanter samt två protokolljusterare 
d. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 
e. distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 
f. distriktsrådets verksamhetsberättelse 
g. revisorernas berättelse 
h. fastställande av balansräkningar 
i. fråga angående ansvarsfrihet 
j. behandling av motioner och förslag 
k. fastställande av arbetsplan för närmast kommande 

verksamhetsperiod 
l. fastställande av årsavgift för nästkommande 

kalenderår 
m. fråga angående ersättningar 
n. fastställande av budget för nästkommande 

kalenderår 
o. beslut om antal ledamöter och eventuella 

suppleanter i distriktsstyrelsen 
p. val av ledamöter och eventuella suppleanter i 

distriktsstyrelsen 
q. val av två revisorer med två suppleanter 
r. beslut om antal ledamöter i allmänt 

beredningsutskott 
s. val av ledamöter i allmänt beredningsutskott 
t. eventuella ytterligare val 
u. fastställande av tid och plats för nästa ordinarie 

distriktsårsmöte 
v. eventuell annan i kallelse angiven fråga

Protokoll från distriktsårsmöte skall inom två 
månader tillställas förbundsstyrelsen, ombuden, 
distriktsstyrelsen, revisorerna, distriktsrådet och 
samtliga scoutkårer inom distriktet samt i övrigt 
hållas tillgängligt på distriktsexpeditionen eller hos 
distriktsordföranden.

§ 3:6 DISTRIKTSÅRSMÖTESÄRENDEN 
Vid ordinarie distriktsårsmöte skall följande ärenden 
behandlas: 

a. fastställande av röstlängd 
b. fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 
c. val av ordförande och sekreterare för mötet, 

röstkontrollanter samt två protokolljusterare 
d. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 
e. distriktsstyrelsens ekonomiska berättelse 
f. revisorernas berättelse
g. fastställande av balansräkningar 
h. fråga angående ansvarsfrihet 
i. behandling av motioner och förslag 
j. fastställande av arbetsplan för närmast kommande 

verksamhetsperiod 
k. fastställande av årsavgift för nästkommande 

kalenderår 
l. fråga angående ersättningar 
m. fastställande av budget för nästkommande 

kalenderår 
n. beslut om antal ledamöter och eventuella 

suppleanter distriktsstyrelsen 
o. val av ledamöter och eventuella suppleanter i 

distriktsstyrelsen 
p. val av två revisorer med två suppleanter 
q. beslut om antal ledamöter i beredningsutskott 
r. val av ledamöter i beredningsutskott 
s. eventuella ytterligare val 
t. fastställande av tid och plats för nästa ordinarie 

distriktsårsmöte 
u. eventuell annan i kallelse angiven fråga

Protokollet från distriktsårsmötet ska inom två 
månader lämnas till förbundsstyrelsen, ombuden, 
distriktsstyrelsen, revisorerna och samtliga scoutkårer 
inom distriktet. Det ska också finnas tillgängligt 
på distriktsexpeditionen eller hos distriktsstyrelsens 
ordförande.

Distriktsrådet (punkt f ) 
tas bort.
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§ 27 DISTRIKTSSTYRELSE 
Distriktets verksamhet leds av en distriktsstyrelse vald 
av distriktsårsmötet. 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör samt det antal övriga ledamöter 
och suppleanter som distriktsårsmötet fastställer. 

Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Övriga 
ledamöter av distriktsstyrelsen väljs för en tid av två 
år, på så sätt att varje år väljs halva antalet ledamöter. 
Distriktsstyrelsen skall förelägga distriktsårsmötet 
berättelse över verksamheten och den ekonomiska 
förvaltningen. Dessutom skall förslag ges till 
arbetsplan, utbildningsplan och budget för distriktets 
verksamhet. 

Distriktsstyrelsen äger överlåta och med gäld belasta 
NSFs scoutdistrikt tillhörig fast egendom eller tomträtt 
samt att uppta lån. Sådant beslut gäller inte förrän det 
godkänts av förbundsstyrelsen. 

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften 
av ledamöterna är närvarande. Frågor avgörs genom 
acklamation. Vid lika röstetal vinner den mening som 
biträds av ordföranden vid mötet, utom vid val då 
lotten avgör.

§ 3:7 DISTRIKTSSTYRELSE 
Distriktets verksamhet leds av en distriktsstyrelse vald 
av distriktsårsmötet. 

Distriktsstyrelsen ska ge stöd åt scoutkårerna och 
medverka till förnyelse, effektivitet och struktur.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, 
sekreterare och kassör samt det antal övriga ledamöter 
och suppleanter som distriktsårsmötet fastställer. 

Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Övriga 
ledamöter väljs för en tid av två år, på så sätt att varje år 
väljs halva antalet ledamöter. 
Till distriktsårsmötet ska distriktsstyrelsen lägga fram 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och förslag 
till arbetsplan och budget. 

Distriktsstyrelsen äger överlåta och med gäld belasta 
NSFs scoutdistrikt tillhörig fast egendom eller tomträtt 
samt att uppta lån. Sådant beslut gäller inte förrän det 
godkänts av förbundsstyrelsen. 

Distriktsstyrelsen är beslutsmässig då minst hälften av 
ledamöterna är närvarande. 

Språklig förnyelse och 
mer tydlighet. Vi har lagt 
till ett förslag på uppdrag 
till DS som behöver 
diskuteras.

§ 28 VALBARHET 
Valbar till uppdrag inom distriktet är varje medlem 
i NSF. Ordförande, vice ordförande, kassör samt 
revisorer skall ha uppnått myndig ålder. Distriktets 
revisorer behöver ej vara medlemmar i NSF.

§ 3:8 VALBARHET 
Valbar till uppdrag inom distriktet är varje medlem i 
IOGT-NTO-rörelsen. Ordförande, vice ordförande, 
kassör samt revisorer skall ha uppnått myndig ålder. 
Distriktets revisorer behöver inte vara medlemmar.

Möjliggör att alla 
medlemmar i IOGT-
NTO-rörelsen är valbara 
till uppdrag i NSF.

§ 29 FIRMATECKNING 
Distriktets firma tecknas på sätt som distriktsstyrelsen 
fastställer, dock av minst två i förening. Distriktsrådets 
firma tecknas på sätt som distriktsrådet fastställer, dock 
av minst två i förening. 

Firmatecknare skall ha uppnått myndig ålder.

§ 3:9 FIRMATECKNING 
Distriktsstyrelsen bestämmer hur distriktets firma ska 
tecknas. Firman ska tecknas av minst två personer 
gemensamt. 

Firmatecknare skall ha uppnått myndig ålder.

Meningen om 
distriktsrådet togs bort. 
Språket förenklades.

§ 30 EKONOMISK FÖRVALTNING 
NSF-distriktet har egen ekonomisk förvaltning. Den 
av distriktsstyrelsen upprättade budgeten föreläggs 
distriktsårsmötet för godkännande. 

Räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Räkenskaperna 
skall vara avslutade och jämte distriktsstyrelsens 
ekonomiska berättelse överlämnade till revisorerna 
senast den 15 februari året efter räkenskapsåret.

§ 3:10 EKONOMISK FÖRVALTNING 
Räkenskapsåret är ett kalenderår. 

Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till revisorerna 
tillsammans med distriktsstyrelsens ekonomiska 
berättelse och verksamhetsberättelse senast den 15:e 
februari året efter räkenskapsåret. 

Den ekonomiska berättelsen ska innehålla en 
resultaträkning och en balansräkning.

Tydligare språk.
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§ 31 REVISION 
Distriktsårsmötet utser två revisorer med två 
suppleanter. 

Dessa revisorer skall följa och granska distriktsrådets 
och distriktsstyrelsens ekonomiska förvaltning och 
verksamhet samt förelägga distriktsårsmötet berättelser 
och förslag rörande fastställande av balansräkningar 
och frågan om ansvarsfrihet. 

Om särskilda skäl föreligger, äger distriktsstyrelsen rätt 
att föranstalta om revision av scoutkårernas räkenskaper 
och förvaltning.

§ 3:11 REVISION 
Distriktsårsmötet utser två revisorer och två ersättare. 
Revisorerna utser en föredragande revisor bland sig 
själva.  

Revisorerna ska följa distriktsstyrelsens verksamhet och 
ekonomiska förvaltning. De ska till distriktsårsmötet 
lämna revisionsberättelser med förslag om fastställande 
av resultaträkningar och balansräkningar samt förslag i 
frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen.

Om det finns särskilda skäl kan distriktsstyrelsen 
anordna en revision av scoutkårs räkenskaper och 
förvaltning.

Språklig förenkling. 
Tillägg att revisorerna 
utser en föredragande 
revisor.

§ 20 SAMGÅENDE OCH UPPLÖSNING 
Beslut rörande samgående mellan distrikt fattas av 
förbundsmötet. 

Distrikt där beslutsmässigt årsmöte ej kan 
sammankallas kan upplösas av förbundsmötet. Vid 
upplösning förfogar förbundet över kvarvarande 
egendom.

§ 3:12 BILDANDE, SAMGÅENDE OCH 
UPPLÖSNING
Beslut rörande bildande av och samgående mellan 
distrikt fattas av förbundsmötet. 

Distrikt där beslutsmässigt årsmöte ej kan 
sammankallas kan upplösas av förbundsmötet. Vid 
upplösning förfogar förbundet över kvarvarande 
egendom.

Bildande av distrikt lades 
till.

§ 22 SÄRSKILDA STADGAR 
I stadgar som upprättas för distrikt skall medtas vad här 
föreskrivits i §§ 19–22 och § 64. Stadgar med innehåll 
därutöver skall för att vara gällande ha stadfästs av 
förbundsstyrelsen.

§ 3:13 SÄRSKILDA STADGAR 
Distriktet ska anses ha antagit § 3:1–12 samt § 6:1–6:4 
i dessa stadgar som sina egna stadgar. 

Om dessa paragrafer ändras anses även distriktets 
egna stadgar ändrade på motsvarande sätt. Om 
distriktet antar egna stadgar med innehåll utöver 
det ovan nämnda måste stadgarna godkännas av 
förbundsstyrelsen för att gälla.

För att ändra stadgarna krävs två tredjedelars majoritet 
vid ett ordinarie distriktsårsmöte eller enkel majoritet 
vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. 
Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelsen 
till distriktsårsmötet.

Denna förändring 
innebär att det vi här ser 
är distriktens stadgar.
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KAPITEL 4 BESTÄMMELSER FÖR NSF-SCOUTKÅR KAPITEL 4 BESTÄMMELSER FÖR NSF-SCOUTKÅR

§32 ORGANISATION
Lokal enhet i NSF benämns scoutkår.
Scoutkår skall ha av förbundsstyrelsen och Scouternas 
styrelse godkända stadgar. Förbundsstyrelsen äger inte 
rätt att godkänna en av scoutkår föreslagen lydelse av  
§40, kårstämma, som inskränker vilka kårstämmans 
ledamöter är eller ledamots rättigheter.

Scoutarbetet skall bedrivas i de former och med 
de metoder som beslutas av förbundsmötet och 
Scouternas stämma.

§ 4:1 SCOUTKÅR
Scoutkår är scoutverksamheten i en förening 
ansluten till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. I 
de fall föreningen även har annan verksamhet än 
scoutverksamhet, och separat kårstyrelse saknas, utgör 
föreningens styrelse kårstyrelsen.
Scoutarbetet ska bedrivas i de former och med de 
metoder som beslutas av NSF:s förbundsmöte och 
Scouternas stämma.

Förändring i linje med 
Scouternas stadgar. 
Möjliggör för redan 
existerande föreningar att 
ansluta scoutverksamhet.

§ 39 KÅRSTADGAR
I scoutkårens särskilda stadgar skall vad här föreskrivits 
i §§ 32–39 och § 64 medtas. Kårstadgar liksom beslut 
om ändring eller tillägg i sådana stadgar skall för att 
gälla ha godkänts av förbundsstyrelsen och Scouternas 
styrelse.

§ 4:2 KRITERIER
För att vara ansluten till Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund och därmed ha rätt att bedriva 
scoutverksamhet måste föreningens stadgar säkerställa 
att scoutkåren uppfyller följande kriterier:

• Scoutverksamheten är öppen för alla och 
bedrivs i enlighet med § 1:2 Grundsatser, § 
1:4 Medlemskap, § 1:5 Medlemslöfte, § 1:7 
Medlemskapets upphörande samt §4:2 Kriterier  

• Scoutkåren är partipolitiskt obunden  
• Scoutkåren har en demokratisk uppbyggnad
• Scoutkåren inte begränsar vilka medlemmar som 

utgör kårstämman  
• Scoutkårens representanter till NSF:s 

förbundsmöte och Scouternas stämma utses av 
scoutkårens medlemmar

• Scoutkåren ombesörjer att Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbunds medlemsregister är aktuellt i 
enlighet med § 1:4 Medlemskap

Det är här alla kriterier 
som förbundsstyrelsen 
(och Scouterna) vill 
kontrollera i kårers 
stadgar anges.

§ 33 BILDANDE
Bildande av scoutkår skall godkännas av 
distriktsstyrelsen och fastställas av förbundsstyrelsen.
Ansökan om registrering som scoutkår inom 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund skall innefatta:

a. inträdesansökan från minst tio medlemmar, varav 
minst fem yngre än 26 år
b. protokollsutdrag från konstituerande kårstämma, 
utvisande val av styrelse och revisorer samt beslut 
rörande scoutkårens stadgar
c. tillstyrkan från scoutdistriktets styrelse.

§ 4:3 ANSLUTNING AV SCOUTKÅR
Scoutkår skall ha av förbundsstyrelsen och Scouternas 
styrelse godkända stadgar för att anslutas till förbundet.

För att säkerställa att kriterierna i § 4.2 uppfylls ska 
scoutkårens stadgar godkännas vid inträde och vid 
stadgeändring innan denna träder i kraft. 

Förslag att förenkla 
rutinen för anslutning av 
en scoutkår. Istället för 
att i stadgan fokusera på 
antal medlemmar som 
krävs för inträde fokuseras 
på vilka krav stadgarna 
behöver uppfylla. Då 
avgörs antal personer som 
krävs av vad stadgarna 
säger är obligatoriskt 
antal personer i styrelsen.

§ 34 UTNÄMNING AV LEDARE
Ledare utnämnes efter beslut av kårstämman och skall 
vara medlem i förbundet.
För att utnämnas till ansvarig avdelningsledare fordras 
dessutom att man fyllt 18 år, genomgått fastställd 
grundutbildning eller varit medlem i minst ett år och 
därvid visat intresse och lämplighet för uppgiften.
Ledare som visat sig uppenbart olämplig för sin uppgift 
kan av kår-, distrikts- eller förbundsstyrelse fråntas sin 
befattning.

I de nya 
exempelstadgarna för 
kår anges att detta är 
kårstyrelsens uppdrag att 
säkerställa.

§ 35 MEDLEMSREGISTER
Kårstyrelsen ansvarar för att scoutkårens medlemmar 
finns registrerade i ett medlemsregister som hålls 
tillgängligt för NSF och Scouterna.

Del av nya § 4:2
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§ 36 STÖDFÖRENING
Scoutkåren kan som särskild stödorganisation bilda 
en stödförening. Medlemmarna i stödföreningen 
är inte automatiskt medlemmar i scoutkåren och 
stödföreningen kan inte fatta beslut som inkräktar på 
scoutkårens självständighet.

Stödföreningens stadgar upprättas i samråd med 
scoutkårens styrelse och skall för att gälla godkännas av 
förbundsstyrelsen.

Förslag att denna tas bort. 
Kåren har fortfarande 
möjlighet att bilda 
stödförening, men den 
har ingen stadgemässig 
koppling.

§ 37 UPPLÖSNING
Scoutkåren kan upplösas genom beslut av årsmöte eller 
av distrikts- respektive förbundsstyrelse.

Upplöses scoutkåren, tillfaller dess tillgångar NSF-
scoutdistriktet. Om kåren inte har ett distrikt eller 
om kåren tillhör ett inaktivt distrikt tillfaller kårens 
tillgångar förbundet.

§ 4:4 UPPLÖSNING AV SCOUTKÅR SAMT SAM-
MANSLAGNING AV SCOUTKÅRER
Förbundsstyrelsen kan, efter beslut av kårens årsmöte 
och efter samråd med berört distrikt upplösa 
scoutkåren. Om en kår inte betalat medlemsavgifter 
till eventuellt distrikt och/eller förbundet, eller inte 
bedriver verksamhet i enlighet med dessa stadgar, kan 
förbundsstyrelsen efter samråd med berört distrikt 
upplösa scoutkåren eller upphäva kårens medlemskap i 
förbundet.

Vill flera kårer gå samman i en kår ska kårstämmorna 
fatta beslut om detta. Besluten ska meddelas 
förbundsstyrelsen som efter samråd med berört distrikt 
fastställer sammanslagningen.  

