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Plats Plats 

Karin Wester, Amalia Ideborg (§1 – 16), Rikard Eliasson, Oscar Johansson, 
Linn Snöström, Emil Funcke, Jennifer Ivarsson, 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 Linn Snöström till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

 
BESLÖT 
att  lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§ 4  
Föregående protokoll 

GS Linn och FK Rikard föredrog synpunkter som de auktoriserade  
revisorerna och verksamhetsrevisorerna lämnat till förbundet. Dessa har 
åtgärdats en del av dem och vissa synpunkter ska diskuteras vidare. 
 
BESLÖT 
att fastställa årsredovisningen för 2019 
att skriva av 260 000 kronor av Kungshols långfristiga lån 
att NSF: s bankkonto i SHB 6136-877119538 tecknas av  
 Karin Wester (xxxxxx-xxxx), Rikard Eliasson (xxxxxx-xxxx), Linn 

Ternefors (xxxxxx-xxxx), Theres Sysimetsä (xxxxxx-xxxx) och en av 
Jon Nordquist (xxxxxx-xxxx) eller Nancy Pino (xxxxxx-xxxx) två i 
förening. 

att        NSF:s bankkonto (Stiftelsen Dan Winthers Minnesfond) 8105-9-
746032664 tecknas av Karin Wester (xxxxxx-xxxx), Rikard Eliasson 
(xxxxxx-xxxx), Linn Ternefors (xxxxxx-xxxx), Theres Sysimetsä 
(xxxxxx-xxxx) och en av Jon Nordquist (xxxxxx-xxxx) eller Nancy 
Pino (xxxxxx-xxxx) två i förening. 

att Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds firma tecknas, 

förutom av styrelsen som helhet av Karin Wester, Rikard Eliasson och 

en av Linn Ternefors eller Theres Sysimetsä, varav två i förening.  

  

Styrelsen:   

Karin Wester (xxxxxx-xxxx) Förbundsordförande  
Amalia Ideborg (xxxxxx-xxxx) Vice ordförande  

Rikard Eliasson (xxxxxx-xxxx) Förbundskassör  

Oscar Johansson (xxxxxx-xxxx) Förbundssekreterare  

§ 5 
Ekonomi 
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Mats Tellman (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot  

Linn Snöström (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot  

Ponthus Jessmor (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot  
Emil Funcke (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot  
Jennifer Ivarsson (xxxxxx-xxxx) Styrelseledamot  
 

Linn Ternefors (xxxxxx-xxxx) Generalsekreterare  
Theres Sysimetsä (xxxxxx-xxxx) Generalsekreterare 
 

FS höll en diskussion kring hur förbundet ställer sig till utredningen som 
beslutades om på FM 2019 och hur denna bör beredas samt förankras i 
förbundet. FO Karin och FS Oscar fick i uppdrag att sitta med i 
utredningsgruppen och nu fortsatt ansvar för att bereda frågan. 
 
BESLÖT 
att uppdra åt Karin och Oscar att fortsätta bereda frågan. 
 

§ 6 
Medlemslöftes-
utredningen 

I samband med implementeringen av medlemsregistret eBas har ett önskemål  
om en implementering av ett system för närvarorapportering lyfts från  
medlemmarna. Det finns möjlighet att påbörja arbetet med att undersöka 
utvecklingen av en sådan funktion i eBas. 
 
BESLÖT 
att påbörja arbetet med att undersöka funktionen digital 

närvarorapportering 
 

§7 
Närvarorapportering i 
eBas 

Beslut krävs för försäljningsmedgivande Knäred och Skellefteå. I båda fallen 
behöver tidigare givna försäljningsmedgivanden förlängas då 
försäljningsprocessen dragit ut på tiden.  
 
Förbundet har även en mängd nedläggningar av inaktiva kårer, men även en 
del kårer som försöker starta upp igen. 
 
BESLÖT 
att godkänna försäljningsmedgivandet för Knäreds Scoutkår 
att godkänna försäljningsmedgivandet för Skellefteå Scoutkår 
 

§8 
Nedläggningar 

 
BESLÖT 
att ajournera mötet till kl 09:30 den 10 maj. 

Ajournering 

 
Mötet återupptogs kl 09:35 den 10 maj. 
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Förbundsstyrelsen förde en diskussion kring hur pandemin har påverkat  
förbundet, både på det personliga planet, kårerna samt vår personalstyrka.  
 
Framtidsträffarna är flyttade framåt i tiden och kommer att genomföras  
digitalt istället. Vi undersöker hur vi kan bredda målgruppen bland de 
som planerar att delta. 
 
