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Stockholm Stockholm 

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

 
Närvarande 

 
Ordförande Karin Wester öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande 
 

 
BESLÖT 
att godkänna dagordningen 

 

§ 2  
Dagordning 

 
BESLÖT  
att välja Amalia Ideborg till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

 
BESLÖT 
att lägga frågan om att kartlägga vad forum som exempelvis ECOSOC 

kan ge förbundet i beslutsloggen och diskutera denna fråga vidare på 
FS-mötet i september 

att  notera föregående protokoll 
 

§ 4  
Föregående protokoll 

En dragning kring det rådande ekonomiska läget genomfördes och utkastet till 
årsredovisning presenterades. 
 
BESLÖT 
att notera utkastet till årsredovisning 
att uppdra åt Linn Ternefors och Rikard Eliasson att författa en text 

kring förbundets ekonomiska situation till årsredovisningen 
att lägga rapporten om det ekonomiska utfallet för 2020 till handlingarna 
 

§ 5 
Ekonomi 

Förbundsstyrelsen tog del av årsrapporten, samt diskuterade och beslutade 
kring inkomna ansökningar till fonderna. 
 
BESLÖT 
att godkänna årsrapporten för Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds 

Minnesfond 2019 
att dela ut stipendier från NSF Minnesfond samt Dan Winthers 

Minnesfond enligt bilaga 4 
 

§ 6 
Minnesfonden 

Förbundsstyrelsen har fått ta del av medlemsstatistik för det senaste året och 
förde en diskussion utifrån detta. 
 
BESLÖT 
att notera bilaga 5 Medlemsstatistik underlag statsbidrag 
 

§ 7 
Medlemsstatistik 



  Protokoll nr 03 
 FS 
 2020-03-15 
 §§ 1-20 

 2 (5) 
 

 
BESLÖT 
att godkänna försäljningen av byggnaden Figeholms scoutstuga. 

§ 8 
Nedläggningar 

Förbundsstyrelsen förde diskussioner kring de inkomna stadgeändringar från 
kårer som Förbundsstyrelsen ska godkänna. En diskussion fördes även kring 
exempelstadgarna, samt hur dessa kan förändras och anpassas mellan 
förbundsmöten.  
 
BESLÖT 
att godkänna de inkomna stadgarna för Scoutkåren Vikingen, Ekeby 
att godkänna de inkomna stadgarna för Mölnlycke Scoutkår av NSF 
  

§ 9 
Stadgefrågor 

Förbundsstyrelsen behandlade aktuella kårärenden och behandlade hur dessa 
ska arbetas med vidare. 
 
BESLÖT 
att uppdra åt Ponthus Jessmor och GS att gå vidare med kårärenden 

enligt bilaga 15  
att notera rapporter om aktuella kårärenden 
 

§ 10 
Aktuella kårärenden 

Förbundsstyrelsen har fått rapport rörande Vit Jul samt det pågående 
insamlingsarbetet. Förbundsstyrelsen spånade även kring vad vi skulle kunna 
erbjuda till företagssamarbeten, då insamlingsavdelningen just nu arbetar med 
företagssamarbeten.  
 
Förbundet söker gemensamt via IOGT-NTO-rörelsen pengar från Forum 
Syd till olika projekt, nu står vi inför en eventuell ny ansökan.  
 
BESLÖT 
att notera Styrelserapport Vit Jul 2019 
att notera Insamlingsrapport 4 FS mars 2020 
att uppdra åt Emil Funcke och GS att spåna kring projekt vi skulle kunna 

söka pengar från Forum Syd till.  
 

§ 11 
INRIF 

GS Linn Ternefors informerade om avslutade personalrekryteringar där två 
vikarier har tillsatts. 
 
AU gav en lägesrapport kring rekryteringen av ny generalsekreterare 
 
BESLÖT 
att fastställa tillsättandet av Louise Ricknert som vikarierande biträdande 

generalsekreterare 
att notera rapporten kring rekrytering av ny generalsekreterare 
 

