
• Vem är du?
- Jag är Alicia Baric, här bokstaverar Alicia sitt efternamn, ”Bertil, Adam, 
Rudolf, Ivar, Cesar”. Ledare och utbildare inom NSFs scoutförbund.

• Vilket är ditt favoritscoutminne?
När jag var i Japan och inte ville sova i tältet utan sov ute varje natt. 
Blodmånen var väldigt vacker.

• Vad är NSFs största utmaning?
Att anpassa sig till samhället. Att kunna bemöta personer med 
funktionshinder, både fysiska och neurologiska, så väl scouter med psykisk 
ohälsa och inkluderande för personer som identifierar sig under 
paraplyt HBTQ+. Vi är bra men vi kan bli bättre!
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Linn Snöström (f.d. Jansson)

• Vem är du?
Linn Snöström 30 år
Bor i Farsta-Strand utanför Sockholm
Jobbar som Sjuksköterska
Uppväxt i en Equmeniakår utanför Uppsala

• Vad gör du i scouterna?
Medlem i Östersunds scoutkår, suttit i BU de två senaste
perioderna.

• Vilket är ditt favoritscoutminne?
Många av paddelhajkerna jag var på som liten.

• Vad är NSFs största utmaning?
Att stå på en stark plattform som vi kan förmedla utåt.



Ponthus Jessmor

• Vem är du?
Jag är Ponthus Jessmor 20 år gammal och arbetar i försvarsmakten som utbildare 
inom värnplikten. Jag brinner för mitt jobb och det bästa med det är att se unga 
utvecklas till bättre människor varje dag. Ungefär samma sak som jag ser unga inom 
scouterna göra.

• Vad gör du i scouterna?
I scouterna sitter jag för tillfället i Distriktsstyrelsen i Skåne, där jag skriver bland 
annat nyhetsbrev, hjälper kårerna, arrangerar olika hajker och mindre läger. Förutom 
det är jag aktiv som utmanare/rover scout hemma i Klippan. Träffar mitt gäng en till 
två gånger i månaden i den bästa av världar.

• Vilket är ditt favoritscoutminne?
Jag har många scoutminnen men det som ligger allra närmst hjärtat är från Wild and 
Crazy 2014 när jag klumpigt lyckades skadade mig och tappade känsel i hela handen. 
Min ledare hade mer panik än jag någonsin trott.

• Vad är NSFs största utmaning?
Våran största utmaning är att se till alla kårers enskilt bäst för att kunna göra en 
vändning där det krävs och ge den hjälpen där det krävs. Men även att kunna lägga 
resurserna på rätt ställe. På samma vis handlar det om att se var kommer det börja gå 
negativt inom de närmsta 2-4 åren och försöka vända det där.