Upplöses scoutkåren, tillfaller dess tillgångar NSF-
scoutdistriktet. Om kåren inte har ett distrikt eller 
om kåren tillhör ett inaktivt distrikt tillfaller kårens 
tillgångar förbundet.

Vi reglerar i kårstadgar 
hur de kan lägga ner 
sig själva. Här anges 
förbundsstyrelsens 
mandat att fatta beslut 
om upplösning och 
sammanslagning.

§ 38 UTTRÄDE
Scoutkår kan begära utträde ur NSF genom beslut 
med kvalificerad majoritet vid två på varandra följande 
kårstämmor varav minst en är ett ordinarie årsmöte. 
Kortaste period mellan stämmorna ska vara en månad. 
Utträder scoutkåren ur NSF behåller scoutkåren sina 
tillgångar.

Möjligheten att utträda 
som kår ur NSF tas bort.
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KAPITEL 5 SAMVERKAN I IOGT-NTO-KRETS, 
NORMALSTADGAR

KAPITEL 5 SAMVERKAN I IOGT-NTO-KRETS

§ 51 ORGANISATION
IOGT-NTO-krets består av de lokalorganisationer 
inom förbunden IOGT-NTO, UNF, IOGT- NTO:s 
Juniorförbund och NSF som anslutit sig till kretsen.

En krets verksamhetsområde omfattar en 
primärkommun. Kretsen kan om särskilda skäl 
föreligger och efter beslut av distriktsrådet omfatta fler 
kommuner eller del av kommun.

Kretsens högsta beslutande organ är kretsårsmötet. 
Mellan kretsårsmötena leds kretsen av en styrelse.

§ 5:1 ORGANISATION
IOGT-NTO-krets består av de föreningar och kårer 
inom förbunden IOGT-NTO, UNF, Junis och NSF 
som anslutit sig till kretsen.

En krets omfattar en kommun. Riksstyrelsen kan om 
det finns särskilda skäl besluta att en krets ska omfatta 
fler kommuner eller en del av en kommun.

Kretsens högsta beslutande organ är kretsårsmötet. 
Mellan kretsårsmötena leds kretsen av en styrelse.

Samtliga förekomster 
av distriktsråd som 
närmaste överordnat 
samordningsorgan är 
ersatt med riksstyrelsen. 
Detta gäller hela kapitel 
5.

§ 52 KRETSÅRSMÖTE
Kretsens högsta beslutande organ är kretsårsmötet, 
till vilket alla lokalorganisationer som anslutit sig till 
kretsen får utse ombud.

IOGT-NTO-förening, UNF-förening och NSF-
scoutkår får utse två ombud och därutöver ett ombud 
för varje fullt 25-tal förbundsmedlemmar. Förening 
inom IOGT-NTO:s Juniorförbund representeras av sin 
ansvarige juniorledare och därutöver av ett ombud för 
varje fullt 25-tal medlemmar.

Med medlem avses enligt denna paragraf endast 
löftesbunden medlem som erlagt stadgeenlig 
medlemsavgift för närmast föregående kalenderår 
senast vid detta års slut eller är avgiftsbefriad.
Ordinarie kretsårsmöte skall sammanträda till årsmöte 
senast den 15 mars. Extra kretsårsmöte kan hållas då 
minst 1/3 av anslutna lokalorganisationer så begär eller 
kretsstyrelsen så beslutar. 
Kallelse till ordinarie kretsårsmöte utfärdas senast sex 
veckor före mötet på så sätt kretsårsmötet beslutar. 
Kallelse till extra kretsårsmöte utfärdas senast tre veckor 
före mötet. Extra kretsårsmöte äger endast behandla 
den eller de frågor som föranlett dess inkallande.

Om årsmöte ej hålls i föreskriven ordning, äger 
distriktsrådet eller riksstyrelsen rätt att utlysa sådant 
möte. 

Kretsårsmöte är beslutsmässigt när minst fem ombud 
är närvarande. 

Motion till kretsårsmöte kan inges av varje ansluten 
lokalorganisation inom kretsen och varje löftesbunden 
medlem i dessa. Motion skall vara kretsstyrelsen 
tillhanda senast fyra veckor före kretsårsmötet.

Kretsstyrelsen skall avge yttrande över motion.

Samtliga handlingar till kretsårsmötet skall vara 
ombuden och revisorerna tillhanda senast en vecka före 
mötets öppnande.

§ 5:2 KRETSÅRSMÖTE
Kretsens högsta beslutande organ är kretsårsmötet, dit 
alla föreningar och kårer som är anslutna till kretsen får 
skicka ombud. 
 
Varje IOGT-NTO-förening, UNF-förening, Junis-
förening och NSF- kår har rätt till två ombud och 
därutöver ett ombud för varje fullt tjugofemtal 
medlemmar. 

Beräkningen av det antal ombud en förening eller kår 
har rätt till grundar sig på föreningens antal betalande 
och avgiftsbefriade registrerade medlemmar den 31 
december föregående år. 
 
Ordinarie kretsårsmöte ska hållas senast den 15 mars. 
Extra kretsårsmöte kan hållas då minst en tredjedel av 
de anslutna föreningarna och kårerna begär det eller 
kretsstyrelsen beslutar det. 
 
Kallelse till ordinarie kretsårsmöte utfärdas senast 
sex veckor före mötet på det sätt som kretsårsmötet 
beslutar. Kallelse till extra kretsårsmöte utfärdas senast 
tre veckor före mötet. Ett extra kretsårsmöte får bara 
behandla den fråga eller de frågor som är anledningen 
till att kretsårsmötet hålls. 
 
Om kretsårsmötet inte hålls i föreskriven ordning kan 
riksstyrelsen utlysa kretsårsmöte. 
 
Kretsårsmötet är beslutsmässigt när minst fem ombud 
är närvarande. 
 
Varje ansluten förening och kår och varje löftesbunden 
medlem i dessa kan skicka motioner till kretsårsmötet. 
Kretsstyrelsen ska ha fått motionerna senast fyra veckor 
före kretsårsmötet. Kretsstyrelsen ska yttra sig över varje 
motion. 
 
Ombuden och revisorerna ska ha fått alla handlingar 
till kretsårsmötet senast en vecka innan kretsårsmötet 
öppnas. 
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§ 53 MÖTESRÄTTIGHETER OCH 
BESLUTSFORMER
Närvaro- och yttranderätt vid kretsårsmöte tillkommer 
varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen.

Förslags- och rösträtt tillkommer varje ombud, ledamot 
av kretsstyrelsen samt föredragande revisor. Ingen äger 
dock rösträtt i fråga som rör egen förvaltning eller eget 
arvode. Förhandlingsordförande kan ge yttranderätt till 
närvarande som ej är medlem.

Beslut vid val sker genom acklamation eller, om någon 
röstberättigad så begär, genom sluten votering. Vid lika 
röstetal skiljer lotten. Röstsedel skall kasseras om den 
upptar fler namn på valbara kandidater än det antal 
som skall väljas samt om den upptar annat namn än till 
valet nominerad kandidat.

I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör 
mötet.

§ 5:3 MÖTESRÄTTIGHETER OCH 
BESLUTSFORMER 
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt 
på kretsårsmötet. 

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har 
yttranderätt på kretsårsmötet. Mötesordföranden kan 
ge yttranderätt till andra närvarande. Varje ombud och 
ledamot av kretsstyrelsen samt föredragande revisor har 
förslags och rösträtt. 
 
Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning 
eller eget arvode. 

Val sker genom acklamation eller, om någon 
röstberättigad begär det, genom sluten omröstning. 
Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler personer 
än det antal som ska väljas, eller på någon som inte är 
nominerad till valet, är ogiltig. 
 
Mötet avgör andra frågor om mötesregler när de 
kommer upp.

Här har vi tidigare haft 
helt andra lydelser än 
övriga IOGT-NTO-
rörelsen! De nya är 
likalydande med övriga 
rörelsen.

§ 54 ÅRSMÖTESÄRENDEN
Vid kretsårsmöte skall följande ärenden förekomma:

a. fastställande av föredragningslista
b. fastställande av antalet röstberättigade samt beslut 

huruvida kretsårsmötet är beslutsmässigt
c. val av ordförande och sekreterare för mötet, 

röstkontrollanter samt två protokolljusterare
d. ställningstagande huruvida stadgeenlig kallelse 

utfärdats
e. föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
f. föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse
g. föredragning av eventuella andra 

verksamhetsberättelser
h. föredragning av revisorernas berättelser
i. beslut om fastställande av balansräkningar och 

resultaträkningar
j. beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i 

kretsstyrelsen
k. ställningstagande i fråga om motioner och förslag
l. beslut om föreningsavgift till kretsen
m. beslut om ersättningar
n. fastställande av arbetsplan för innevarande 

verksamhetsår
o. fastställande av ekonomisk plan för innevarande 

verksamhetsår
p. beslut om antal ledamöter i kretsstyrelsen samt 

om ledamöternas mandattid
q. val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 

kassör och studieledare samt ytterligare eventuella 
styrelseledamöter

r. val av styrelsesuppleanter
s. val av valberedning med tre ledamöter, varav en 

sammankallande
t. val av två revisorer med två suppleanter
u. fastställande av tid och plats för nästa kretsårsmöte
v. beslut om eventuella andra i kallelse angivna 

frågor.

Protokoll från kretsårsmöte skall inom tre veckor 
tillställas distriktsrådet, riksstyrelsen, revisorerna 
samt varje ansluten lokalorganisation samt i övrigt 
hållas tillgängligt på kretsexpeditionen eller hos 
kretsordföranden.

§ 5:4 ÅRSMÖTESÄRENDEN
På ett ordinarie kretsårsmöte ska följande ärenden tas 
upp: 

a. fastställande av föredragningslista 
b. fastställande av antalet anmälda och närvarande 

ombud och övriga röstberättigade deltagare 
c. ställningstagande till om kretsårsmötet har kallats 

enligt stadgarna 
d. ställningstagande till om kretsårsmötet är 

beslutsmässigt 
e. val av ordförande och sekreterare för mötet, 

rösträknare och två protokolljusterare 
f. föredragning av kretsstyrelsens verksamhetsberättelse 
g. föredragning av kretsstyrelsens ekonomiska 

berättelse 
h. föredragning av eventuella andra 

verksamhetsberättelser 
i. föredragning av revisionsberättelse 
j. fastställande av resultaträkning och balansräkning 
k. beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i 

kretsstyrelsen 
l. beslut om motioner och förslag 
m. beslut om ersättningar 
n. beslut om arbetsplan för det pågående kalenderåret 
o. beslut om föreningsavgift till kretsen 
p. beslut om budget för det pågående kalenderåret 
q. beslut om antal ledamöter, minst fem, i 

kretsstyrelsen samt om deras mandattid 
r. val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 

kassör, studieledare, eventuella ytterligare 
ledamöter och fyra ersättare i kretsstyrelsen 

s. val av två revisorer och två ersättare 
t. val av valberedning med tre ledamöter, varav en 

sammankallande 
u. eventuellt val av distriktsårsmötesombud 
v. beslut om tid och plats för nästa kretsårsmöte 
w. beslut om eventuella andra frågor som finns med i 

kallelsen 
 
Protokollet från kretsårsmötet ska inom tre veckor 
lämnas till riksstyrelsen, revisorerna och varje ansluten 
förening och kår. Det ska också finnas tillgängligt på 
kretsexpeditionen eller hos kretsens ordförande.

Ordning på punkterna 
i föredragningslistan 
förändras liksom språket. 
Val av eventuellt
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§ 55 KRETSSTYRELSEN
Kretsstyrelsen skall bestå av lägst fem ledamöter. Varje 
i kretsen representerad organisationsgren skall vara 
företrädd av minst en ledamot i styrelsen.

Styrelsen utses av årsmötet för en eller två 
verksamhetsperioder.

I krets som bedriver juniorverksamhet, organiserad 
som juniorförening, skall av årsmöte utses ansvarig 
juniorledare att ingå i styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet 
ledamöter är närvarande. 

Styrelsen skall förelägga årsmötet verksamhetsberättelse 
och ekonomisk berättelse.

§ 5:5 KRETSSTYRELSE
Kretsstyrelsen ska bestå av lägst fem ledamöter. IOGT-
NTO, UNF, Junis och NSF ska, om de ingår i kretsen, 
vardera företrädas av minst en ledamot i styrelsen. 

Kretsstyrelsen väljs av årsmötet för en eller två 
verksamhetsperioder. 

Kretsstyrelsen är beslutsmässig när mer än halva antalet 
ledamöter är närvarande. 
Till kretsårsmötet ska kretsstyrelsen lägga fram 
verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

§ 56 KRETSENS UPPGIFTER
Kretsstyrelsen skall verka för samordning och effektivt 
utnyttjande av resurser.

För varje verksamhetsår skall finnas en arbetsplan och 
en ekonomisk plan för kretsens verksamhet. Styrelsen 
upprättar förslag till dessa planer. Därvid beaktas 
behovet av en efter rådande förhållanden lämplig 
arbets- och resursfördelning mellan kretsen och 
lokalorganisationerna.

Personal anställs och entledigas av kretsstyrelsen. 
Arbetsledare för personal utses av kretsstyrelsen. 

Innan avtal om anställning slutes skall samråd ha 
ägt rum mellan distriktsrådet och riksstyrelsen 
som skall godkänna anställningar och förslag till 
anställningsavtal.

§ 5:6 KRETSENS UPPGIFTER
Kretsstyrelsen ska arbeta för samordning och effektivt 
utnyttjande av resurser. 
 
För varje verksamhetsår ska det finnas en arbetsplan 
och en budget för kretsens verksamhet. Kretsstyrelsen 
ska när den upprättar förslag till dessa beakta behovet 
av en lämpligt arbets- och resursfördelning mellan 
kretsen och dess föreningar och kårer. 
 
Kretsstyrelsen anställer och entledigar personal samt 
utser arbetsledare för personalen. 
 
Innan ett avtal om anställning sluts ska kretsstyrelsen 
samråda med riksstyrelsen, som ska godkänna 
anställningen och förslaget till anställningsavtal.

§ 57 VALBARHET
Valbar till förtroendeuppdrag inom kretsen är varje 
medlem i IOGT-NTO-rörelsen.

Valbar som ombud till kretsårsmöte är varje medlem 
i IOGT-NTO-rörelsen, som är löftesbunden 
förbundsmedlem i ansluten lokalorganisation inom 
kretsen.

§ 5:7 VALBARHET
Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan 
väljas till förtroendeuppdrag i kretsen. 

Ett kretsårsmötesombud måste dock vara löftesbunden 
registrerad medlem i någon av kretsens föreningar eller 
kårer.

§ 58 FIRMATECKNING
Kretsens firma, som bör utgöras av kommunnamn eller 
motsvarande och ordet IOGT-NTO-krets, tecknas 
på sätt som styrelsen fastställer, dock av minst två i 
förening.

§ 5:8 FIRMATECKNING
Kretsens firma bör utgöras av kommunnamnet eller 
motsvarande och ordet IOGT-NTO-krets. 

Kretsstyrelsen bestämmer hur firman ska tecknas. 
Firman ska dock tecknas av minst två personer 
gemensamt. Firmatecknarna ska vara myndiga.

§ 59 EKONOMISK FÖRVALTNING
Räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Kassören 
förvaltar med redovisningsskyldighet kretsens 
egna samt av kretsen förvaltade medel. Bank- och 
postgirokonton tecknas enligt kretsens beslut.

Räkenskaperna skall vara avslutade och jämte styrelsens 
verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 
överlämnade till revisorerna senast tio dagar före 
årsmöte. I den ekonomiska berättelsen skall ingå 
resultaträkning och balansräkning.

§ 5:9 EKONOMISK FÖRVALTNING
Räkenskapsåret är ett kalenderår. Kassören förvaltar 
med redovisningsskyldighet kretsens egna medel 
samt medel som förvaltas av kretsen. Bank- och 
plusgirokonton tecknas enligt kretsens beslut. 
 
Räkenskaperna ska avslutas och lämnas till revisorerna 
senast tio dagar före kretsårsmötet tillsammans 
med kretsstyrelsens ekonomiska berättelse och 
verksamhetsberättelse. Den ekonomiska berättelsen ska 
innehålla en resultaträkning och en balansräkning
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§ 60 REVISION
Kretsårsmötet utser två revisorer med två suppleanter. 

Distriktsråd och riksstyrelse äger rätt att föranstalta om 
revision av kretsstyrelsens räkenskaper och förvaltning.

§ 5:10 REVISION
Kretsårsmötet väljer två revisorer och två ersättare. 

Riksstyrelsen kan besluta om revision av kretsens 
räkenskaper och förvaltning.

§ 61 SAMGÅENDE MED ANNAN KRETS
Krets som önskar sammangå med annan krets skall 
fatta beslut härom. Skriftlig överenskommelse skall 
upprättas om samgåendet. I överenskommelsen 
skall intas uppgifter om tidpunkt för samgåendet 
samt om handhavandet av arkiv och andra tillgångar 
samt skulder. Beslut översändes till distriktsrådet för 
fastställelse.