Utbildningssatsningen börjar närma sig, det finns en minskande mängd  
energi från de ansvariga. Det finns möjligheter att tillföra mer energi i  
arbetet både från personal och övriga ledamöter.  
 
En diskussion fördes kring hur det arbetet som lagts ner på Kompassen  
kan användas, trots att Kompassen har ställts in. 
 
Förbundsstyrelsen gör bedömningen att Utmanar-/Roversatsningen och 
Mentorskapsprogrammet är den satsning som behöver prioriteras ner  
under rådande omständigheter. Stödet till utmanarna kommer från annat 
håll och engagemanget runtom i landet kommer vara lågt i just denna  
fråga. 
 
Stiftelseutredningen är i uppstartsfasen och kommer fortsatt fortlöpa. 
 
Medlemssatsningen går trögt när det gäller engagemang utifrån, dock  
finns förhoppningar att engagemanget kan öka när satsningen belyses 
under kommande digitala framtidsträffar. 
 
Hållbarhetspolicyn är ett arbete som ska färdigställas till nästa FM, därför  
har det inte prioriterats ännu. 
 
BESLÖT 
att skjuta fram helgerna för Utbildningssatsningar (helg nr 1 blir nr 2 osv.) 
att Amalia hoppar in i arbetsgruppen för Utbildningssatsningen 
att Rikard och Linn Snöström får i uppdrag att se över hur ett ev. stöd av 

personal i arbetsgruppen skulle kunna se ut 
 

§9 
Satsningar/uppdrag 
från arbetsplanen 

En redovisning gjordes av INRIFs arbete. GS Linn Ternefors redovisade  
det pågående arbetet med den vänskapsfond som tidigare diskuterats. 
 
BESLÖT 
att lägga bilaga 6 Insamlingsrapport maj 2020 till handlingarna 
att lägga bilaga 7 Internationella avdelningen till handlingarna 
 

§10 
INRIF 

 
BESLÖT 
att bekräfta beslutet av anställningen av Theres Sysimetsä som 

Generalsekreterare för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 
 

§11 
Personalrekryteringar 
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Förbundsstyrelsen bordlade frågan om exempelstadgar på ett tidigare  
möte. En diskussion om det fortsatta arbetet fördes. 
 
BESLÖT 
att uppdra åt Karin Wester och GS att fortsatt undersöka hur arbetet med 

exempelstadgan bör genomföras. 
 

§12 
Stadgefrågor 

 
BESLÖT 
att anta Bilaga 9 Uppvaktningspolicy för förtroendevalda 
att notera det pågående samarbetsarbetet med NBV 
 

§13 
Pågående 
ärenden/uppdrag från 
beslutsloggen 

 
BESLÖT 
att anta den uppdaterade bilagan Uppdragsbeskrivning 

verksamhetsrevisor 
 

§14 
Uppdragsbeskrivning 
verksamhetsrevisor 

 
Förbundet har inte haft någon representation att rapportera. 

§15 
Representation 

Ordförande, GS samt övriga ledamöter avlade rapporter kring de  
ansvarsområden de är tilldelade. 
 
Det avlades även en rapport från Ordförandeträffen som genomfördes 
digitalt den 9 maj. 
 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter 
att avveckla KUL som kommitté 
att uppdra åt Karin Wester att tacka av kommittén 
att digitala möten ger samma aktivitetsstöd som ett fysiskt möte efter 

samma krav 
att hemmascouting ger 1 aktivitetspinne för återrapporterad aktivitet 
att uppdra åt GS Linn Ternefors att formulera kommunikation till 

kårerna kring ovanstående beslut 
 

§16 
Rapporter (muntliga) 

Det har inkommit en ansökan om utvecklingsbidrag från Björksta scoutkår 
för ett läger. 
 
BESLÖT 
att bevilja Björksta scoutkårs ansökan om utvecklingsbidrag 
att uppdra åt kansliet att meddela om beviljat utvecklingsbidrag 
 

§ 17  
Övriga frågor 

 
BESLÖT 
att mötet den 5 – 6 september hålls i Karlskrona 
att mötet den 14 – 15 november Skövde 

§ 18 
Nästa FS-möte 
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att mötet den 22 – 24 januari hålls i Stockholm 
att det löpande genomförs kortare avstämningar om det rådande läget 
 

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

§ 19 
Mötets avslutande 

 
Oscar Johansson   Linn Snöström 
sekreterare    justerare 
 
 
Karin Wester 
ordförande 


