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Plats Plats 

Karin Wester, Amalia Ideborg, Rikard Eliasson, Oscar Johansson, Emil 
Funcke, Jennifer Ivarsson, Ponthus Jessmor, Mats Thellman, Linn Snöström 
och Linn Ternefors (adjungerad GS) 
 

 
Närvarande 

 
Ordförande Karin Wester öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande 
 

 
BESLÖT 
att godkänna föredragningslistan 

 

§ 2  
Föredrag-
ningslista 

 
BESLÖT  
att välja Mats Thellman till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av 
justerings-
person 

 
BESLÖT 
att  notera föregående protokoll 

 

§ 4  
Föregående 
protokoll 

Det fördes en diskussion kring distrikt med få kårer och hur dessa ska 
hanteras. Det förs en vidare kontakt med dessa distrikt och en vidare 
diskussion kring hur frågan ska hanteras kommer att hållas på kommande 
möten. 
 

§ 5 
Distrikt med 
för få kårer 

Personal på kansliet har hjälpt kårer som önskat läggas ner. Därför har 
personalen enligt bilaga föreslagit att FS ska ta beslut om nedläggning av 
följande kårer: 
Farsta NSF Scoutkår, 
Ätrans scoutkår, 
Hissjö scoutkår, 
Scoutkåren Örnen i Arnäsvall Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 
 
BESLÖT 

att  lägga ner Farsta NSF Scoutkår (org.nr. 802006-7503) och 

 upplåta till Maria Hellzenius och Anneli Simu att skicka in 

 papper om att avregistrera organisationsnumret hos 

 Skatteverket.  

att lägga ner Ätrans scoutkår (802470-6445) och upplåta till 

 Maria Hellzenius och Anneli Simu att skicka in papper om att 

 avregistrera organisationsnumret hos Skatteverket.  

att  lägga ner Hissjö scoutkår (saknar org.nr).    

att lägga ner Scoutkåren Örnen i Arnäsvall 

 Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (org.nr. 802433-

 9239) och upplåta till Maria Hellzenius och Anneli Simu att 

 skicka in papper om att avregistrera organisationsnumret hos 

 Skatteverket så snart bankkontot är avslutat.  

§ 6 
Vilande kårer 
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Förbundsstyrelsen har mottagit en skrivelse angående Stiftelsen Storvallens 
arbete och behörighet. 
 
BESLÖT 
att uppdra åt Rikard Eliasson att svara på skrivelsen angående Storvallen 
 

§ 7 
Skrivelse ang. 
Storvallen 

I ett samarbete har Scoutrörelsen i Sverige tillsammans tagit fram en 
klimatsatsning 40 dagar för klimatet som kommer att publiceras den 19 
februari och pågå mellan den 26 februari och den 9 april. 

§ 8 
Klimatsatsning 

Emil föredrog hur WOSM Induction Training är upplagd samt hur den skulle 
kunna se ut. 
 
BESLÖT 
att uppdra åt Karin Wester och Emil Funcke att försöka planera in 

utbildningen 
 

§ 9 
WOSM 
Induction 
Training 

 
BESLÖT 
att Amalia Ideborg och/eller Rikard Eliasson får i uppdrag att 

representera NSF på Scoutledningsträffen  
att Karin Wester undersöker vidare kring SLANs konferens 
 

§ 10 
Representation 

 
Notera de inkomna omvärldsanalyserna från Per Leimar på IOGT-NTO. 

§ 11 
Omvärld och 
analys, alkohol 
och narkotika 

Linn Ternefors avgav en rapport kring situationen för Månens scoutkår och 
en diskussion fördes kring hur vi går vidare i frågan.  
 
BESLÖT 
att notera rapporten 
 

§ 12 
Läget i 
Månens 
scoutkår 

 
BESLÖT 
att uppdra åt Karin Wester och Amalia Ideborg att bjuda in andra 

arbetsgrupper till mötet i maj 
att mötet den 9 – 10 maj hålls i Karlskrona 
att uppdra åt Rikard att planera logistiken kring mötet i Karlskrona 
att mötet i november hålls den 14 – 15 november 
att uppdra åt Amalia Ideborg och Karin Wester att bestämma plats för 
 mötet i september 
 

§ 13 
Kommande 
möten 

 
Linn Snöström föredrog arbetet med utbildningssatsningen. Lokalfrågan har 
bollats över till Kronobergsdistriktet. Bollen är även i rullning med Scouternas 
Folkhögskola där ett möte är inbokat. 

§ 14  
Övriga frågor 
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Oscar Johansson  Mats Thellman 
sekreterare   justerare 
 
Karin Wester 
ordförande 

Emil Funcke berättade att NSF i år igen blivit inbjudna till ECOSOC-forum i 
FN.  
 
BESLÖT 
att inte skicka någon till ECOSOC-forum i år, men göra en  
 kartläggning kring vad sådana forum ger förbundet 

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

§ 15 
Mötets 
avslutande 