Distriktsråd och riksstyrelse kan ta initiativ till 
samgående mellan kretsar. Sådant initiativ skall tas av 
distriktsrådet då beslutsmässigt kretsårsmöte ej kan 
sammankallas.

§ 5:11 SAMGÅENDE MED ANNAN KRETS
En krets som vill gå samman med en annan krets ska 
fatta beslut om detta. Kretsarna ska göra en skriftlig 
överenskommelse som ska innehålla uppgifter om 
tidpunkten för samgåendet och hanteringen av arkiv 
och andra tillgångar samt skulder. Beslutet ska skickas 
till riksstyrelsen för fastställelse. 

Riksstyrelsen kan ta initiativ till samgående mellan 
kretsar. Den ska ta ett sådant initiativ när ett 
beslutsmässigt kretsårsmöte inte kan sammankallas.

§ 62 UPPLÖSNING AV KRETS
Krets kan upplösas genom beslut med två tredjedels 
majoritet på kretsårsmötet. Till detta skall varje 
förening senast fjorton dagar före mötet erhålla skriftlig 
kallelse av vilken ärendets art skall framgå.

Krets kan upplösas genom beslut av distriktsråd eller 
riksstyrelse. Sådant beslut kan fattas då beslutsmässigt 
kretsårsmöte ej kan sammankallas och samgående med 
annan krets ej heller kan åstadkommas. 

Vid upplösning av krets förfogar distriktsrådet 
över kvarvarande egendom. Finns det inget 
verksamt distriktsråd beslutar riksstyrelsen hur 
den kvarvarande egendomen ska fördelas mellan 
distriktsorganisationerna för de förbund som ingick i 
kretsen.

§ 5:12 UPPLÖSNING AV KRETS
En krets kan upplösas genom beslut på två på varandra 
följande kretsårsmöten eller med två tredjedels 
majoritet på ett kretsårsmöte. 
Till detta möte ska varje förening eller kår få en skriftlig 
kallelse senast två veckor före mötet. Där ska det 
framgå att mötet gäller upplösning av kretsen. 
En krets kan upplösas genom beslut av riksstyrelsen. 
Ett sådant beslut kan fattas när ett beslutsmässigt 
kretsårsmöte inte kan sammankallas och ett samgående 
med en annan krets inte heller kan ske.  

Vid upplösning av en krets beslutar riksstyrelsen hur
den kvarvarande egendomen ska fördelas mellan de 
distrikt eller regioner som kretsens föreningar eller 
kårer tillhör.

§ 62 UPPLÖSNING AV KRETS
Krets kan upplösas genom beslut med två tredjedels 
majoritet på kretsårsmötet. Till detta skall varje 
förening senast fjorton dagar före mötet erhålla skriftlig 
kallelse av vilken ärendets art skall framgå.

Krets kan upplösas genom beslut av distriktsråd eller 
riksstyrelse. Sådant beslut kan fattas då beslutsmässigt 
kretsårsmöte ej kan sammankallas och samgående med 
annan krets ej heller kan åstadkommas. 

Vid upplösning av krets förfogar distriktsrådet 
över kvarvarande egendom. Finns det inget 
verksamt distriktsråd beslutar riksstyrelsen hur 
den kvarvarande egendomen ska fördelas mellan 
distriktsorganisationerna för de förbund som ingick i 
kretsen.

§ 5:12 UPPLÖSNING AV KRETS
En krets kan upplösas genom beslut på två på varandra 
följande kretsårsmöten eller med två tredjedels 
majoritet på ett kretsårsmöte. 

Till detta möte ska varje förening eller kår få en skriftlig 
kallelse senast två veckor före mötet. Där ska det 
framgå att mötet gäller upplösning av kretsen. 
En krets kan upplösas genom beslut av riksstyrelsen. 
Ett sådant beslut kan fattas när ett beslutsmässigt 
kretsårsmöte inte kan sammankallas och ett samgående 
med en annan krets inte heller kan ske.  

Vid upplösning av en krets beslutar riksstyrelsen hur 
den kvarvarande egendomen ska fördelas mellan de 
distrikt eller regioner som kretsens föreningar eller 
kårer tillhör.

§ 63:1 SÄRSKILDA STADGAR
I stadgar som upprättas av krets skall medtas vad här 
föreskrivits i §§ 51–63 och § 64. Stadgar med innehåll 
därutöver skall för att vara gällande ha stadfästs av 
riksstyrelsen.

§ 5:13 SÄRSKILDA STADGAR
Om kretsen antar egna stadgar ska de innehålla § 
5:1–12 samt § 6:1 i dessa stadgar. Om föreningen antar 
egna stadgar med innehåll utöver det ovan nämnda 
måste stadgarna godkännas av riksstyrelsen för att gälla.

19.



52

Tidigare skrivning Förslag till ny skrivning Kommentar

§63:2   SÄRSKILT OM RÄTTSFÖRHÅLLANDEN 
FÖR KRETSAR
I tillägg till övriga bestämmelser gällande 
rättsförhållanden gäller följande för kretsar.

Beslut av kretsar gäller inte förrän de har fastställts av 
riksstyrelsen, om de innebär att kretsen

a. köper fast egendom,
b. gör sig av med fast egendom eller del i fast 

egendom,
c. köper aktie eller andel i bolag eller förening som 

äger fast egendom av betydelse för verksamheten,
d. gör sig av med aktie eller andel i bolag eller 

förening som äger fast egendom av betydelse för 
verksamheten,

e. tar ut eller medger inteckning eller inskrivning av 
servitut eller nyttjanderätt i egen fastighet,

f. vidtar eller stöder åtgärder som kan minska 
det egna inflytandet i bolag eller förening, där 
föreningen eller distriktet har bestämmande in-
flytande genom aktieinnehav eller på annat sätt,

g. gör sig av med arkivmaterial eller arbetsmaterial av 
större värde,

h. använder sina tillgångar på sätt som strider mot 
IOGT-NTO-rörelsens syften,

i. realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att 
använda dem på sätt som strider mot dessa stadgar 
eller mot förbundsstyrelsens beslut, eller

j. upplåter sina lokaler på sätt som hindrar IOGT-
NTO-rörelsens verksamhet.

§ 5:14 SÄRSKILT OM RÄTTSFÖRHÅLLANDEN 
FÖR KRETSAR

I tillägg till övriga bestämmelser gällande 
rättsförhållanden gäller följande för kretsar.  

Beslut av kretsar gäller inte förrän de har fastställts av 
riksstyrelsen, om de innebär att kretsen

a. köper fast egendom,  
b. gör sig av med fast egendom eller del i fast 

egendom, 
c. köper aktie eller andel i bolag eller förening som 

äger fast egendom av betydelse för verksamheten, 
d. gör sig av med aktie eller andel i bolag eller 

förening som äger fast egendom av betydelse för 
verksamheten,  

e. tar ut eller medger inteckning eller inskrivning av 
servitut eller nyttjanderätt i egen fastighet,  

f. vidtar eller stöder åtgärder som kan minska 
det egna inflytandet i bolag eller förening, där 
föreningen eller distriktet har bestämmande infly-
tande genom aktieinnehav eller på annat sätt,  

g. gör sig av med arkivmaterial eller arbetsmaterial av 
större värde, 

h. använder sina tillgångar på sätt som strider mot 
IOGT-NTO-rörelsens syften,  

i. realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att 
använda dem på sätt som strider mot dessa stadgar 
eller mot förbundsstyrelsens beslut, eller  

j. upplåter sina lokaler på sätt som hindrar IOGT-
NTO-rörelsens verksamhet.

De bestämmelser i denna paragraf som avser fast 
egendom ska också gälla byggnader på ofri grund.

Riksstyrelsen kan förbjuda kretsar att verkställa beslut 
som avser de frågor som nämns ovan, och som inte har 
fastställts av riksstyrelsen.

Kretsar är skyldiga att följa de anvisningar om 
anskaffande, användning, vård och försäljning av fast 
egendom som riksstyrelsen fastställer.
Kretsar ska redovisa kapital som de får vid försäljning av 
fast egendom eller del i fast egendom till riksstyrelsen. 
Detta gäller också kapital som de får i ersättning 
för fast egendom efter brand eller annan skada eller 
expropriation, eller till följd av annat förhållande. 

Kapitalet ska förvaltas av riksstyrelsen för kretsens 
räkning. Riksstyrelsen kan besluta att någon annan ska 
förvalta kapitalet.
Kapitalet får inte användas för andra ändamål än köp av 
fast egendom eller del i fast egendom.

Riksstyrelsen kan dock besluta att kapitalet får användas 
på annat sätt. Avkastning på kapitalet får användas till 
den löpande verksamheten i den krets som kapitalet 
tillhör.
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KAPITEL 6 BESTÄMMELSER ANGÅENDE 
RÄTTSFÖRHÅLLANDEN

KAPITEL 6 BESTÄMMELSER ANGÅENDE 
RÄTTSFÖRHÅLLANDEN OCH STADGEÄNDRINGAR

§ 64 BESTÄMMELSER ANGÅENDE RÄTTS-
FÖRHÅLLANDEN
Samtliga scoutkårer, scoutdistrikt och av dessa bildade 
samarbetsorgan är tillförsäkrade rätt att bedriva 
sin verksamhet självständigt så länge detta sker i 
överensstämmelse med stadgar och bestämmelser, som 
gäller för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Varje sådant organ kan förvärva rättigheter och ikläda 
sig skyldigheter samt äga fast och lös egendom, dock 
att beslut som i denna paragraf sägs icke gäller förrän 
detsamma godkänts av förbundsstyrelsen, nämligen 
beslut som gäller:

a. att verksamheten nedlägges eller scoutkåren begär 
utträde ur NSF.

b. köp av fast egendom
c. avhändande av fast egendom eller del i fast 

egendom
d. avhändande av aktie eller andel i bolag eller 

förening, som äger fast egendom
e. upptagande av eller medgivande av inteckning för 

gäld, servitut eller nyttjanderätt i egen fastighet
f. avyttrande av båt eller båttillbehör till ett 

nyanskaffningsvärde vid avyttringstillfället 
uppgående till ett basbelopp eller mer

g. realisation av tillgångar i uppenbart syfte att 
däröver vinna förfogande för ändamål som ej 
överensstämmer med NSFs syften.

Med fast egendom likställes byggnad på ofri grund 
ändå att densamma enligt gällande allmän lag är att 
anse såsom lös egendom.

Skulle någon organisation utan vederbörligt 
medgivande fatta beslut eller vidta åtgärd, som här 
sagts, äger förbundsstyrelsen förbjuda beslutets 
verkställande eller åtgärdens fullföljande.

Av organisation behållet kapital, som uppstått i 
samband med försäljning av fast egendom eller 
andel i sådan egendom, liksom genom vederlag för 
fast egendom efter brand, expropriation eller annat 
förhållande, skall redovisas till och för organisationens 
räkning förvaltas av förbundsstyrelsen, såvida ej 
förbundsstyrelsen annat beslutar.

Förbundsstyrelsen äger besluta om annan användning 
av kapitalet.

Ränta på sådant kapital må användas för föreningens/
distriktets löpande verksamhet.

§ 6:1 RÄTTSFÖRHÅLLANDEN
Samtliga scoutkårer, scoutdistrikt och av dessa bildade 
samarbetsorgan är tillförsäkrade rätt att bedriva 
sin verksamhet självständigt så länge detta sker i 
överensstämmelse med stadgar och bestämmelser, som 
gäller för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

Varje kår eller distrikt inom NSF eller förbundet NSF 
kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter, 
äga fast och lös egendom samt föra talan inför 
domstolar och andra myndigheter. Beslut av kårer 
och distrikt gäller dock inte förrän de har fastställts 
av förbundsstyrelsen om de innebär att kåren eller 
distriktet:

a. Att verksamheten läggs ner,
b. köper fast egendom, 
c. gör sig av med fast egendom eller del i fast 

egendom, 
d. köper aktie eller andel i bolag eller förening som 

äger fast egendom av betydelse för verksamheten, 
e. gör sig av med aktie eller andel i bolag eller 

förening som äger fast egendom av betydelse för 
verksamheten, 

f. tar ut eller medger inteckning eller inskrivning av 
servitut eller nyttjanderätt i egen fastighet, 

g. vidtar eller stöder åtgärder som kan minska 
det egna inflytandet i bolag eller förening, där 
föreningen eller distriktet har bestämmande infly-
tande genom aktieinnehav eller på annat sätt, 

h. gör sig av med arkivmaterial eller arbetsmaterial av 
större värde, 

i. använder sina tillgångar på sätt som strider mot 
IOGT-NTO-rörelsens syften, 

j. realiserar sina tillgångar i uppenbart syfte att 
använda dem på sätt som strider mot dessa stadgar 
eller mot förbundsstyrelsens beslut, eller 

k. upplåter sina lokaler på sätt som hindrar IOGT-
NTO-rörelsens verksamhet. 

De bestämmelser i denna paragraf som avser fast 
egendom ska också gälla byggnader på ofri grund. 
 
Förbundsstyrelsen kan förbjuda kårer och distrikt att 
verkställa beslut som avser de frågor som nämns ovan, 
och som inte har fastställts av förbundsstyrelsen.  
 
Kårer och distrikt är skyldiga att följa de anvisningar 
om anskaffande, användning, förvaltning och 
försäljning av fast egendom som förbundsstyrelsen 
fastställer.  
 
Kårer och distrikt ska redovisa kapital som de får vid 
försäljning av fast egendom eller del i fast egendom 
till förbundsstyrelsen. Detta gäller också kapital 
som de får i ersättning för fast egendom efter brand 
eller annan skada eller expropriation, eller till följd 
av annat förhållande. Kapitalet ska förvaltas av 
förbundsstyrelsen för föreningens eller distriktets 
räkning. Förbundsstyrelsen kan besluta att någon 
annan ska förvalta kapitalet. Kapitalet får inte användas 
för andra ändamål än köp av fast egendom eller del i 
fast egendom. Förbundsstyrelsen kan dock besluta att 
kapitalet får användas på annat sätt. Ränta på kapitalet 
får användas till den löpande verksamheten i den kår 
eller det distrikt som kapitalet tillhör.

Nya D, G, H, I och K 
finns i IOGT-NTOs 
stadgar idag men inte i 
våra. Förslag att de läggs 
till.
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§ 66 TOLKNING AV STADGARNA
Vid olika syn på hur dessa stadgar ska tolkas 
beslutar förbundsmötet. Mellan förbundsmöten har 
förbundsstyrelsens mening företräde.

Gäller frågan tolkning av någon av de paragrafer som 
avses i § 65 som rör förhållande till övriga förbund 
inom IOGT-NTO-rörelsen har riksstyrelsens mening 
företräde.

§ 6:2 TOLKNING AV STADGARNA 
Vid olika syn på hur dessa stadgar ska tolkas 
beslutar förbundsmötet. Mellan förbundsmöten har 
förbundsstyrelsens mening företräde. 
 
Gäller frågan tolkning av någon av de bestämmelser 
som avses i § 6:4 som rör förhållande till annat förbund 
inom IOGT-NTO-rörelsen har i stället riksstyrelsens 
mening företräde.

§65 STADGEÄNDRING
Ändring av dessa stadgar kan ske genom samstämmiga 
beslut vid två förbundsmöten eller genom beslut 
med minst två tredjedels majoritet vid ett ordinarie 
förbundsmöte. Stadgeändring gäller från den tidpunkt 
förbundsmötet beslutar.

Ändring av § 18 UPPLÖSNING skall för att vara 
giltig ske genom samstämmiga beslut vid två ordinarie 
förbundsmöten.

En stadgeändring som rör förhållande till annat 
förbund inom IOGT-NTO-rörelsen kan endast göras 
genom samstämmiga kongress-/förbundsmötesbeslut 
av alla förbund som stadgeändringen berör.

Protokollsnotering:
NSFs förbundsmöte i Linköping 1994-10-29–30 
beslöt att till protokollet notera att NSF anser att de 
paragrafer som avses i dåvarande § 62, (numera § 65) 
vad beträffar förhållande till övriga förbund inom 
IOGT-NTO-rörelsen är § 8 FÖRBUNDSRÅD, § 16 
SAMVERKAN INOM   IOGT-NTO-
RÖRELSEN och § 21 SAMVERKAN och att detta 
beslut ersätter alla tidigare fattade beslut i denna fråga.

§ 6:3 STADGEÄNDRING 
Dessa stadgar kan ändras genom samstämmiga beslut 
på två förbundsmöten eller genom beslut med två 
tredjedels majoritet på ett ordinarie förbundsmöte. En 
stadgeändring gäller från det att förbundsmötet avslutas 
eller från den senare tidpunkt som förbundsmötet 
beslutar. 
 
