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Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke Plats 

Karin Wester, Rikard Eliasson, Oscar Johansson, Emil Funcke, Jennifer 
Ivarsson, Ponthus Jessmor, Mats Thellman. 
 

 
Närvarande 

 
Ordförande Karin Wester öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande 
 

 
BESLÖT 
att godkänna föredragningslistan. 

 

§ 2  
Föredragnings
-lista 

 
BESLÖT  
att välja Rikard Eliasson till justeringsperson på mötet. 

 

§ 3  
Val av 
justerings-
person 

 
BESLÖT  
att välja Oscar Johansson till referatförfattare. 

 

§ 4  
Val av referat-
författare 

 
Emil föredrog läget i ärendet om nedläggningen av Roberts scoutkår och 
fortsätter arbeta med ärendet. 
 
BESLÖT 
att  notera FS12-19 till handlingarna. 

 

§ 5  
Föregående 
protokoll 

 
Förbundsstyrelsen förde en diskussion kring förfrågan som inkommit. 
Förbundsstyrelsen anser att arrangemanget är en god idé, även om frågan om 
ekonomiskt stöd är något som inte kan meddelas i det här skedet. 
 
BESLÖT 
att uppdra åt Förbundskassören att återkoppla till arrangören. 
 

§ 6 
Ekonomiskt 
stöd till 
arrangemanget 
Granntoppen 

 
Ordförande Karin föredrog insamlingsstrategin. Förbundsstyrelsen förde en 
diskussion kring hur insamlingsarbetet ser ut och hur det har fungerat. 
 
BESLÖT  
att lägga bilagorna till handlingarna. 
 
 
 
 

§ 7 
Insamling 
INRIF 
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I förbundets arbete med att avveckla nedlagda och inaktiva kårer ingår att 
hantera kvarblivna bankkonton. Så är nu läget med Hagabergs scoutkår och 
därför skall bankkonto avvecklas. 
 
BESLÖT  
att Firmatecknare Linn Ternefors (xxxxxx-xxxx) får i uppdrag att ta 
 kontakt med förbundets huvudbank Handelsbanken där förbundet 
 har konto för att få hjälp med att flytta över kvarstående   
medel från Hagabergs scoutkårs bankkonto i Bergslagens Sparbank till 
förbundets bankkonto, helt enligt Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds 
stadgar.  
 
att Linn Ternefors får i uppdrag, att när medlen förts över, 
 avsluta Hagaberg scoutkår i Nykterhetsrörelsens 
 scoutförbunds konto hos Bergslagens sparbank AB, BOX 10, 711 21 
Lindesberg, 

helt enligt Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds stadgar.   
 

§ 8 
Avslutande av 
konton 

Diskussion fördes kring den uppvaktningspolicy som varit under arbete en 
längre period. Denna bör uppdateras och kommer att så göras. 
 
BESLÖT 
att uppdra åt Jennifer Ivarsson att revidera Uppvaktningspolicyn 
att uppdra åt kommunikatörerna ta fram en förbundsgåva åt jubilerande 

kårer. 
 

§ 9 
Uppvaktnings
policy 

Diskussion fördes kring Kompassens fokus och innehåll.  
 
BESLÖT 
att notera diskussionen om Kompassen. 
att uppdra åt Linn Snöström och Mats Thellman att föra vidare arbetet i 

samarbete med personalgruppen. 
 

§ 10 
Kompassen 

Diskussion fördes kring Förbundsrådets upplägg och datum. 
 
BESLÖT 
att det på de lokala framtidsträffarna samlas in ämnespunkter till 

Förbundsrådet. 
att Förbundsrådet hålls under helgen v. 6 2021. 
 
 

§ 11 
Förbundsråd 

Diskussion hölls under lördagen kring arbetet med stiftelserna, deras 
verksamhetsavtal samt stiftelsestrategin. 
 
BESLÖT 
att notera lördagens diskussion om stiftelserna. 
 

