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Plats Telefonmöte Plats 

Karin Wester (§1 – 4, §10, §13), Amalia Ideborg, Rikard Eliasson, Oscar 
Johansson, Linn Snöström, Emil Funcke, Jennifer Ivarsson, Ponthus Jessmor, 
Mats Thellman 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 Rikard Eliasson till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

 
BESLÖT 
att  lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§ 4  
Föregående protokoll 

Bjärnums scoutkår av NSF har begärts att läggas ned då ingen verksamhet 
bedrivs i kåren och inget intresse kvarstår för att driva verksamheten vidare. 
 
BESLÖT 
att besluta enligt Bilaga 1 Beslutsunderlag nedläggning 
 

§ 5 
Nedläggning av kår 

Då ansökan gäller sommarens läger så kvarstår inte längre behovet. Däremot 
skulle det kunna godtas att skicka in en ansökan i efterhand till ett annat 
projekt med lokalkonceptet som Frejd kommer att erbjuda. 
 
Det diskuterades även att bidragsansökningar som gjorts för årets 
arrangemang som blivit inställda ska kunna utnyttjas nästa år vid behov.  
 
BESLÖT 
att GS Linn Ternefors tar fram rutiner för hur detta kan hanteras. 
 

§ 6 
Utdelning Dan 
Winthers fond 

 
Se ovanstående punkt. 

§ 7 
Utdelning 
Minnesfonden 

 
BESLÖT 
att bevilja ansökan om utvecklingsbidrag från Örebro scoutkår 
 

§ 8 
Ansökan om 
utvecklingsbidrag 
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De exempelstadgar som uppdaterades till Förbundsmötet 2019 har reviderats 
utifrån den inputen som kommit in sedan dess.  
 
BESLÖT 
att bordlägga frågan om att godkänna de reviderade exempelstadgar till 

ett senare FS-möte.  
 

§ 9 
Reviderade 
exempelstadgar 

Generalsekreterare Linn Ternefors avlade en rapport kring rådande läge i 
förbundet sett till den situation som samhället nu befinner sig i på grund av 
Covid-19. Förbundsstyrelsen diskuterade vilka konsekvenser läget får för 
förbundet och hur vi kan hantera dessa. 
 
BESLÖT 
att för de kårer som minskat sin verksamhet år 2020 utbetalas samma 

bidragssumma som för 2019. 
 

§ 10 
Verksamhetsförändrin
gar med anledning av 
Covid-19 

NSF har genom generalsekreteraren ställt sig bakom NCD-nätverkets 
nominering av Kalle Dramstad och Irma Kilim till Europeiska ekonomiska 
och sociala kommittén, EESK.  
 
BESLÖT 
att ställa sig bakom nomineringen av Emil Funcke som ledamot till CANs 

styrelse. 
att kansliet får i uppdrag att i samråd med Emil förbereda en nominering 

att skicka in. 
 

§ 11 
Nomineringar 

 
Våra Gårdars ombudsmöte som skulle genomförts i maj flyttas till 25–27 
september 2020.  
 

§ 12 
Representation 

 
LÄKO för Frejd har beslutat att skjuta upp lägret till antingen 2021 eller 2022. 
Lägret kommer att kunna erbjuda program för dagslånga kårläger vid 
önskemål. LÄKO saktar sitt arbete för att på ett socialt hållbart sätt kunna 
genomföra lägret om 1 eller 2 år. 
 
En diskussion fördes även kring Kompassen och ifall datumet som 
preliminärt bestämt till hösten är optimalt eller kommer vara möjligt att 
genomföra.  
 
Kronoberg-Blekinge scoutdistrikt önskar flytta utbildningssatsningen till ett 
annat datum. 
 
BESLÖT 
att utbildningssatsningen i Kronoberg-Blekinge flyttas till den 12 – 13 
 september. 
 

§ 13  
Övriga frågor 

a. Flytt av Frejd 

2020 

b. Kompassen 
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att årets upplaga av Kompassen ställs in. Men att vi ser över andra 
 former att lyfta innehållet. 

 
BESLÖT 
att mötet i maj inte äger rum fysiskt utan digitalt istället. 
att mötet i januari äger rum den 22 – 24 januari. 
 

§ 14 
Nästa FS-möte 

 
Vice ordförande Amalia Ideborg avslutade mötet och tackade alla för ett bra 
möte. 
 

§ 15 
Mötets avslutande 

 
Oscar Johansson   Rikard Eliasson 
sekreterare    justerare 
 
 
Karin Wester 
ordförande 