En stadgeändring som rör förhållande till annat 
förbund inom IOGT-NTO-rörelsen kan endast göras 
genom samstämmiga kongress/förbundsmötesbeslut av 
alla förbund som stadgeändringen berör.

§ 6:4 FÖRHÅLLANDE TILL ANNAT FÖRBUND 
Som stadgar som rör förhållande till annat förbund
betraktas de bestämmelser i stadgarna hos IOGT-
NTO,
UNF och Junis som behandlar

a) samarbete inom IOGT-NTO-rörelsen (§ 1:1),
b) IOGT-NTO-rörelsens grundsatser (§ 1:2)
c) samtidigt medlemskap i fler än ett förbund 

(§1:4),
d) medlemslöftet (§ 1:5),
e) riksstyrelsens sammansättning och funktion 

(§1:3, 2:1, 2:15, 2:16),
f ) samverkan på regional nivå (§ 3:1),
g) IOGT-NTO-kretsar (§ 1:3 och kapitel 5),
h) rörelsesamordnad verksamhet,
i) närvarorätt vid IOGT-NTO-rörelsens beslutande 

församlingar (§ 2:5, 3:5),
j) rätt att delta i IOGT-NTO-rörelsens verksamhet 

(§ 12 i exempelstadgan för scoutkår),
k) valbarhet till förtroendeuppdrag (§ 2:10, 

3:8,samt §5 i exempelstadgan för scoutkår), eller
l) stadgeändringar som rör förhållande till annat 

förbund (§ 6:3, 6:4).

Punkter om rörelsesamordnad verksamhet (dvs 
gemensamma kongresser) berör ej NSF.
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20. 
FS förslag nummer 2: Ny exempelstadga för scoutkår
Följande stadga är tänkt att vara den exempelstadga som förhoppningsvis förenar många av förbundets scoutkårer. 
Förbundsstyrelsens ambition har varit att det inte ska vara krångligare att driva scoutkår i NSF än i Scouterna utan att 
förutsättningarna snarare ska vara så lika det är möjligt rent administrativt. 

Förbundsstyrelsen och kansliet har de senaste åren lyssnat in kommentarer från kårer kring vad de upplever hindrande 
i nuvarande stadgar. Det har bland annat handlat om antalet ledamöter i kårstyrelsen och antalet kårstämmor som 
stadgarna årligen kräver. Här föreslår förbundsstyrelsen nu ett minimumkrav som kårerna själva kan välja att utöka 
utifrån sina egna förutsättningar.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att anta exempelstadgarna för scoutkår

 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla exempelstadgan för scoutkår

 

Exempelstadga för NSF-scoutkår
Stadgar för scoutkåren X, organisationsnummer YYYYYY-YYYY
Antagna av kårstämman den ÅÅÅÅ-MM-DD

1 § Allmänt
Scoutkåren X är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet. 
Scoutverksamheten bedrivs i scoutpatruller och – avdelningar med nyktra ledare som förebilder. 
Scoutkåren är ansluten till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.

2 § Medlemskap
Medlemskap i scoutkåren beviljas av scoutkårens styrelse eller den styrelsen
utser. För att ansökan ska beviljas krävs
att sökande betalar den medlemsavgift kårstämman bestämt,
att sökande som fyllt 18 år har förklarat sig acceptera NSF:s
grundprinciper och medlemslöfte i enlighet med kapitel ett i NSF:s stadgar. 

Medlemskapet upphör om medlemmen begär sitt utträde, låter bli att betala medlemsavgift eller utesluts. 
Scoutkårens styrelse kan utesluta medlem som av särskilda skäl inte bör tillhöra kåren. Beslut om 
uteslutning ska anmälas till förbundsstyrelsen i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.
Beslut om uteslutning kan överklagas till Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds styrelse inom en månad.

3 § Scoutkårens ledning och organisation
Scoutkårens högsta beslutande organ är kårstämman. Kårstämmans beslut verkställs av kårstyrelsen som 
även ska förvalta kårens angelägenheter.
Scoutkårens verksamhet indelas i spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter, utmanarscouter och 
roverscouter.
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4 § Kårstyrelsens sammansättning
Kårstyrelsen består av kårordförande, kassör samt minst en övrig ledamot. Av ledamöterna ska minst 
hälften, däribland kårordförande och den som har hand om kårens ekonomi, vara myndiga.

5 § Val av kårstyrelse och mandatperiod
Kårstyrelsens ledamöter väljs av kårstämman. Valbar till kårstyrelsen är varje medlem i IOGT-NTO-
rörelsen. Kårens verksamhetsår är kalenderår, om inte årsmötet beslutar annat.

6 § Kårstyrelsens uppgift
Kårstyrelsen ansvarar för scoutkårens verksamhet. Detta innebär bland annat
att scoutverksamhet bedrivs i enlighet med kapitel 1 i NSF:s och Scouternas stadgar,
att ansvarig ledare finns för varje grupp med självständig verksamhet,
att kårens medlemmar bereds möjlighet till utbildning och utveckling samt
att kårens bokföring och förvaltning är ordnade på betryggande sätt

7 § Kårstyrelsens sammanträden och beslutsförhet
Kårstyrelsen sammanträder minst två gånger per år efter kallelse av kårordförande. Sammanträde ska alltid 
hållas om minst hälften av ledamöterna begär det. Vid kårstyrelsens sammanträden ska föras protokoll, 
vilket justeras av mötesordförande och ytterligare en ledamot. Kårstyrelsen är beslutför när minst hälften av 
ledamöterna är närvarande

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst, utom vid val, då 
lotten avgör.

8 § Kårstyrelsens behörighet
Kårstyrelsen har rätt att handla på kårens vägnar gentemot tredje man samt företräda kåren inför domstolar 
och andra myndigheter. Samtliga scoutkårer har rätt att bedriva sin verksamhet självständigt så länge det 
sker i överensstämmelse med stadgar och bestämmelser, som gäller för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 
Observera särskilt att ett antal beslut som kåren kan ta, i enlighet med kapitel 6 i NSF:s stadgar, gäller först 
efter att de har fastställts av förbundsstyrelsen.

9 § Firmateckning
Kårstyrelsen kan utse en ledamot av styrelsen eller annan att teckna scoutkårens firma. Bemyndigandet 
kan förbindas med föreskrift om att rätten till firmateckning endast får utövas gemensamt av två eller flera 
personer. Firmatecknare har samma behörighet som kårstyrelsen enligt 8§. Person som är omyndig får inte 
utses till firmatecknare.  

10 § Kårstämmans sammansättning
Kårstämman består av kårens samtliga medlemmar. Kårstämman är beslutsmässig när, efter stadgeenlig 
kallelse, minst det antal medlemmar motsvarande halva kårstyrelsen är närvarande.

11 § Rösträtt och omröstning i kårstämman
För utövande av rösträtt och fattande av beslut i kårstämman gäller

• att varje medlem i kåren har en röst,
• att rösträtt inte får utövas genom ombud,
• att beslut fattas genom öppen omröstning men att val, om någon röstberättigad begär det, 
förrättas genom sluten omröstning,

att som kårstämmans beslut gäller den mening som stöds av de flesta röstande, samt
att vid lika röstetal gäller den mening som stöds av mötesordföranden, utom vid val, då lotten avgör.
Ledamöterna i kårstyrelsen får inte rösta i frågan om ansvarsfrihet för sin förvaltning eller vid val av 
revisorer och revisorssuppleanter.
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12 § Närvaro och yttranderätt vid möte med kårstämman
Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen samt kårens revisorer har närvarorätt på kårstämman. Alla som 
närvarar har yttranderätt. 

Förslags- och rösträtt tillkommer varje ledamot av kårstämman enligt §10 samt kårens revisorer. Dock 
äger ingen rösträtt i fråga som rör egen förvaltning eller fastställande av arvoden eller ersättning åt sig själv. 
Styrelseledamot äger ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorssuppleanter.

13 § Årligt möte med kårstämman (årsmöte)
Möte med kårstämman ska hållas årligen.
Följande ärenden ska förekomma:

  1.  Val av mötesordförande
  2.  Val av mötessekreterare
  3.  Justering av röstlängden
  4.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
  5.  Fastställande av föredragningslista
  6.  Fråga om kårstämman behörigt sammankallats
  7.  Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen, balansräkningen samt   
 revisionsberättelsen avseende närmast föregående verksamhetsår
  8.  Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt   
 kårstyrelsens ledamöter för närmast föregående verksamhetsår
  9.  Behandling av motioner till kårstämman
10.  Fastställande av medlemsavgift, verksamhetsplan samt budget för närmast följande verksamhetsår
11.  Val av kårordförande
12.  Val av kassör
13.  Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen
14.  Val av revisorer och revisorssuppleanter
15.  Val av scoutkårens delegat(er) till NSF:s förbundsmöte respektive Scouternas stämma för tiden 
intill nästa möte med kårstämman samt samma antal suppleanter för dessa

Om tillämpligt:
16.  Val av scoutkårens delegater till distriktsårsmötet för tiden intill nästa möte med kårstämman samt  
  samma antal suppleanter för dessa

14 § Extra möte med kårstämman
Extra möte med kårstämman ska hållas om kårstyrelsen anser att det behövs, eller om minst en tiondel av 
kårens medlemmar begär det, och då inom en månad efter framställning om detta till kårstyrelsen. Vid 
mötet får endast förekomma de ärenden som anges i kallelsen till mötet.

15 § Kallelse till möte med kårstämman
Kallelse till möte med kårstämman ska utfärdas av kårstyrelsen senast två veckor före mötet till alla kårens 
medlemmar och kårens revisorer. Föredragningslista ska bifogas i kallelsen.

16 § Öppnande av möte med kårstämman och protokoll
Möte med kårstämman öppnas av kårordförande eller av den kårstyrelsen utser. Genom kårstyrelsens 
försorg ska vid mötet föras protokoll, vilket justeras av mötesordförande och protokolljusterarna.

17 § Motion till kårstämman
Rätt att väcka motion till kårstämman har varje kårmedlem. Motion som ska behandlas vid det årliga 
mötet med kårstämman ska vara inkommen till kårstyrelsen senast en vecka före mötet.
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18 § Årsredovisning
Scoutkårens räkenskaper ska en gång per år sammanföras i fullständigt bokslut. Räkenskaperna och 
tillhörande handlingar som verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för det senaste 
verksamhetsåret ska senast två månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än tre veckor före 
dagen för kårstämma, överlämnas till revisorerna. 

Handlingarna ska av revisorerna med berättelse över deras granskning återställas till kårstyrelsen senast tre 
månader efter verksamhetsårets utgång, dock inte senare än två veckor före dagen för kårstämma. 

Verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, balansräkningen och revisionsberättelsen ska av styrelsen läggas 
fram för kårstämman.

19 § Revisorer och revisorssuppleanter
Kårstyrelsens förvaltning och kårens räkenskaper ska granskas av två revisorer. Det ska väljas minst en 
suppleant. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara myndiga. De ska ha den insikt i bokföring och 
ekonomiska förhållanden som behövs med hänsyn till scoutkårens verksamhet. Revisor behöver inte vara 
medlem i scoutkåren.

Revisorerna är skyldiga att efter slutförd revision till årsmötet avlämna skriftlig rapport med tillstyrkan eller 
avstyrkan beträffande fastställande av balansräkningar och ansvarsfrihet.

Revisionsuppdraget gäller för tiden intill dess kårstämman beslutat i frågan om ansvarsfrihet för 
kårstyrelsens ledamöter avseende det verksamhetsår som omfattas av revisionen.

20 § Uppgifter till NSF:s centrala medlemsregister samt medlemsavgifter till förbund och distrikt
Kårstyrelsen ansvarar för att samtliga kårens medlemmar är registrerade i NSF:s medlemsregister samt att 
uppgifterna om medlemmarna är aktuella. Medlemmarna ska betala beslutad avgift till kår, förbund samt 
eventuellt distrikt. Kåren är betalningsskyldig för registrerade medlemmars avgifter till distrikt respektive 
förbund.

21 § Stadgeändring
För att ändra stadgarna krävs två tredjedelars majoritet vid en ordinarie kårstämma eller enkel majoritet vid 
två på varandra följande kårstämmor.
Förslag om stadgeändring skall finnas med i kallelsen till kårstämman.
Beslut av ändring i stadgan ska godkännas av styrelsen i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 

22 § Upplösning
Upplösning av scoutkåren kräver enhälligt beslut vid en ordinarie kårstämma eller genom beslut med minst 
¾ majoritet vid två på varandra följande kårstämmor med minst 2 månaders mellanrum, varav den första 
ska vara ordinarie kårstämma. Fråga om upplösning skall finnas med i kallelsen till kårstämman.
Scoutkåren kan upplösas genom beslut av årsmöte eller av distrikts- respektive förbundsstyrelse.
Upplöses scoutkåren, tillfaller dess tillgångar NSF-scoutdistriktet. Om kåren inte har ett distrikt tillfaller 
kårens tillgångar förbundet.
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 21. 
Motion nummer 7: Grannscouting
Motionär: Sven Nilsson, Glasbergets Scoutkår, Mölndal

Hösten 2012 startade jag och några andra erfarna scoutledare en egen scoutkår: Glasbergskåren. Nu, sju år senare, har 
vi varit på vårt första veckoläger med våra första upptäckarscouter. Resan hit har varit lång och frustrerande och jag 
känner att det måste finnas ett bättre sätt att starta upp ny scoutverksamhet.
Problemet, som jag upplever det, är att fokus när man vill starta en scoutkår är på organisation och administration. För 
att komma igång ordentligt behövde vi en styrelse (som minst måste bestå av tre personer), ett bankkonto (för att få 
stöd från förbundet), stadgar, budget, årsmötesprotokoll mm för att registrera en kår (så att vi kunde få bankkonto) osv. 
Det var när vi bestämde oss för att strunta i allt det där och starta verksamhet ändå, som vi fick igång vår kår till sist – 
för tre år sedan.
Fokus för en nystartad verksamhet måste kunna vara just verksamheten. Det är det som är roligt och som kan locka 
människor. Jag är övertygad om att det finns fler människor i Sverige som skulle tycka det var jätteroligt att ha scouter, 
men som inte ens orkar försöka. Verksamheten måste få komma först!
Min tanke är ett gammalt koncept i nya kläder: Vi spelar in och delar via sociala medier ett antal korta filmer som 
beskriver aktiviteter som man kan ha med sina barn och deras kompisar. Det finns inga krav på redovisning eller 
utbildning, bara roliga saker som grannarna kan testa hemma i trädgården eller i skogsdungen bakom huset. Varje film 
avslutas med en liten snutt om var de kan hitta mer information om scouting och hur man kan utbilda sig och starta 
”riktig” verksamhet.
Samtidigt tar vi i förbundet (eventuellt kanske tillsammans med NBV) fram ett koncept för att ta verksamheten 
från nyfikna grannar till fullvärdig kår. Jag tänker mig tre steg: grannscouting -> distriktsavdelning -> scoutkår. Våra 
verksamhetsutvecklare kan hjälpa verksamheten att ta varje steg utifrån dess egna förutsättningar och i den takt 
som passar. Slutsteget blir en sorts frystorkad kår där vi i förväg kollat upp allt som behövs och kan konkret hjälpa 
avdelningen. Om det inte blir något, så är det ingen förlust – vi har förhoppningsvis hjälpt några människor att få me-
ningsfull fritid under en period.

Jag föreslår förbundsmötet
att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram lämpliga aktiviteter för grannscouting och spela in filmer  
 till dessa för att sprida i sociala medier
att uppdra åt förbundsstyrelsen att, eventuellt tillsammans med NBV, ta fram en process/plan för att  
 underlätta uppstart av ny kår
att uppdra åt förbundsstyrelsen att aktivt marknadsföra konceptet både inom scoutrörelsen och externt

 

Förbundsstyrelsens yttrande
Roligt med ett nytt kreativt koncept för att sprida scouting! Förbundsstyrelsen tycker också att det är 
verksamheten som ska vara i fokus när man startar ny verksamhet. Det administrativa ska inte vara ett hinder för 
att vi ska få fler barn och vuxna att hitta till oss.

Dagens människor rör sig mycket i sociala medier och på youtube och det är ett bra forum att väcka intresset för 
scouting på, med bra enkla aktiviteter man kan göra själv.

Förbundsstyrelsen ser dock en risk med att bifalla motionen i sin helhet då vi ser en smal linje mellan att 
uppmuntra till att testa på scoutaktiviteter och att det blir ”piratscouting”. Vi tror att vi behöver mer tid för att 
undersöka hur vi kan ta oss an konceptet.

21.



60

Förbundsstyrelsen vill att fler nya verksamheter startas och har därför föreslagit ett kvantitativt mål med sikte mot 
fem nya verksamheter per år i den kommande arbetsplanen. Det innebär ett tydligare fokus för vår personalstyrka 
där ny verksamhet och stöd för medlemsökning i befintlig verksamhet prioriteras.