§ 12 
Stiftelserna 

https://www.allabolag.se/8024901921/hagaberg-scoutkar-i-nykterhetsrorelsens-scoutforbund
https://www.allabolag.se/8024901921/hagaberg-scoutkar-i-nykterhetsrorelsens-scoutforbund
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Under lördagen hölls en diskussion kring hur rutinerna för uteslutning ser ut 
samt hur stadgarna ser på detta. 
 
BESLÖT 
att notera diskussionen under lördagen kring rutiner för uteslutning. 
 

§ 13 
Uteslutning 

 
BESLÖT 
att bifalla bilaga 6 Ansvarsfördelning FS 2019 – 2021. 
 

§ 14 
Ansvarsområde
n 

Enligt FM-beslutet kring förbundets satsningar formulerades 
uppdragsbeskrivningar för projektpatrull till respektive satsning. 
 
BESLÖT 
att anta bilaga 8 Uppdragsbeskrivning – Projektpatrull Utbildningshelger 
att anta bilaga 9 Uppdragsbeskrivning – Projektpatrull Medlemssatsning 
att anta bilaga 10 Uppdragsbeskrivning – Projektpatrull Mentorskap 
 

§ 15 
Förbundets 
satsningar 

 
BESLÖT 
att fastställa beslutet om anställning av vik. Biträdande Generalsekreterare 

enligt föredragande. 
att fastställa processen för rekrytering av ny Generalsekreterare i enlighet 

med bilaga 7 Process för nyanställning GS. 
att uppdra åt AU att bereda nyrekrytering av Generalsekreterare. 
 

§ 16 
Personalrekryt
eringar 

 
BESLÖT 
att notera att materialet tagits fram och finns tillgängligt på hemsidan. 
 

§ 17 
Starta kår-
materialet 
 

Fyriskåren har skickat in sina stadgar för godkännande hos Förbundsstyrelsen 
inför en ändring som kommer föreslås deras årsmöte.  
 
BESLÖT 
att godkänna stadgarna för Fyriskåren 
 
 
 

§ 18 
Stadgar 
Fyriskåren 

13/2  Örebro –  
7/3  Värmland – Emil 
 Västra – Ponthus 
21/3 Kronoberg-Blekinge – Ponthus 
 Kalmar – Amalia 
 Svea – Oscar 
22/3 Skåne – Oscar 
28/3 Södermanland – Jennifer 
 Östergötland – Karin 

§ 19 
Representation 
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BESLÖT 
att inte skicka någon representant på Våra Gårdars medlemsmöte. 
att uppdra åt Karin Wester att sätta ramar för FS-information på 

Distriktsårsmötena. 
att uppdra åt Karin Wester att sammanställa statistik till 

Distriktsårsmötena. 
att Linn Snöström representerar förbundet på Vallentunas invigning av 

deras scoutlokal. 
 

Diskussion kring rutiner för rapporter fördes och rapporter avlades. 
 
BESLÖT 
att notera rapporterna. 
 

§ 20 
Rapporter 
(muntliga) 

UNF har kommit med ett erbjudande att gå in ekonomiskt i projektet 
Popbox.  
 
NSF har bjudits in till gemensamt möte med resten av IOGT-NTO-rörelsen. 
 
BESLÖT 
att Förbundsstyrelsen ställer sig positiva till projektet Popbox, men 

behöver mer information för att kunna ta vidare beslut i frågan. 
att delta på det gemensamma mötet med resten av IOGT-NTO-rörelsen. 
 

§ 21 
Övriga frågor 

BESLÖT 
att nästa möte hålls den 18 februari kl 19:00 
att uppdra åt Karin Wester och Amalia Ideborg att undersöka vilka 

grupper som ska bjudas in till FS-mötet den 9 – 10 maj.  
 

§ 22 
Nästa FS-möte 

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

§ 23 
Mötets 
avslutande 

 
 
Oscar Johansson  Rikard Eliasson 
sekreterare   justerare 
 
 
Karin Wester 
ordförande 