§ 12 
Personalrekryteringar 
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BESLÖT 
att till stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Kungshols Kurs- och lägergård välja  
 Anna Löfgren, Bjärred till ordförande på 1 år 
 Kicki Rydberg, Stockholm till ledamot på 2 år 
 Eva Karlsson, Örebro till ledamot på 2 år 
 Pernilla Ideborg, Täby till ledamot på 2 år 
 
att notera att nedanstående sitter kvar på 1 år som ledamöter i 

stiftelsestyrelsen för Stiftelsens Kungshols Kurs- och lägergård 
 Johan Magnusson, Umeå 
 Mats Kempinsky, Örebro 
 Josefin Larsson, Nacka 
 
att till stiftelsestyrelsen för Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor välja 
 Olof Hansen, Farsta till ordförande på 1 år 
 Per-Anders Wester, Fagersta till ledamot på 2 år 
 Annika Skärberg, Valbo till ledamot på 2 år 
 Björn Lindgren, Stockholm till ledamot på 2 år 
 Emilia Sandgren, Höje till ledamot på 1 år 
 Martin Karlberg, Mönsterås till suppleant på 1 år 
 
att till stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Ransbergs Herrgård välja 
 Birgitta Persson, Hisings Backa till ordförande på 1 år 
 Rolf Carlsson, Göteborg till ledamot på 1 år 
 Johan Persson, Göteborg till ledamot på 2 år 
 Celice Forbes, Skattkärr till ledamot på 1 år 
 
att notera att nedanstående sitter kvar på 1 som ledamöter i 
 stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Ransbergs Herrgård 
 Jimmy Eklund, Göteborg 
 Ulrika Andersson, Kilvald 
 

§ 13 
Val av stiftelsestyrelse 

Arbetet med framtidsträffarna fortgår och anpassas allt eftersom situationen 
fortlöper.  
 
När det gäller utbildningssatsningen har en överenskommelse gjorts med 
Scouternas folkhögskola som fastställer vad respektive part ska göra. Det 
rullar på med distrikten och arbetet med de logistiska lösningarna fortgår. Det 
finns en noterad risk i datumen för höstens planerade arrangemang, då mycket 
ligger i nära anslutning till varandra. 
 
Mentorskapsprogrammet behöver en liten skjuts i spridningen av information 
om uppdraget. Det kommer att kommuniceras ut till kårerna och distrikten 
med hjälp av både ideella och personal. 
 
Medlemssatsningen står i startgroparna, men väntar lite på att fler ska ansluta 
sig till arbetsgruppen. 

§ 14 
Satsningar/uppdrag 
från arbetsplanen 
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BESLÖT 
att uppdra åt GS Linn Ternefors, Linn Snöström och Mats Thellman att 

undersöka Kompassens datumplacering, samt ev. framflytt 
att ändra datum på det planerade Förbundsrådet 2021 till den 6 -7 

februari 
 

Förbundsstyrelsen diskuterade pågående ärenden och gjorde en avstämning 
kring pågående arbetsprocesser.  
 
Gruppen för medlemslöftesutredningen har haft sitt första möte och påbörjat 
processen. Den ser olika ut i de olika förbunden och kommer att behöva 
diskuteras i förbundsstyrelsen framöver. Ett förslag ska vara klart till FS-
mötena i januari 2021 och kunna läggas fram till kongresserna samma år. 
 
BESLÖT 
att anta riktlinjerna för Beredningsutskottet enligt bilaga 13 
att notera de muntliga rapporterna kring pågående arbetsprocesser 
 

§ 15 
Pågående 
ärenden/uppdrag från 
beslutsloggen 

 
BESLÖT 
att Emil Funcke representerar NSF som ombud på CANs årsmöte den 

26 maj 
 

§ 16 
Representation 

Förbundsstyrelsens ledamöter föredrog muntliga rapporter för sina olika 
ansvarsområden som kontaktpersoner för förbundet kommittéer. 
 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter 
 

§ 17 
Rapporter (muntliga) 

Förbundsstyrelsen diskuterade det rådande läget med hänsyn till viruset 
Covid-19. Utifrån situationen fördes en diskussion kring de arrangemang som 
sker i förbundets regi framöver. 
 
BESLÖT 
att de fysiskt närvarande ledamöterna, tillsammans med 
 kommunikatörerna, får i uppdrag att ta fram skrivelser som 
 kommunicerar förbundets förhållningssätt i frågan 
att i samråd med UScK ställa in Scoutgalan 2020 
att skjuta upp den planerade lokala framtidsträffen i Skövde  
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 18  
Övriga frågor 
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v. 15 videomöte 
9-10 maj Karlskrona 
5-6 september Skövde 
14-15 november Skåne 
 
 
BESLÖT 
att uppdra åt Karin Wester och GS att skicka ut en Doodle om 

videomöten 
att uppdra åt Karin Wester och GS att skicka ut en Doodle om FS-mötet 

i Januari 
att FS-mötet 5 - 6 september hålls i Skövde 
att FS-mötet 14 - 15 november hålls i Skåne 
att FS-mötet i januari hålls i Stockholm 
 

§ 19 
Nästa FS-möte 

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

§ 20 
Mötets avslutande 

 
 
Oscar Johanson   Amalia Ideborg 
sekreterare    justerare 
 
 
Karin Wester 
ordförande 