 

För att nå målet måste det var enkelt att starta upp ny verksamhet. Personalen har redan arbetat fram ett nytt 
stödmaterial för att underlätta uppstart av nya verksamheter. Lanseringen inväntar endast förbundsmötets 
beslut gällande nya kårstadgar. Där föreslår förbundsstyrelsen bland annat att vi sänker det obligatoriska 
antalet ledamöter i styrelsen och antalet kårstämmor som behöver hållas årligen. Om vi med utgångspunkt i 
det nya materialet Starta kår kan ta fram en studieplan tillsammans med NBV så ser styrelsen det som en bra 
samarbetspunkt med vårt studieförbund.

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  avslå första och tredje att-satsen
att  bifalla andra att-satsen
att  uppdra åt FS att undersöka möjligheterna för konceptet Grannscouting

Beredningsutskottets yttrande
BU anser att det finns frågetecken som behöver rätas ut innan förbundet kan börja jobba med grannscouting 
formellt. Det gäller bland annat vad man får göra och vilken status deltagare i grannscouting ska ha. Är man scout 
om man deltar i grannscouting och får man åka på läger/hajk? Är det bättre att samarbeta med någon kår eller ett 
distrikt som kan registrera och ta ett formellt ansvar för verksamheten?

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  avslå första och tredje att-satsen
att  bifalla andra att-satsen
att uppdra åt FS att undersöka möjligheterna för konceptet Grannscouting
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22. 
Motion nummer 8: Långsiktig medlemstillväxt
Motionär: Sven Nilsson och Eva-Lotta Persson, Glasbergets Scoutkår, Mölndal

Vi tycker det börjar bli dags att förbundet återigen fokuserar på en positiv medlemsutveckling. När man tittar på 
statistiken de senaste åren ser man inget större ras, egentligen ser det rätt ok ut, men det känns ändå som att vi sakta blöder 
medlemmar. Vår erfarenhet är att rekrytering och medlemstillväxt är något som vi med jämna mellanrum behöver ta tag 
i och för att visa att vi fokuserar extra på detta vill vi att FS tillsätter en kommitté med uppdrag att få förbundet att växa. 
Kommittén skall bestå av medlemmar både från FS och från förbundet i övrigt och skall ha fria händer att hitta nya vägar 
till fler medlemmar, även om FS givetvis har det slutliga ordet om hur förbundet presenteras och representeras.

 

Vi föreslår förbundsmötet
att snarast tillsätta en kommitté med uppdrag att skapa positiv medlemsutveckling i förbundet
att denna kommitté skall bestå av en blandning av scouter från FS och från övriga förbundet
att kommittén på nästa ordinarie förbundsmöte separat redovisar sitt arbete och vad detta arbete   
 resulterat i

 

Förbundsstyrelsens yttrande
I förbundsstyrelsens förslag om medlemssatsning 2020–2025 presenteras en satsning som vi anser svarar på 
motionärens första och andra att-sats.
Förbundsstyrelsen ser likt motionären behovet av att ha en grupp för att arbeta med att vända medlemsutvecklingen, 
men väljer att kalla det för projektpatrull då en kommittés uppdrag är mer löpande. Patrullens uppdrag 
kommer att vara mer avgränsat i tid. Vi håller med motionären om att denna grupp bör vara en kombination av 
förbundsstyrelsemedlem/-ar och andra ideella. Eftersom detta är ett stort arbete som berör oss alla ser vi gärna att det 
delredovisas på nästa förbundsmöte. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  anse första och andra att-satsen besvarade
att  bifalla tredje att-satsen

Beredningsutskottets yttrande
BU tycker det är positivt att denna tanke både finns hos FS och hos medlemmarna. BU håller i övrigt med FS.

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  anse första och andra att-satsen besvarade
att  ändra tredje att-satsen till Projektpatrull på nästa ordinarie förbundsmöte separat redovisar sitt   
 arbete och vad detta arbete resulterat i
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23. 
FS förslag nummer 3 Medlemssatsning 2020–2025
Var är vi idag:
I NSF har vi en stark tradition av ett långvarigt ledarskap, vilket tyder på en god verksamhet men också på en stark 
gemenskap i såväl förbundet som på lokal nivå. De kårer vi har är i snitt relativt små, men har funnits länge och är 
stabila tack vare goda ledare. Vi kan dock se att våra kårer ofta återfinns på mindre orter där det är svårt att behålla 
ungdomar som avslutar sina studier vilket i sin tur leder till att de inte alltid hinner testa på ett ledarskap i kåren. Det 
innebär att den interna ledartillväxten inte ökar. 

De senaste åren har våra medlemssiffror dalat och vi är nu drygt 4000 medlemmar i förbundet. Under 2014–2017 
jobbade vi med ett stort internt strategiarbete om vad NSF är och vad vi vill. Det innebar ett arbete som tog mycket 
energi i form av möten och projekt och som skulle förbereda oss för att kunna ta emot nya ledare. Under 2018–2019 
har fokus varit att vända blicken utåt och rikta oss mer externt. Det har vi bland annat gjort genom att vi tog fram en 
reklamfilm som spreds i sociala medier både nationellt och lokalt tillsammans med ett antal kårer. 

Vi har även identifierat ett antal målgrupper där vi ser att vi har potential att hitta ledare. En sådan målgrupp är 
föräldrar där kårer under perioden fått stöd att hålla föräldramöten för att berätta om scouting, våra värdefrågor och hur 
man kan anta ett ledarskap hos oss. Vi vet att det resulterat i att många valt att testa på ett ledarskap, men vi vet också 
att en del av de som testat också har slutat. Nu behöver vi blicka framåt, kraftsamla och fortsätta utveckla våra metoder 
för att få fler att vilja anta ett ledarskap hos oss antingen i en befintlig kår, eller genom att starta ny verksamhet.

Var vill vi vara 2025:
Det är roligt att vara scout inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, oavsett hur gammal du är. Vi har en bred 
verksamhet inom alla åldersgrupper och har bra och inspirerande aktiviteter som lockar till ett fortsatt engagemang 
inom NSF. Vi är en välkomnande organisation med en tydlighet om våra värdefrågor; nykterhet, demokrati och 
solidaritet. Vi välkomnar ledare utifrån våra unika förutsättningar och kunskaper. Våra kårer har en stabil tillväxt och 
det, tillsammans med start av nya kårer, gör att vi år 2025 är 5000 medlemmar. Det innebär en årlig tillväxt på 3,5–4%.

Vad behöver vi göra?
För att kunna bli fler medlemmar behöver vi se över vår förmåga att rekrytera nya ledare och hur vi får befintliga att 
stanna kvar i vår verksamhet. För att göra det behöver lokal verksamhet fortsatt stöd i ledarrekrytering, rekrytering av 
scouter, utbildning och inspiration för att utvecklas.

Vi behöver sprida och erbjuda NSF-scouting på flera olika sätt och på nya platser, vilket kan ske genom exempelvis 
samarbeten med andra organisationer eller genom att starta upp satellitverksamhet till befintliga scoutkårer. 

Vi ser att scouting kan bedrivas på olika sätt som till exempel familjescouting där hela familjen kan engageras i 
verksamheten. Genom att erbjuda flera typer av verksamheter lockar vi både barn och vuxna till ett medlemskap.
Vi tar alla tillfällen i akt att nätverka och hitta samarbeten med nya målgrupper. Det kan vara inom nykterhetsrörelsen, 
genom föräldramöten eller på olika arrangemang och mässor. Vi ser till att fler vuxna får frågan om att anta ett 
ledarskap i NSF. Vi välkomnar varje ny ledare utifrån den personens förutsättningar. Nya ledare i NSF ska få en god 
introduktion till förbundet genom utbildning om vår organisation, våra grundsatser och scoutmetoden. Våra unga 
scouter behöver också stöttas i att testa på en ledarroll utifrån deras förutsättningar. 

För att bli fler medlemmar behöver våra kårer bestämma ett tydligt mål för tillväxt och göra en utvecklingsplan för att 
ha en gemensam bild av hur målet kan nås. Förbundets personal fokuserar på att stötta befintliga kårers tillväxt, men 
arbetar samtidigt tillsammans med distrikten för att initiera ny scoutverksamhet. 

NSF har en nationell, regional och lokal verksamhet att vara stolt över. För att fler ska kunna välja ett medlemskap hos 
oss behöver vi ta varje tillfälle att berätta om den och ge förslag på hur man kan engagera sig. Det ska vara enkelt och 
roligt att vara ledare hos oss.
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Förbundsstyrelsen föreslår tillsättande av en projektpatrull bestående av en blandning av scouter från FS, personal och 
övriga förbundet som får i uppdrag att fortsätta utveckla medlemssatsningen under perioden och lägga fram en plan för 
kommande period till nästa förbundsmöte. 

Under 2020–2021 satsar vi inledningsvis på dessa punkter.

BLI FLER
• Genom lokala ledarvårdande framtidsträffar skapar vi inspiration, kraft och en plan för hur verksamheten   

kan utvecklas och växa på alla nivåer i förbundet. 
• Personalen har rekrytering av ledare och medlemsökning i fokus, både genom stöd till befintlig verksamhet   

och genom nystart.
• Vi utvecklar våra metoder för att rekrytera ledare till NSF.
• Vi stärker NSF-identiteten genom att erbjuda programstöd i våra värdefrågor; nykterhet, demokrati och   

solidaritet
• Kårerna uppmuntras att sätta ett tydligt mål och göra en utvecklingsplan för att bibehålla eller öka antalet   

medlemmar.
• Personalen arbetar tillsammans med distrikten för att inventera och initiera ny scoutverksamhet

BEHÅLLA
• Förbundet erbjuder äventyr och roliga upplevelser för såväl scouter som ledare.
• Förbundet samlar in och sprider goda exempel på hur kårer arbetat med övergångar mellan olika åldersgrupper för 

att få medlemmar att stanna i verksamheten.
• Vartannat år arrangeras Kompassen med en blandning av utbildning, workshops, upplevelser och ledarvård.
• Förbundet inspirerar kårer och distrikt att arrangera ledarvårdsaktiviteter för att ledarna ska ha roligt tillsammans. 
• Vi genomför en utbildningssatsning för att ledare ska kunna utveckla sitt ledarskap och sin NSF-identitet.
• Förbundet erbjuder verktyg för att diskutera ledare och supportrars Individuella förutsättningar och behov för ett 

hållbart engagemang.
• För att avlasta befintliga ledare erbjuds kårerna metoder för att exempelvis starta upp föräldragrupper 

(kårsupportrar) som kan stötta kåren med praktiska göromål.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  genomföra medlemssatsningen 2020–2025
att  ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en ideell projektpatrull med uppdrag  
att  skapa positiv medlemsutveckling i förbundet

 

Beredningsutskottets yttrande
I fasen att samla patrullen vill BU poängtera vikten av en blandad grupp av anställda FS och medlemmar. 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla FS förslag
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24. 
FS förslag nummer 4: Lokala framtidsträffar
Att utbyta idéer och erfarenheter mellan ledare på olika avdelningar och från olika scoutkårer är ofta den bästa sortens 
inspiration för utveckling av verksamheten. Genom egna roliga scoutupplevelser stärks gemenskapen och vi som ledare 
får nya idéer och energi.

Förbundsstyrelsen vill under perioden genomföra ledarvårdande framtidsträffar vars syfte är att skapa inspiration, kraft 
och en plan för hur verksamheten kan utvecklas och växa på alla nivåer i förbundet. Vi vill att träffarna sker på lokal 
nivå för att lättare få med ledare som inte åker på nationella arrangemang och vi vill göra det med friluftslivet som bas 
för att goda idéer inte nödvändigtvis föds runt ett mötesbord.

Förslaget är att förbundsstyrelsen står för upplägget tillsammans med ett lokalt team i varje distrikt/region som 
kan hjälpa till med det praktiska som tid, plats och aktivitet. Kanske finns det redan en ledarvårdande kår- eller 
distriktsaktivitet som kan utvidgas till en framtidsträff?

Styrelsen vill möta så många ledare som möjligt för att samtala om hur vi kan utveckla verksamheten och få förbundet 
att växa. Vi tror att vi på lokal/regional nivå lättare kan inkludera fler i samtalet och att vi då också kan utgå ifrån de 
specifika lokala förutsättningarna när vi diskuterar kår- och distriktsverksamheten. 

Frågor som vi ser är relevanta att diskutera är bland annat kårutveckling, finansiering, hur vi håller engagemanget roligt 
och attraktivt för ledare och hur unga kan lockas till och stöttas i att ta en ledarroll och stanna kvar i verksamheten.

Förbundsstyrelsen föreslår 
att  FS anordnar tre lokala/regionala framtidsträffar under 2020
att  FS anordnar tre lokala/regionala framtidsträffar under 2021

 

Beredningsutskottets yttrande
BU uppfattar detta som en positiv satsning. Det uppkommer tankar om hur man väljer plats. Vi anser att man 
bör se till att det sprids över hela landet där NSF verkar samt att man lägger extra energi på att nå de kårer som 
syns minst nationell nivå. Vem står för kostnaden?

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla samtliga att-satser 
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25. 
Motion nummer 9: Roverscouting
Motionär: Per Eriksson, Stockholm. Medlem i Mölnlycke Scoutkår.

Roverscouting syftar till att gå från att vara scout i scouterna till att vara scout i livet och i vårt fall, som del av det, att 
ha med sig den personliga helnykterheten ut vuxenlivet.

Med “Scouternas program” har svensk scouting i sin helhet, tydligare än tidigare, ställts inför utmaningen att skapa en 
vägledning för unga vuxna att hitta fram på den färden. Hittills har vi inte lyckats, även om ansatser tagits vid olika 
tillfällen.

Ett riktigt bra program för detta skulle göra att “vara kvar i scouterna”, fick ett tydlig personligt värde bortom att 
hänga kvar med kompisarna eller att ge tillbaka till andra, det en själv fått med sig. Ett ramverk för att jobba med sin 
personliga utveckling, så väl inom scouternas verksamhet som i andra delar av livet, vore något som skulle öka värdet av 
att fortsätta vara medlem och bidra till scouting.

Det finns andra delar av världen, bl.a. i södra Europa (t.ex. Italien, Portugal och Frankrike), där scouting verkar ha 
kommit längre i att hitta former för att bistå unga med ramverk, till hjälp på färden som scout i livet. Som jag förstått 
dessa program så tar de ett bredare grepp på individen och dess roll i samhället. Hur hittar jag framåt i arbete, studier 
och ideella engagemang? Vad gillar jag? Vad är viktiga frågor för mig? Hur kan jag utifrån det bidra till samhället?

Inom NSF borde vi, inte minst med tanke på utmaningarna det kan vara att landa som vuxen i den personliga 
helnykterheten, göra en kraftansträngning för att kunna erbjuda våra medlemmar i roverscoutålder stöd med ett bra 
ramverk för personlig utveckling.

En del av ramverket bör vara att hitta sätt att utmana roverscouten till utveckling genom att bidra till sådant som ger 
scoutupplevelser eller förutsättningar för scouting till andra. Detta på sätt som utgår ifrån individens intressen och 
förmågor.

Arbetet med att forma ett ramverk för roverscouter inom NSF skall förhålla sig till och behöver stämma överens med 
och bidra till, och om det är fruktbart, vara en del av utvecklingen av roverscoutprogrammet inom Scouterna som 
helhet. Dock är det viktigt att arbetet inte är avhängt av ett gemensamt utvecklingsarbete. Eller att ett gemensamt 
framtaget material ses som en slutprodukt, om det inte lever upp till våra förväntningar.

Jag föreslår förbundsmötet
att  ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att inhämta kunskaper om existerande scoutprogram, i Europa,  
 för unga vuxna (18–25 år) med mål att göra resan från scout i scouterna till scout i livet
att om något av dessa program verkar kunna bidra till utvecklandet av ett ramverk för personlig   
 utveckling av roverscouter inom NSF, ge förutsättningar för att inhämta erfarenheter därifrån till  
 utveckling roverscoutverksamheten i NSF
att  utvecklingen av roverscoutverksamheten i NSF förhåller sig till eventuell utveckling av gemensamt  
 roverscoutprogram och om möjligt görs i samarbete med Scouterna.
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Förbundsstyrelsens yttrande
Idag finns det ett roverscoutprogram inom Scouterna som bland annat redan lyfter fram delar av det som 
motionären efterfrågar. Förbundsstyrelsen föreslår i ett separat förslag en satsning för utmanar- och roverscouting 
i NSF. Om den antas kommer vi att arbeta för att det ska finnas mentorer till roverscouter i förbundet och att de 
ska erbjudas inspirationshelger för att skapa medvetenhet om programmet och ge inspiration till egna projekt. 
NSF:s utmaning idag är att implementera och ge stöd för att använda dagens roverscoutprogram. När vi fått 
igång roverscoutingen i förbundet kan vi uppmana våra medlemmar att vidareutveckla Scouternas program 
genom exempelvis internationella intryck, men vi bör inte ta fram ett eget roverprogram.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  avslå motionen.

