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Tollare Folkhögskola Tollare folkhögskola 

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

 
Närvarande 

 
Ordförande Karin Wester öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande av mötet 
 

 
BESLÖT 
att godkänna föredragningslistan. 

 

§ 2  
Föredragningslista 

 
BESLÖT  
att välja Ponthus Jessmor till justeringsperson på mötet. 

 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

 
BESLÖT 
att  lägga föregående protokoll till handlingarna. 

 

§ 4  
Föregående protokoll 

Förbundsstyrelsen diskuterade hur vi kan fylla våra ombudsplatser på NBVs  
ombudsmöten.  
 
BESLÖT 
att uppdra åt kansliet att kommunicera ut i våra olika kanaler att vi söker 

intresserade till att representera NSF på NBVs ombudsmöten. 
 

§ 5 
Ombudsmöte NBV 

 
BESLÖT 
att fastställa den uppdaterade uppdragsbeskrivningen för Valutskottet i 

enlighet med Bilaga 3. 
att uppdra åt kansliet att skicka ut den uppdaterade 

uppdragsbeskrivningen till nuvarande ledamöter i Valutskottet. 
 

§ 6 
Uppdragsbeskrivning 
Valutskottet 

Förbundsstyrelsen förde under lördagen en diskussion kring förbundets  
ekonomi och ser ingen oro över det ekonomiska läget för förbundet.  
 
BESLÖT 
att notera lördagens diskussioner. 
 

§ 7 
Ekonomi 

Förbundsstyrelsen lyfte och diskuterade delegationsordningen. En diskussion  
fördes även kring informationsflödet och hur det fungerar.  
 
BESLÖT 
att notera diskussionen kring delegationsordningen. 
 

§ 8 
Delegationsordningen 
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Under hösten kommer förbundet att genomföra 2 – 3 digitala träffar för att  
förbereda inför Demokratijamboree. Två med fokus på att diskutera  
handlingarna, samt ev. en ytterligare för att testa tekniken i det forum där 
mötet äger rum. 
 
BESLÖT 
att välja Ponthus och Linn till organisatörer för träffarna. 
att första mötet äger rum den 20 oktober. 
att andra mötet äger rum den 2 november. 
 

§ 9 
Demokratijamboree 

Förbundsstyrelsen har fått indikationer på att ärendet inte är akut, därför  
ansågs det vara rimligt att ärendet skjuts upp till ett senare möte. 
 
BESLÖT 
att bordlägga frågan. 
 

§ 10 
POPBOX 

Förbundsstyrelsen gick igenom beslutsloggen och checkade av avklarade  
ärenden samt planerade ut vägen framåt för dessa ärenden. 
 
Diskussion fördes kring medlemlöftesutredning och de alternativ som  
tagits fram till RS-mötet 200915. 
 
BESLÖT 
att uppdra åt GS och Karin att organisera Plannern i Teams. 
att uppdra åt GS, Karin och Ponthus att bereda ärendet vidare med den 

intresserade nystarten i Malmö. 
att uppdra åt GS, Karin och Ponthus att fortsätta bereda kårärendet 

gällande Månen. 
att uppdra åt GS att fortsätta arbetet med gåva till jubilerande kårer. 
att inte genomföra WOSMs styrelseutbildning under denna 

mandatperiod. 
att NSF förespråkar alternativet att inte lägga något förslag om ändrat 

medlemslöfte. 
 

§ 11 
Pågående 
ärenden/uppdrag från 
beslutsloggen 

Förbundsstyrelsen avlade rapporter gällande sina åtaganden som  
kontaktpersoner/arvoderade. 
 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter. 
att undersöka möjligheten för att ge personalstöd till rekryteringen av fler 

medlemmar i LÄR. 
 

§ 12 
Rapporter (muntliga) 

Förbundsstyrelsen förde en diskussion kring de olika satsningarna, hur de  
påverkats av det rådande läget och hur vägen framåt ser ut. En viss  
omprioritering har behövt göras på grund av det rådande läget. Även svalt  
intresse bland medlemmar i förbundet har lett till att satsningarna går  
långsamt framåt. 
 

§ 13 
Satsningar/uppdrag 
från arbetsplanen 
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BESLÖT 
att uppdra åt GS och Karin att skaffa en gemensam uppfattning kring vad 

som är sagt kring medlemssatsningen. 
att notera uppdateringen kring de olika satsningarna. 
 

 
BESLÖT 
att mötet i oktober hålls v. 41/42 via Lifesize. 
att uppdra åt GS och Karin att bestämma var mötet den 13 – 15 

november ska hållas. 
att mötet i december hålls via Lifesize. 
att mötet den 22 – 24 januari hålls i Stockholm. 
att uppdra åt GS & Karin att skicka ut Doodles för att bestämma datum 
 för Lifesizemötena. 
att uppdra åt GS & Karin att skicka ut en Doodle för mötet i mars. 
 

§ 14 
Kommande FS-möten 

En diskussion fördes kring Nyårsbalen och Idékurs gällande den rådande 
situationen med covid-19. Åtgärderna som föreslås kring Nyårsbalen känns 
genomtänkta och följs noga av både stiftelsestyrelsen och FS. Kring Idékursen 
behöver en riskanalys göras för att kunna avgöra om arrangemanget är möjligt 
att genomföra eller ej. 
 
BESLÖT 
att bordlägga §15c till ett kommande möte. 
att ett extrainsatt telefonmöte ska hållas inom två veckor. 
att uppdra åt GS och Karin att ta fram en Doodle för telefonmötet. 
att uppdra åt Emil, Ponthus och Rikard ta fram ett utkast på svar för 

skrivelsen till Storvallen. 
 

§ 15 
Övriga frågor 

a) Nyårsbalen & 

Idékurs 

b) Skrivelsen om 

Storvallen 

c) Ansökan om 

utvecklingsbi-

drag – Björksta 

scoutkår 

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

§ 16 
Mötets avslutande 

 
Oscar Johansson 
sekreterare 
 
Ponthus Jessmor   Karin Wester 
Justerare    förbundsordförande 
 
 