Beredningsutskottets yttrande
BU ser Roverscouting som en strategiskt viktig fråga för förbundet. Det är därför glädjande att det har 
motionerats i frågan. FS har dock redan skrivit ett förslag som rör samma område som motionen. BU anser 
att motionen och FS förslag på Utmanar- och roverscoutsatsning sammanfogas till ett gemensamt förslag. Det 
motionen tar upp som är viktigt är att inhämta internationella erfarenheter som kan vara till hjälp i arbetet. 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla första att-satsen 
att  avslå övriga att-satser 
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26. 
FS förslag nummer 5: Utmanar- och roverscoutsatsning
En stor del av dagens ledare har själva en bakgrund som scouter i förbundet. Våra utmanar- och roverscouter är för oss 
de viktigaste åldersgrupperna för att vi ska kunna fortsätta bedriva nykter scouting. Vi kan dock se att våra kårer ofta 
återfinns på mindre orter där det är svårt att behålla ungdomar som avslutar sina studier vilket i sin tur leder till att de 
inte alltid hinner testa på ett ledarskap i kåren. Det innebär att den interna ledartillväxten inte ökar. Men vad får då 
dessa åldersgrupper ut av att vara en del av NSF och av att engagera sig? Vad erbjuder förbundet dessa medlemmar, vad 
vill de bli erbjudna och vad kan vi erbjuda?  

Vad vi erbjuder utmanarscouter idag:
Utmanarscouterna är en viktig del av NSF-scouting. De får chansen att själva påverka sitt scoutande på ett friare sätt än 
vad de tidigare fått uppleva som äventyrare. Utmanarscouterna i NSF har en egen parallell struktur med eget årsmöte 
(Ting) och utmanarscoutkommitté (UScK) där de får träna på och utveckla sitt demokratiska arbete. De får även 
tillfällen att själva utveckla sina förmågor när de utformar sina egna arrangemang.

Vad mer vi vill erbjuda utmanarscouterna: 
Tinget och UScK är de organ som finns för att utmanarscouterna själva ska få påverka och leda sin verksamhet. Det kan 
dock vara en betungande uppgift att gå från ledarledd äventyrarscouting till den friare utmanarscouttiden. Vi vill därför 
ge mer stöttning till UScK så att det blir enkelt och roligt att leda och utveckla utmanarscoutingen i förbundet. Det ska 
dessutom vara enklare och roligare att vara utmanarscoutledare. Därför ska vi satsa på att ge våra utmanarscoutledare 
tydlig stöttning i deras arbete.

Övergången till roverscout
När utmanartiden tar slut har det i många fall inneburit ett nytt äventyr med i många fall en ny livssituation då många 
går vidare till högre studier på annan ort. Det är ett stort och spännande steg i livet och många som exempelvis flyttar 
till en ny stad eller börjar arbeta lägger sitt fokus på det. Därför tycker vi att ett viktigt steg för utmanarscouterna är att 
det byggs en övergång från deras engagemang i utmanaråldern till deras fortsatta engagemang i roverscouting. 
Idag erbjuder NSF inte någon specifik eller strukturerad roverscoutverksamhet. Den verksamhet som bedrivs är det som 
roverscouterna själva initierar. Det engagemangsformer i förbundet som finns för roverscouter är samma som för alla 
andra vuxna medlemmar: ledarskap i kår, sitta i kommittéer, styrelser och arrangemangsteam samt möjlighet att ta del 
av de demokratiska beslutsprocesserna.

Vad mer vi vill erbjuda roverscouterna:
Vi vill erbjuda en tydlig men mjuk övergång från utmanar- till roverscout med ett årligt återkommande arrangemang 
för att välkomna nya rovers till en ny form av engagemang. Arrangemanget ska erbjuda inspirationsföreläsningar, 
information och inspiration kring roverscoutprogrammet och fungerar samtidigt som en träff för alla aktiva rovers. Det 
är ett tillfälle att återse gamla scoutkompisar och ha kul ihop samtidigt som en breddar sitt nätverk och knyter nya kon-
takter. 
Vi vill erbjuda möjlighet till personlig utveckling och en personlig resa för att hitta sina egna värderingar. Vi vill att 
roverscouterna ska få en känsla och vilja för fortsatt scouting och få möjlighet att utveckla sin egen scouting med 
utvecklande upplevelser. Vi vill uppmuntra och inspirera till att roverscouterna ska vara en naturlig del av förbundets 
kommittéer, styrelser, arrangemangs- och kursteam.  

Vi vill erbjuda ett stödjande och lyssnande ledarskap i form av en mentorspatrull som ger inspiration och råd till 
roverscouter i deras fortsatta engagemang. Vi tror att det är viktigt att det finns tydliga kanaler för att få hjälp att 
komma igång och få tips på vilka möjligheter som finns under roverscouttiden.
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Hur kan vi uppnå detta?
Förbundsstyrelsen ska erbjuda mer utbildning till exempel i mötesteknik och ekonomi till UScK. Förbundsstyrelsens 
kontaktperson ska arbeta mer aktivt med stödjande och lyssnade ledarskap utifrån UScK:s behov.

Förbundet ska inspirera och stötta utmanarscoutledarna i deras engagemang för utmanarscouter, 
till exempel i hur utmanarscoutprogrammet är tänkt att fungera och hur NSF:s metodmaterial om alkohol och 
drogfrågan (Klartänkt) kan vävas in i programmet.
NSF skapar en mentorspatrull för roverscouter bestående av medlemmar som själva upplevt stor personlig utveckling 
och som nu vill hjälpa andra i sin personliga utveckling. Det ska vara en grupp som har kompletterande erfarenheter 
och upplevelser i skiftande åldrar från 26 år och uppåt. 

Mentorspatrullens uppdrag är att ge roverscouterna ett lyssnande och stödjande ledarskap.
Att arrangera ett årligt återkommande arrangemang för att ge inspiration och hjälpa roverscouterna att bredda sitt 
kontaktnät för att hitta andra roverscouter att genomföra utmanande och utvecklande aktiviteter tillsammans med. Till 
samma arrangemang bjuds även sistaårsutmanare in för att skapa nyfikenhet och få en mer trygg och naturlig övergång 
till sin framtida roverscouttid. 

Mentorspatrullen stöttar och inspirerar roverscouterna i planeringen och tankeprocessen kring sina aktiviteter och till 
att få mer erfarenhet och kunskap i vad som finns att engagera sig inom i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund men också 
inom våra syskon- och samverkansorganisationer i Sverige och i världen.

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att anta utmanar- och roverscoutsatsningen
att ge FS i uppdrag att tillsätta en mentorspatrull

Beredningsutskottets yttrande
BU tycker att det är bra att det ska finnas mentorer dock är det mycket viktigt att dessa inte tar över och styr 
i Utmanarnas idéer. När det gäller Roverscouter är frågan om vi kan hålla ett tillräckligt bra program för att 
driva i vårt förbund? Ska vi kanske vända blicken mot nykterhetsrörelsen i stort samt aktiviteter och kurser som 
Scouterna bedriver?
 
BU är inte överens om i detta förslag och kommer inte komma med ett slutligt yttrande. 
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27. 
FS förslag nummer 6: Utbildningssatsning
NSF har historiskt sett haft en hög utbildningsnivå bland förbundets ledare och det har arrangerats många utvecklande 
utbildningar för våra medlemmar. Sedan vi fick ett gemensamt utbildningssystem i scoutrörelsen för drygt tio år 
sedan har vi inte genomfört utbildningar i förbundets regi i den omfattning som vi gjorde tidigare. En sökning i 
medlemsregistret indikerar att färre ledare genomfört utbildning de senaste åren, något förbundsstyrelsen nu vill ändra 
på genom en utbildningssatsning.

Våren 2020 gör vi en stor utbildningssatsning i förbundet som inleds med en behovsundersökning hösten 2019. 
Utifrån önskemålen fastställs de kurser som erbjuds under 2020. 

Under våren 2020 genomförs tre kurshelger på tre olika platser i Sverige. De tre olika platser väljs för att sprida 
ut resandet så att några inte behöver resa långt till alla. Några av Ledarskapsöns kurser sträcker sig över två 
utbildningstillfällen och då kommer det att vara möjligt att gå första tillfället både helg ett och två och andra tillfället 
både helg två och tre. På det sättet underlättar vi för ledarna att kunna slutföra sin utbildning. Deltar man på det första 
kurstillfället kan man välja om det andra eller tredje tillfället passar bäst för del två.

På våren satsar vi särskilt på att utbilda ledare som vill hålla utbildningar för andra medlemmar. Utbildningarna riktar 
sig till såväl nya som erfarna ledare/medlemmar. Under hösten genomförs tre utbildningar på olika platser i landet där 
de som under våren utbildat sig till utbildare får leda sina första kurser.

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att genomföra utbildningssatsningen år 2020
att vårens kurshelger föreslås vara 8–9/2 i norra Skåne/Kronoberg-Blekinge, 18–19/4 i Svea/Gävleborg  
 och 23–24/5 i Västra
att reseutjämning på 300 kr utgår till alla helgerna

Beredningsutskottets yttrande
BU är positiva till förslaget men vill skicka med en fråga till förbundsstyrelsen gällande valet av platser för 
kurserna. Vad har gjort att man valt dessa områden? BU noterar att alla platser ligger i södra Sverige. Det finns en 
risk att ledare som har långt att resa väljer att inte delta just på grund av restiden. 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att bifalla samtliga att-satser 
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28. 
FS förslag nummer 7: Hållbarhetsriktlinjer
Lord Baden Powell sa att vi bör lämna världen bättre än när vi fann den, vilket vi idag är medvetna om och tänker på 
i vår verksamhet. Men vi behöver ett tydligare stöd för hur vi kan uppnå det. Därför föreslår förbundsstyrelsen ett eget 
dokument med riktlinjer och exempel för hur NSF ska arbeta med hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen. 

Scouterna har tagit fram en hållbarhetspolicy och utifrån den har vi tagit fram riktlinjer för hur vi, inom NSF, ska tillämpa 
och arbeta med hållbar utveckling på ett konkret sätt som genomsyrar vår verksamhet. 

Några exempel på vad riktlinjen behandlar är inköp och användning av engångsartiklar, flygresor och inköp av mat och 
material. 

 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att anta hållbarhetsriktlinjerna
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att revidera hållbarhetsriktlinjerna till en hållbarhetspolicy till nästa  
 förbundsmöte
att NSF:s resepolicy arbetas in i hållbarhetspolicyn till nästa förbundsmöte

 

Beredningsutskottets yttrande
Vi välkomnar hållbarhetsriktlinjer. Största delen av innehållet handlar om flygning, då undrar vi såklart hur mycket 
NSF flyger. Är detta något man kan presentera. Det råder otydlighet hur denna klimatkompensation ska utföras. Är 
det medlemmen själv eller förbundet som ska göra denna samt har vi ett gemensamt sätt att kompensera. Detta bör 
vara mer tydligt för att det ska göra någon verkan. 
Eftersom den stora tyngdpunkten ligger i resor och just flygning tycker vi det är lite tunt på de andra områdena 
speciellt social hållbarhet och hoppas det kommer mer i policyn som ska utarbetas. 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla samtliga att-satser
att  FS ska redovisa till nästa FM hur mycket förbundet flyger

Hållbarhetsriktlinjer för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Vi scouter arbetar för att göra jorden till en bättre plats än vad vi fann den. I och med att Scouterna har antagit 
en hållbarhetspolicy för den svenska scoutrörelsen har NSF tagit fram riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet kan 
konkretiseras i vårt förbund. Riktlinjerna baseras på Scouternas policy och ska fungera just som riktlinjer till 
dess att vi under nästa mandatperiod tar fram en egen hållbarhetspolicy.  

NSF:s definition av hållbar utveckling
Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar, vilka är social-, ekonomisk-, och 
ekologisk hållbarhet. Dessa tre delar är beroende av varandra för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.  

• Social hållbarhet – Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga 
behov uppfylls och respekt för alla mänskors lika värde och barns och ungas rättigheter enligt FN:s 
barnkonvention. 

• Ekologisk hållbarhet – Att långsiktigt ta om hänsyn till jordens resurser och att använda resurserna på ett 
hållbart och effektivt sätt genom att bland annat minska NSF:s ekologiska fotavtryck.

• Ekonomisk hållbarhet – Att vi strävar efter att skapa ett sundare och hållbart liv för många med de medel 
som NSF har samt att värna om mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
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Giltighet
De riktlinjer som det här dokumentet fastställer ska följas precis som scoutlagen; efter bästa förmåga. 
Hållbarhet handlar som tidigare nämnts om tre aspekter: social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet. 
Alla tre av dessa aspekter behöver vara med i tankarna när verksamhet planeras och genomförs. Det bör ske 
inom förbundets alla nivåer. 

I enlighet med vår värdegrund och Scouternas policy värnar scouterna om vår jord och vill bidra till en 
hållbar utveckling. I första hand bör man tänka på hållbarhet för planeten. Man måste dock hitta en balans 
mellan de olika aspekterna av hållbar utveckling. Skulle exempelvis en lägeravgift bli väldigt dyr på grund 
av att den ekologiska hållbarheten har prioriterats glömmer man den ekonomiska och sociala hållbarheten 
för deltagarna. De scouter som har det sämre ekonomiskt ställt kanske då inte kan delta i arrangemanget 
och då behöver arrangörerna tänka om och hitta en bättre balans mellan hållbar utveckling och hållbar 
verksamhet. 

Exempel på hur NSF arbetar med hållbarhet.
Verksamhet inom NSF ska sträva efter att köpa material som har ett lågt ekologiskt fotavtryck. Material 
som införskaffas ska, om möjligt, vara fairtrademärkt eller liknande och bestå av återvinningsbara 
material eller komma från hållbar produktion. Engångsartiklar ska undvikas och i de fall det inte går ska 
återvinningsbara produkter väljas.
Vid inköp av mat ska lokala och säsongsbetonade varor väljas, i den mån det är möjligt, i syfte att minska 
transportsträckor. Om möjligt väljs även ekologiskt certifierade varor. Planering för hur matöverskott 
hanteras genomförs inför varje arrangemang och aktivitet. 
NSF ser till att allt avfall källsorteras efter de förutsättningar som ges i respektive kommun. 
Resor sker i enlighet med NSF:s resepolicy. Det finns tillfällen då flyg kan vara det enda alternativet för 
att en medlem ska kunna delta vid NSF:s aktiviteter och då ska den möjligheten finnas kvar. Personalens 
eventuella flygresor godkänns av generalsekreterare eller biträdande generalsekreterare. Alla flygresor ska om 
möjligt klimatkompenseras enligt Certified Emission Reduction (CER).
Särskild åtanke för deltagare med ansträngda ekonomiska och sociala förhållanden bör tas när budget för 
arrangemang fastställs. NSF ska vara för alla. 

 

Bilaga 1: Scouternas policy angående hållbar utveckling (antagen på Demokratijamboree 
2018)
B6 Hållbar utveckling 
Scouterna bidrar till ett ökat engagemang kring hållbar utveckling genom vår verksamhet. FNs 
17 hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals, SDG, är inte bara inspiration utan även 
vägledande för att konkretisera de tre dimensionerna i hållbar utveckling, social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. 

För Scouterna handlar social hållbarhet om alla människors lika värde och barns och ungas 
rättigheter enligt FNs barnkonvention. Ekologisk hållbarhet handlar om hänsyn till jordens 
resurser och att använda resurserna på ett hållbart och effektivt sätt genom att bland annat minska 
Scouternas ekologiska fotavtryck. Ekonomisk hållbarhet handlar om hur Scouterna skapar ett 
sundare och hållbart liv för många med de medel som Scouterna har. 

All verksamhet i Scouternas regi följer regler, normer och lagstiftning i Sverige som reglerar hållbar 
utveckling, till exempel miljöbalken, diskrimineringslagen, FNs barnkonvention och mänskliga 
rättigheter och skatteregler. Vi är ständigt lyhörda för samhällets värderingar för att de på ett tydligt 
sätt ska omsättas i verksamheten. 

Scouterna vill underlätta för medlemmar, ideellt aktiva, styrelse och personal att göra positiva val 
kopplade både till scoutverksamheten och den personliga vardagen. Scouterna strävar alltid efter att 
bedriva verksamheten ur ett ekologiskt, socialt, miljömässigt och etiskt perspektiv. 

Scouterna tar aktivt till sig kunskap om hållbar utveckling. Scouterna är öppna för samarbete med 
andra i samhället för att tillsammans skapa förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.
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 29. 
FS förslag nummer 8: Arbets- och arrangemangsplan 2020–
2021
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är en del av IOGT-NTO-rörelsen och en samverkansorganisation till Scouterna. Vi 
har två över hundraåriga rörelser att hämta kraft ifrån, scoutrörelsen och nykterhetsrörelsen. Vi bedriver vår verksamhet 
utifrån Scoutlagen och IOGT-NTO-rörelsens grundsatser om Demokrati, Solidaritet och Nykterhet. 

Att vara scout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är att utmana sig själv, samhället och den rådande alkoholnormen. 
Att vara scout är att leda sig själv och andra och ha roligt tillsammans.

Till Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är alla välkomna. Vi är nyktra förebilder och står för gemenskap, mångfald och 
solidaritet. Vi står för ett öppet och demokratiskt samhälle där unga är med och bestämmer. Vi är övertygade om att vi 
tillsammans kan skapa en bättre värld där alla får plats.

Vår vision
Vår vision är ett solidariskt och drogfritt samhälle med kreativa och modiga världsmedborgare.

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att genom drogfria förebilder och scouting göra unga redo för livet.

Arbetsplan 2020–2021
Arbetsplanen är medlemmarnas överenskommelse om vad vi ska jobba med fram till nästa förbundsmöte, för att ta oss 
närmare vår vision.
Det är vi, medlemmar i NSF, som tillsammans ska arbeta för att nå målen i den här arbetsplanen.

Det ska vara enkelt att läsa arbetsplanen och enkelt att känna sig delaktig i den. Oavsett vilken roll du har i förbundet 
ska du kunna vara med och jobba mot våra gemensamma mål. 

Arbetsplanen för 2020–2021 är indelad i tre områden, Identitet, Ledarskap och Verksamhet, alla med fokus att vi ska 
utveckla vårt förbund och bli fler medlemmar.

IDENTITET
NSF stärker sina medlemmar i deras personliga ställningstagande gällande nykterhet. Vi står för en tydlig värdegrund 
som är baserad på scoutlagen och våra grundsatser.

Att vara medlem i NSF är ett självklart val för många på grund av den personliga utveckling man får genom sitt engagemang. 
Våra medlemmar känner en tydlig identitet i både nykterhetsrörelsen och scoutrörelsen. NSF är en välkomnande organisation 
oavsett om man kommer in som ny eller har varit med tidigare.

• NSF ger sina medlemmar chans till personlig utveckling
• Medlemmar får kunskap och verktyg för att prata om våra värdefrågor och känna sig trygga i sitt personliga 

ställningstagande  
• Det är en självklarhet att medlemmar över 12 år avlägger nykterhetslöftet
• Alla utmanarscouter erbjuds en ideologistärkande utbildning
• De ideologistärkande inslagen i förbundets utbildningar (t.ex. Solvarg och Idékurs) utvecklas och förstärks
• Våra medlemmar görs medvetna om att de tillhör två rörelser
• NSF sprider nykter scouting i scouterna och scouting i nykterhetsrörelsen
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LEDARSKAP
NSF skapar möjlighet för att alla ska kunna ta en ledarskapsroll inom vår verksamhet utifrån sina egna förutsättningar 
och kunskaper. Förbundet växer under perioden i snitt med en ny ledare per kår.

Att få öva ledarskap är ett naturligt steg i scoutens utveckling som tränas genom att patrullsystemet används i alla 
åldersgrupper. Genom lyssnande och stödjande ledarskap ges alla från utmanarålder och uppåt en möjlighet till att prova 
på en ledarskapsroll och att växa in i den. Alla nya och befintliga ledare i NSF ska få möjlighet till utveckling både genom 
utbildning och egna scoutupplevelser tillsammans med andra.

• Vi genomför ledarrekrytering genom aktiviteter där de vuxna själva får uppleva scouting 
• Nya ledare känner sig välkomnade och är en del av gemenskapen
• Genom mentorskap får unga chansen att utvecklas i sitt ledarskap
• Det är en självklarhet att kunna ha olika typer av engagemang under olika stadier i livet.
• Ledare i NSF inspireras och utvecklas i sitt ledarskap

VERKSAMHET
NSF erbjuder sina medlemmar en god gemenskap med trygg, utmanande och attraktiv verksamhet i en nykter miljö 
under hela medlemskapet.

Kårerna är basen i vår organisation och det är roligt att bedriva och delta i scoutverksamhet. Våra scoutkårer är en trygg plats 
med förebilder utifrån vår värdegrund om demokrati, solidaritet och nykterhet. För de medlemmar som inte har en kår där de 
bor finns det möjlighet att engagera sig på andra sätt eller få stöd i att starta ny verksamhet. 

• All verksamhet oavsett nivå använder scouternas program och NSF:s metodmaterial
• Vi underlättar för att familjer ska kunna bedriva verksamhet tillsammans
• Alla medlemmar får ta del av scoutupplevelser de tycker är roliga
• All verksamhet som bedrivs har en stark prägel av nykter scouting
• Förbundets medlemsantal ökar i snitt med 3,5–4 % 
• Vi startar tio nya verksamheter under perioden
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ARRANGEMANGSPLAN 

2020
Januari
Idékurs

Februari
Ting
8–9 Kurshelg utbildningssatsning, norra 
Skåne/Kronoberg-Blekinge

Mars

April
Scoutgala
Vårfest, Ransberg
Lokala framtidsträffar
18–19 Kurshelg utbildningssatsning, Svea/
Gävleborg

Maj 
8–10 Roverforum
23–24 Kurshelg utbildningssatsning, Västra
Midsommarfirande, Kungshol
Solvarg

Juli
9–16 Förbundsläger, Ransberg
Jubileumsfirande NSF 50 år!

Augusti
27/7–6/8 European Jamboree, Gdansk

September
Rixhajk

Oktober
Höstvecka, Ransberg
Kompassen, tema Nykterhet

November
Demokratijamboree

December
Nyårsbal, Ransberg

2021
Januari
Idékurs

Februari
Ting

Mars

April
Scoutgala
Vårfest, Ransberg
Lokala framtidsträffar

Maj 

Juni
Midsommarfirande, Kungshol
Solvarg

Sommaren
Nationell Jamboree

September
Rixhajk

Oktober
Höstvecka, Ransberg
30–31 Förbundsmöte

November

December
Nyårsbal, Ransberg

29.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att anta arbets- och arrangemangsplanen för 2020–2021

 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att bifalla FS förslag till arbets- och arrangemangsplan för 2020–2021
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30. 
FS förslag nummer 9: Förbundets stöd till stiftelserna
Introduktion till NSF:s stiftelser och anläggningar

1. NSF ÄR HUVUDMAN FÖR TRE STIFTELSER SOM VAR OCH EN DRIVER OCH UTVEC KLAR EN 
ANLÄGGNING
Vid fjällets fot ligger Storvallens fjällstugor. I storskogen ligger Kungshols kurs- och lägergård. I Värmland finns Scout 
Camp Ransberg, en herrgård i gammal bruksmiljö.
Alla tre anläggningar leds av oerhört engagerade ideella krafter. Tillsammans lägger de tusentals timmar för att 
erbjuda fantastiska miljöer. En stor insats i en tid av ökad kommersialisering av svenskt föreningsliv.

2. STIFTELSERNA HAR ETT ÄNDAMÅL SOM INTE KAN ÄNDRAS AV FÖRBUNDSMÖTET
Ändamålet är: ”att främja barn och ungdoms vård och fostran i en alkoholfri miljö.”

Stiftelsens huvudman kan sägas vara dess ägare, med skillnaden att en huvudman inte kan ta de resurser som finns 
inne i stiftelsen. Resurserna kan enbart disponeras av stiftelsens styrelse.

Styrelsen utses av huvudmannen. Om huvudmannen vill lägga ned en stiftelse kan den sluta att ge stiftelsen bidrag. 
Om stiftelsen då inte kan skaffa andra inkomster går stiftelsen i konkurs. När alla pengar är slut kan stiftelsen läggas 
ned.

3. INGEN AV ANLÄGGNINGARNA BÄR SINA EGNA KOSTNADER, ALLA ÄR BEROENDE AV STÖD 
FRÅN NSF
Detta gäller allra tydligast Ransberg. Det beror på att anläggningen dras med stora fastighetskostnader som till 
exempel uppvärmning. Dessutom behövs betald personal för att kök och service ska fungera.

4. NSF:S MEDLEMMAR ÄR FÖR FÅ FÖR ATT GE TRE ANLÄGGNINGAR TILLRÄCKLIG BELÄGGNING
Storvallen respektive Kungshol ligger tyvärr långt från fungerande NSF-distrikt. Det betyder att relativt få NSF-
kårer besöker anläggningarna. Ransberg har fler NSF-kårer inom rimliga avstånd. Behovet av personal gör dock att 
driftskostnaderna inte kan täckas av enbart NSF-kårer.

Kort sagt, med dagens medlemsantal i NSF behövs många andra gäster för att anläggningarna ska kunna bli 
ekonomiskt självbärande.

Förbundets stöd 2020–2021
Med det ekonomiska läget som vi har under 2020–2021 så behöver vi se över de stöd som vi ger till våra 
anläggningar. Förbundsstyrelsen vill att anläggningarna ska fortsätta att vara en stor del av NSF, men när inkomsterna 
minskar så behöver vi justera utgifterna också. Därför har vi i dialog med Storvallens fjällstugor och Kungshols kurs- 
och lägergård beslutat att föreslå en sänkning av driftsbidragen på de två anläggningarna under de kommande två 
åren. 

Ransberg är i ett annat ekonomiskt läge där det inte är lika enkelt att dra ner på driftsbidraget. Vi föreslår därför att 
driftsbidraget ligger kvar oförändrat mot 2018–2019 samt att utvecklingsbidraget förblir oförändrat under 2020–
2021 så att Ransberg kan fortsätta att ha den personal de har nu under de kommande två åren. 
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Under 2020–2021 så föreslår förbundsstyrelsen att ta bort budgetposten för anläggningscheckar som ett led i att minska 
utgifterna för den löpande verksamheten. I drygt tio år har förbundets scoutkårer haft möjlighet att bo subventionerat 
eller ibland gratis på förbundets anläggningar genom att de fått checkar att använda för att betala sina vistelser. I snitt 
150- –200 000 kronor om året har lagts på denna satsning. Förbundsstyrelsen har efter en sammanställning av vilka 
kårer som nyttjat bidraget kunnat se att det är samma kårer som återkommer från år till år, till stor del de som har 
närmst till respektive anläggning. Förbundsstyrelsen tvivlar inte på att bidraget är ett välkommet stöd för dessa kårer, 
men väljer att prioritera bort detta bidrag som tillfaller ett fåtal av förbundets kårer. För medlemmar i NSF finns 
rabatterade priser för åtminstone Ransberg.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  driftsbidrag på 1 020 000 kr utbetalas till Ransberg under 2020–2021
att  driftsbidrag på 200 000 kr utbetalas till Storvallen under 2020–2021
att  driftsbidrag på 340 000 kr utbetalas till Kungshol under 2020–2021
att  utvecklingsbidrag på 2 250 000 kr utbetalas till Ransberg under 2020–2021
att  bidraget i form av anläggningscheckar inte betalas ut under 2020–2021

 

Beredningsutskottets yttrande
I det ekonomiska läge som NSF är i är det förståeligt att man behöver dra in på bidrag. Frågan är hur stor 
påverkan anläggnings checkarna har för anläggningarna och deras beläggningsgrad. Förbundet bör även se över de 
stående kurserna och arrangemang som bedrivs i förbundets regi om det är möjligt att fördela dessa mer mellan 
anläggningarna.

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla de fyra första att-satserna
att  avslå den femte att-satsen
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31. 
FS förslag nummer 10: Internationellt resebidrag
Sedan FM 2005 har förbundet erbjudit sina medlemmar ett generellt resebidrag för internationella arrangemang. 
Bidraget har varit 500 kr inom norden, 1500 kr inom Europa och 2000 kr till övriga världen. Förbundet har garanterat 
att alla medlemmar som ansökt om bidraget kan få det en gång per år. Det har varit svårt att budgetera denna utgift, 
speciellt vid arrangemang som många vill åka på, vilket leder att det kan bli en stor belastning på förbundets ekonomi 
som är oförutsägbar från år till år. Så skedde bland annat vid världsscoutjamboreen i Japan.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att FM beslutar hur stor post som resebidraget max får uppgå till i budgeten från år 
till år. Alla som söker resebidraget kommer att få bidrag, men i de fallen där det totala ansökningsbeloppet överskrider 
det budgeterade beloppet kommer samtliga bidrag att sänkas procentuellt.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att resebidraget för internationella scoutarrangemang, utanför Sverige, kan uppgå till 1000kr inom   
 Europa och 2000kr i resten av världen.   
att resebidrag ej utgår till resor till Danmark, Norge och Finland. 
att ansökningar för resebidrag innevarande år skall vara förbundet tillhanda senast sista februari.
att förbundet meddelar storleken på resebidraget till de kårer som har sökt resebidrag senast tre veckor  
 efter att ansökningstiden har gått ut
att när det totala ansökningsbeloppet som är budgeterat överstigs minskas resebidraget procentuellt  
 för alla sökande.  
att om det totala ansökningsbeloppet inte uppgår till budgeterat belopp efter ordinarie ansökningstid  
 utgår resebidraget enligt första att-satsen, finns pengar kvar i budgeterad post utdelas de enligt   
 principen först till kvarn.

 

Beredningsutskottets yttrande
Att ta bort bidraget som gäller Danmark, Finnland och Norge är en signal om att längre resor premieras. Vi 
förstår att vissa kårer har lättare att använda det nordliga bidraget än andra. Därför har BU funderat om det 
nordliga bidraget skulle kunna anpassas  beroende på hur lång sträcka man åker. Att man kan söka om sträckan 
blir längre än... 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  Bifall att-sats 1, 3, 4, 5, 6
att  avslå andra att-satsen
att  ge i uppdrag till FS att se över bidragets kriterier som gäller Danmark, Norge, Finland.
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32. 
FS förslag nummer 11: Förbundsavgifter 2020–2021 samt  
preliminärt 2022
Förbundsavgiften är den summa pengar som kårer betalar till förbundet för varje medlem.

Sedan bildandet av Scouterna 1 januari 2013 betalar NSF medlemsavgift till Scouterna.

Medlemsavgiftens storlek kan NSF:s kårer påverka genom att delta i Scouternas stämma där avgiften för den 
kommande perioden fastställs. Ombudens beslut vid Demokratijamboreen i november 2018 var att medlemsavgiften 
till Scouterna ska vara 180 kr per medlem. Om förbundsavgiften ska täcka avgifterna till Scouterna och IOGT 
International* skulle den alltså behöva vara cirka 210 kr. Idag, år 2019, är förbundsavgiften 120 kr per medlem 
registrerad 2018-12-31.

Medlemsavgiften som NSF betalar till IOGT International ändrades på världskongressen 2018 och är numera 3 euro 
per medlem (ca 30kr) mot tidigare 1,8 euro.
Förbundsmötet har de senaste åren höjt förbundsavgiften. Förbundsstyrelsen har förordat att den alltmer ska 
motsvara förbundets kostnader gentemot Scouterna och IOGT International*. På förbundsmötet 2017 beslutades att 
förbundsstyrelsen till förbundsmötet 2019 ska lägga fram en budget i balans. Ett led i att åstadkomma det är att direkt 
höja förbundsavgiften så att den motsvarar den medlemsavgift förbundet betalar vidare till Scouterna för varje medlem.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  årsavgiften för 2020 baseras på medlemsantalet 2019-12-31
att  årsavgiften för 2020 som faktureras kårerna skall vara 180 kr/medlem
att  årsavgiften för 2020 för direktanslutna medlemmar skall vara 250 kr/medlem
att  årsavgiften för 2021 baseras på medlemsantalet 2020-12-31
att  årsavgiften för 2021 som faktureras kårerna skall vara 180 kr/medlem
att  årsavgiften för 2021 för direktanslutna medlemmar skall vara 250 kr/medlem
att  årsavgiften för 2022 baseras på medlemsantalet 2021-12-31
att  årsavgiften för 2022 som faktureras kårerna preliminärt skall vara 180 kr/medlem
att  årsavgiften för 2022 för direktanslutna medlemmar preliminärt skall vara 250 kr/medlem

 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att bifalla förslaget

*IOGT International är den internationella organisationen för samarbete mellan nykterhetsorganisationer.
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33. 
FS förslag nummer 12: Aktivitetsstöd 2020–2021
Aktivitetsstödet som betalas ut till kårerna ger en trygg ekonomisk inkomst som kan investeras i kårens verksamhet. Tid 
och energi som annars skulle användas till att söka pengar för att kunna driva verksamheten kan läggas på det personliga 
engagemanget och utveckling. Det gagnar både den lokala kåren och förbundet i stort.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  aktivitetsstöd betalas ut med 25 kr per deltagartillfälle under 2020–2021 för deltagande   
 medlemmari ålder 6–25 år
att  samma belopp och målgrupp preliminärt gäller för 2022–2023

 

Beredningsutskottets yttrande
BU är glada över att vi har ett förbund som kan betala ut aktivitetsstöd till sina kårer och tycker att stödet är 
generöst. Under vår genomgång av förslaget kom frågan om vad inflationen gör med pengarna. Vi kom fram 
till att med inflationen inräknad bör stödet ligga på 26 kronor för att motsvara samma nivå som beslutades 
om på Förbundsmötet 2017. Med tanke på den ekonomiska situation vi är i yrkar BU inte på en höjning av 
aktivitetsstödet. 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla samtliga att-satser
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34. 
FS förslag nummer 13: Ersättningar till ideella
FS ser inget behov av att förändra ersättningarna till ideella från förbundet. Budgetposten för arvodering av ledamot 
i FS kvarstår. Valutskottets kandidat till uppdraget som förbundsordförande har uppgett ett behov av arvodering 
motsvarande 50% av heltid. Arvodering frigör mycket tid till resande och representation. 
Nuvarande arvodesnivå baseras på 6,8 inkomstbasbelopp per år för heltid. För halvtidsarvodering motsvarar det ca  
17 000 kr i månaden. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att  inga generella arvoden utgår från förbundet 
att  FS-ledamöter har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst 
att  budgetposten för arvodering av FS-ledamot kvarstår 

 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla FS förslag
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35. 
FS förslag nummer 14: Budget 2020–2021
Budgeten 2020–2021
Under 2018 kom en anmälan mot Miljonlotteriet som handlade om hur telefonförsäljning av lotter får genomföras. 
Under 2019 föll domen och även om det inte resulterade i ett stort bötesbelopp så har den juridiska processen gjort att 
försäljningen av lotter har påverkats. Det får konsekvenser för det överskott som IOGT-NTO-rörelsen får ta del av från 
lotteriet. Redan under 2018 och 2019 har förbundsstyrelsen gjort åtgärder för att möta upp intäktsbortfallet genom att 
se över våra utgifter för de åren. Efter beslut i Riksstyrelsen, som handlägger våra gemensamma projekt i IOGT-NTO-
rörelsen, valde alla förbund att minska sina anslag till det gemensamma insamlingsarbetet och fortsätta arbetet i en 
något lägre takt än tidigare.

Inför budgeten 2020–2021 har förbundsstyrelsen sett över hur vi kan minska kostnader, men också hur vi kan öka våra 
intäkter. En av de stora posterna som vi justerar i intäkter är höjningen av förbundsavgiften. Vi ser att de avgifter som 
vi betalar vidare till Scouterna per medlem också behöver täckas av medlemsavgifterna vi får in. De neddragningar vi 
har gjort är bland annat att vi har minskat driftsbidragen till två av anläggningarna och att vi valt att inte budgetera 
för anläggningscheckar under kommande period. Förslaget till budget innebär också neddragning på antalet tjänster 
som förbundet har där förslaget innebär att vi går från 12 till 10 anställda. Samtidigt lägger vi en satsning på 
ledarskapsutbildning under 2020 för att få fler ledare att gå kurser. Här tror vi att vi behöver samla oss till gemensamma 
kurshelger för att fortsätta att sprida glädjen med att vara ledare till fler såväl nya som erfarna ledare i vårt förbund.

På förbundsmötet 2018 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att lägga fram en budget i balans för det löpande arbetet 
för 2020–2021. Vi har jobbat väldigt hårt för detta och vi nådde nästan i mål. Budgeten för det löpande arbetet som 
förbundsstyrelsen lägger för 2020–2021 har underskott men stora delar av det är satsningar som ni kan se under posten 
satsningar. Om man tar bort de satsningarna så har 2020 ett överskott och 2021 har vi ett underskott på –184 000 kr, 
vi känner att närmare än så kommer vi inte när vi samtidigt vill kunna satsa på utvecklingsprojekt framåt.

Avskrivning av lån
Förbundsstyrelsen har ett viktigt uppdrag att regelbundet värdera de utestående fordringarna, det vill säga de lån som 
förbundet gett till andra juridiska personer. Efter samråd med förbundets revisionsbyrå gjorde en sådan värdering 
under våren 2019 som föranlett att styrelsen nu lägger förslag till förbundsmötet om att skriva av delar av förbundets 
utestående fordringar. 

Förbundet gav 2012 tre långfristiga lån på sammanlagt 650 000 kronor till Stiftelsen Ransbergs Herrgård för att täcka 
upp för likviditetsproblem. Dessa lån beslutades av dåvarande styrelse, men saknar reverser dvs. överenskommelse om 
lånets villkor. Det har förts diskussioner under en längre tid om huruvida dessa, när de gavs, skulle anses som lån eller 
bidrag. 

För samtliga övriga lån som förbundet gett till Ransberg finns det inteckningar i fastighetsregistret med förbundet 
som pantbrevsinnehavare. Förbundsstyrelsen gör bedömningen att det inte finns värdeteckning i stiftelsen för lånen 
som vi nu föreslår förbundsmötet att skriva av om vi skulle inteckna dem i fastighetsregistret. Därmed gör styrelsen 
bedömningen att det är bättre att skriva av dessa tre skulder på sammanlagt 650 000 kronor som stiftelsen under 2012 
använde till löpande utgifter. 

Varje förändring i balansräkningen får dock konsekvenser i resultaträkningen, vilket innebär att denna avskrivning 
påverkar resultatet negativt under det år då avskrivning sker.
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  under 2019 skriva av de tre skulder omslutande totalt 650 000 kronor till Stiftelsen Ransbergs   
 Herrgård som saknar revers
att  de avskrivna lånen ska läggas till stiftelsens eget kapital och inte användas till den löpande   
 verksamheten
att  anta budgeten för 2020–2021

 

Beredningsutskottets yttrande
BU konstaterar att lotteriintäkterna har minskat kraftigt. Det har en stark påverkan på budgeten och förbundet 
har inte råd med lika mycket som tidigare. Det dras ned på ett antal områden i budgeten bl.a. personal. 
Resebidraget minskar också med 30 000 jämfört med 2017. Om fs förslag om resebidrag antas så kan de sänkta 
anslagen till resebidrag leda till att fullt bidrag inte betalas ut. Den internationella programverksamheten minskar 
också mycket.

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att bifalla förslaget

Översikt Budget 2021 Budget 2020 Reviderad 
2019

Budget 2019 Utfall 2018 Reviderad 
2018

Budget 2018

Intäkter 15 435 000 16 899 000 16 883 000 20 289 000 20 366 238 20 739 000 19 742 000

Kostnader

Medlemsutveckling -5 630 000 -5 620 000 -6 680 000 -7 345 000 -6 542 837 -7 200 000 -7 660 000

Ledarskap och utbildning -190 000 -276 000 -220 000 -260 000 -289 296 -400 000 -490 000

Program -390 000 -1 590 000 -1 200 000 -1 124 000 -488 552 -663 000 -703 000

Organisation och löpande arbete -6 175 000 -5 874 000 -6 261 000 -7 353 000 -6 901 342 -6 847 000 -7 247 000

Samarbeten och medlemskap -2 394 000 -2 419 000 -2 662 000 -2 682 000 -2 797 381 -2 662 000 -2 637 000

Kommunikation -840 000 -840 000 -890 000 -1 015 000 -761 396 -755 000 -915 000

Satsningar -2 025 000 -2 285 000 -2 530 000 -2 895 000 -2 314 618 -2 530 000 -2 995 000

Avskrivningar 0 -650 000 0 0 0 0 0

Total summa utgifter -17 644 000 -19 554 000 -20 443 000 -22 674 000 -20 095 422 -21 057 000 -22 647 000

Över/underskott innan  
satsningar och avskrivningar

-184 000 280 000 -1 030 000 510 000 2 585 434 2 212 000 90 000

Över/underskott -2 209 000 -2 655 000 -3 560 000 -2 385 000 270 816 -318 000 -2 905 000
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Medlemsutveckling Budget 2021 Budget 2020 Reviderad 
2019

Budget 2019 Utfall 2018 Reviderad 
2018

Budget 2018

Verksamhetsutvecklare och bGS -3 870 000 -3 840 000 -4 960 000 -5 595 000 -4 671 961 -5 470 000 -5 910 000

Stöd till kårer och distrikt -1 760 000 -1 780 000 -1 720 000 -1 750 000 -1 870 876 -1 730 000 -1 750 000

Summa -5 630 000 -5 620 000 -6 680 000 -7 345 000 -6 542 837 -7 200 000 -7 660 000
 

Ledarskap och utbildning Budget 2021 Budget 2020 Reviderad 
2019

Budget 2019 Utfall 2018 Reviderad 
2018

Budget 2018

Alkoholpolitisk helg -15 000 -15 000 -15 000 -25 000 -35 196 -15 000 -25 000

Internationella kurser och utb. -5 000 -10 000 -10 000 -20 000 -22 140 -20 000 -20 000

Välkomsthajk och Du äger -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 3 299 0 -60 000

Utbildningar och kurser -50 000 -131 000 -55 000 -75 000 -25 636 -55 000 -75 000

Blå Gryning 0 0 0 0 -86 215 -200 000 -200 000

Idékurs och Solvarg -90 000 -90 000 -110 000 -110 000 -123 408 -110 000 -110 000

Summa -190 000 -276 000 -220 000 -260 000 -289 296 -400 000 -490 000

Program Budget 2021 Budget 2020 Reviderad 
2019

Budget 2019 Utfall 2018 Reviderad 
2018

Budget 2018

Programarrangemang -5 000 -5 000 -5 000 -75 000 3 460 -5 000 -75 000

Internationell programverksamhet -70 000 -70 000 -330 000 -344 000 -81 905 -103 000 -103 000

Programmaterial -15 000 -15 000 -15 000 -25 000 -169 485 -225 000 -35 000

Läger 0 -1 200 000 -550 000 -200 000 0 -30 000 -70 000

Program (Vit jul, temaår) 0 0 0 -220 000 0 0 -160 000

Utmanar- och roververksamhet -300 000 -300 000 -300 000 -260 000 -240 622 -300 000 -260 000

Summa -390 000 -1 590 000 -1 200 000 -1 124 000 -488 552 -663 000 -703 000

Intäkter Budget 2021 Budget 2020 Reviderad 
2019

Budget 2019 Utfall 2018 Reviderad 
2018

Budget 2018

Förbundsavgifter 810 000 774 000 564 000 624 000 507 356 540 000 600 000

Övriga inkomster 500 000 1 500 000 550 000 200 000 81 516 250 000 200 000

Statliga bidrag 1 525 000 1 525 000 1 525 000 1 525 000 1 502 880 1 525 000 1 525 000

Ungdomslotteriet 12 600 000 12 600 000 13 994 000 17 740 000 18 224 488 18 224 000 17 217 000

Upplösning lägerreserver 0 500 000 250 000 200 000 50 000 200 000 200 000

Summa 15 435 000 16 899 000 16 883 000 20 289 000 20 366 238 20 739 000 19 742 000

35.



85

Samarbeten och medlemskap Budget 2021 Budget 2020 Reviderad 
2019

Budget 2019 Utfall 2018 Reviderad 
2018

Budget 2018

Anläggningscheckar 0 0 -150 000 -150 000 -173 441 -150 000 -150 000

Förbundsgemensam Kursgårds-
fond

-244 000 -244 000 -244 000 -244 000 -244 000 -244 000 -244 000

Driftsbidrag anläggningarna -730 000 -750 000 -833 000 -833 000 -833 000 -833 000 -833 000

Vit Jul -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000

Årsmöten (Demokratijamboree, 
Kongresser)

-15 000 -20 000 -30 000 -50 000 -13 380 -30 000 -5 000

IOGT-NTO-rörelsens Internationel-
la arbete

-600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -600 000

Samarbetsorgan -205 000 -205 000 -205 000 -205 000 -333 560 -205 000 -205 000

Summa -2 394 000 -2 419 000 -2 662 000 -2 682 000 -2 797 381 -2 662 000 -2 63 7 000

Kommunikation Budget 2021 Budget 2020 Reviderad 
2019

Budget 2019 Utfall 2018 Reviderad 
2018

Budget 2018

Annonsering och marknadsföring -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -113 018 -120 000 -120 000

Hemsida och community -160 000 -160 000 -160 000 -200 000 -105 911 -75 000 -115 000

Profilprodukter -60 000 -60 000 -60 000 -80 000 -76 040 -60 000 -80 000

Scouting Spirit -500 000 -500 000 -550 000 -615 000 -466 427 -500 000 -600 000

Summa -840 000 -840 000 -890 000 -1 015 000 -761 396 -755 000 -915 000

Avskrivningar Budget 2021 Budget 2020 Reviderad 
2019

Budget 2019 Utfall 2018 Reviderad 
2018

Budget 2018

Avskrivning av lån till Stiftelsen 
Ransbergs Herrgård

0 -650 000 0 0 0 0 0

Summa 0 -650 000 0 0 0 0 0

Satsningar Budget 2021 Budget 2020 Reviderad 
2019

Budget 2019 Utfall 2018 Reviderad 
2018

Budget 2018

Satsningar anläggningarna -1 125 000 -1 385 000 -1 495 000 -1 495 000 -1 281 618 -1 495 000 -1 495 000

Nya inkomstkällor -900 000 -900 000 -1 035 000 -1 400 000 -1 033 000 -1 035 000 -1 500 000

Summa -2 025 000 -2 285 000 -2 530 000 -2 895 000 -2 314 618 -2 530 000 -2 995 000

Organisation och löpande arbete Budget 2021 Budget 2020 Reviderad 
2019

Budget 2019 Utfall 2018 Reviderad 
2018

Budget 2018

Förbundsförrådet -40 000 -50 000 -50 000 -50 000 -41 689 -50 000 -50 000

Samlingar -50 000 -90 000 -75 000 -105 000 -122 295 -150 000 -255 000

Förbundsmöte -300 000 -10 000 -350 000 -350 000 -8 500 -10 000 -10 000

Förbundsstyrelsen -265 000 -265 000 -265 000 -265 000 -289 245 -265 000 -265 000

Ordförandekostnader -300 000 -300 000 -300 000 -300 000 -303 096 -300 000 -300 000

Kanslikostnader -1 550 000 -1 550 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 529 635 -1 600 000 -1 600 000

Kommittéer -75 000 -75 000 -95 000 -150 000 -56 944 -95 000 -150 000

Medlemsregister -100 000 -100 000 -100 000 -200 000 -181 468 -150 000 -200 000

Personal kansli -2 545 000 -2 525 000 -2 485 000 -3 280 000 -3 486 911 -3 300 000 -3 400 000

Räntekostnader -5 000 -5 000 -10 000 -10 000 -760 -10 000 -10 000

Medlemsavgift Scouterna -810 000 -774 000 -846 000 -936 000 -798 120 -810 000 -900 000

Medlemsavgift IOGT international -135 000 -130 000 -85 000 -107 000 -82 679 -107 000 -107 000

Summa -6 175 000 -5 874 000 -6 261 000 -7 353 000 -6 901 342 -6 847 000 -7 247 000
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 36. 
FS förslag nummer 15: Nedläggning av Jönköpings distrikt
Ett distrikt ska bestå av minst tre kårer som vill och kan samarbeta till allas fördel. Så har inte varit fallet i Jönköpings 
distrikt på många år då det endast funnits en aktiv scoutkår – Reftele. Sedan förbundsmötet 2010 är den scoutkåren 
ansluten till Västra scoutdistriktet.
Förbundsstyrelsen har en ambition att NSF ska finnas över hela Sverige. Våra ideal om drogfria mötesplatser för 
personlig utveckling är värdefullt också i Jönköpings län. Styrelsen ser dock att det i dagsläget inte finns ett engagemang 
eller behov av en distriktsfunktion. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
att  Jönköpings distrikt av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund läggs ner och att eventuellt kvarvarande  
 egendom tillfaller Reftele scoutkår

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla FS förslag

36.
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37.–46.
Separata underlag

 47. 
FS förslag nummer 16: Tid, plats och mötesform för  
förbundsmöte 2021
Eftersom förbundsmötet (FM) är medlemmarnas möte tycker förbundsstyrelsen att det är jättebra om medlemmarna är 
med och arrangerar. Det bästa vore om ett distrikt eller en lokal grupp tar hand om värdskapet för förbundsmötet.
Då vi inte fått in något önskemål om att få stå för värdskapet för FM 2021 så ser förbundsstyrelsen att det är en fördel 
om mötet sker relativt nära kansliet. Personal kommer då att få göra mycket av planeringen.

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att  förbundsmötet 2021 genomförs 30–31 oktober
att  förbundsmötet 2021 hålls i Stockholm
att  samma arbetsformer som vid förbundsmötet 2019 används 2021

Beredningsutskottets yttrande
BU har diskuterat varför det är svårt att få till arrangörer till FM. Handlar det om att det är en för tung 
uppgift, hur mycket hjälp får man från kansliet. Behöver man förtydliga vad det innebär att arrangera FM. Hur 
uppmuntrar man till att distrikt eller kårer som ej arrangerat på lång tid skulle våga anta utmaningen framöver. 

Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet
att  bifalla FS förslag

47.


