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Plats Plats 

Karin Wester, Amalia Ideborg, Rikard Eliasson, Oscar Johansson, Linn 
Snöström, Emil Funcke, Jennifer Ivarsson, 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 Linn Snöström till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av justeringsperson 

 
BESLÖT 
att  lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§ 4  
Föregående protokoll 

IOGT-NTO har lyft en önskan om att förändra Miljonlotteriets fördelning, 
förslaget går ut på att istället för att det är hela överskottet som delas ut ska 
ungdomsorganisationerna få en fast summa och överskottet därefter ska 
återinvesteras i Miljonlotteriet. Förbundsstyrelsen förde en diskussion kring 
vad detta skulle innebära för förbundet. 
 
NSF har fått 355 tkr från MUCF som del av det stödmedel som delas ut pga 
Corona. Dessa pengar ska komma lokalföreningarna till gagn. 
 
BESLÖT 
att notera diskussionen 
att uppdra åt Karin, Rikard och GS att undersöka hur vi på bästa sätt 

fördelar ut de extra stödmedlen till kårerna. 
 

§ 5 
Ekonomi 

GS informerade Förbundsstyrelsen om de gjorda rekryteringarna. I och med 
Anneli Simu Gunnarssons meddelade avslut i sin tjänst som administratör har 
en omstrukturering av tjänsten gjorts, där mer fokus ligger på projektledning 
samtidigt som det administrativa ansvaret kvarstår. I den omstrukturerade 
tjänsten byttes titeln till Organisationssekreterare och den 10 november 2020 
tillträdde Anna Cedervall till tjänsten. 
 
Nina Fyrman har beviljats tjänstledigt för studierna och den 26 oktober 2020 
tillträdde Nathalie Parra Jakupovic som vikarierande Verksamhetsutvecklare 
med bas i Malmö. 
 
BESLÖT 
att notera de gjorda rekryteringarna 
 

§ 6 
Personalrekryteringar 
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Förbundsstyrelsen har fått in årsredovisningarna från våra 
anläggningsstiftelser. 
 
BESLÖT 
att notera de inkomna årsredovisningarna 
 

§ 7 
Årsredovisningar 
Anläggningsstiftelserna 

Efter förbundets återkoppling kring ansökan för nystart av kår i Malmö har 
det inkommit en ny ansökan med ett bättre utgångsläge. Förbundet tror att 
med den vikarierande VU baserad i Malmö kommer vi kunna stötta dem i 
deras uppstartsprocess för att ge en stabil grund till bra verksamhet. Det finns 
även ett bra stöd i Skånes Distrikt, där mycket kompetens och resurser finns. 
 
BESLÖT 
att godkänna inträdet av Malmö NSF scoutkår 
 

§ 8 
Ny kår 

Förbundsstyrelsen gjorde en översyn kring den arrangemangsplan som är 
beslutad av förbundsmötet. På grund av det rådande läget är det svårt att sätta 
konkreta datum kring olika aktiviteter. En diskussion fördes kring huruvida vi 
behöver en reviderad arrangemangsplan, eller ifall vi ska kommunicera att det 
rådande läget gör att situationen kring de flesta aktiviteter är oklar. 
 
BESLÖT 
att uppdra åt Karin och kansliet att se över arrangemangsplanen samt 

kommunicera det rådande läget och få ut detta till kårerna. 
 

§ 9 
Arrangemangsplan 2021 

Arbetsgruppen för utvecklingsbidraget redogjorde för förslaget till riktlinjer 
för utvecklingsbidraget. Förslaget innefattar tydliga slutdatum för ansökan och 
en tydligare redovisning av bidragets effekt. 
 
BESLÖT 
att anta de nya riktlinjerna för utvecklingsbidraget enligt bilaga 2 Riktlinjer 

Utvecklingsbidrag 
 

§ 10 
Riktlinjer för 
utvecklingsbidrag 

Under lördagen höll styrelsen en lång diskussion kring anläggningarna och 
arbetet med anläggningsstrategin. Styrelsen ser att vi behöver hitta en väg 
framåt och få en tydlig tidsplan över arbetet. 
 
BESLÖT 
att uppdra åt de stiftelseansvariga fortsätta arbetet med 

anläggningsstrategin enligt diskussionerna dokumenterade i bilaga 7 
Diskussion Anläggningar  

 
 
 
 

§ 11 
Strategi för 
anläggningarna 
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Arbetsgruppen för aktivitetsbidraget redogjorde för förslaget till riktlinjer för 
aktivitetsbidraget. Förslaget innefattar tydliga krav på kåren och själva 
aktiviteten för att berättiga aktivitetsbidrag. 
 
BESLÖT 
att anta de reviderade riktlinjerna för aktivitetsbidraget enligt bilaga 8 

Förslag Aktivitetsbidrag 
 

§ 12 
Riktlinjer för 
aktivitetsbidrag 

Under en lång period har det i INRIFs styrelse diskuterats kring insamlingen 
och att det krävs resultat. Ett samtal kring detta resulterade i ett konstaterande 
av att det utlovande resultatet ej kunde uppnås, detta ledde till beslutet att 
avveckla insamlingsarbetet. Beslutet tog på INRIFs styrelsemöte i September, 
istället för att invänta Förbundsmöte/Kongresser, för att spara pengar på 
avvecklingsarbetet. Mona Örjes (Junis) och Filip Nyman (UNF) är de i 
INRIFs styrelse som tillsammans med Kim Reenaas (INRIFs GS) är ansvariga 
för avvecklingen. Även om insamlingsarbetet avvecklas så kvarstår fortfarande 
övriga delar av INRIFs verksamhet, där NSF bidrar finansiellt.  
 
BESLÖT 
att notera rapporten från RS/INRIF 
 

§ 13 
RS/INRIF 

Under ett öppet möte om utbildningssatsningen så framfördes önskemål om 
att den hellre blir bra än kommer nu i tiden, samt att den senast genomförs 
under senvåren. Det finns en förståelse för att utbildningssatsningen inte 
genomförs på grund av rådande omständigheter, samt att det är fysiska träffar 
som önskas och att det inte är möjligt under rådande omständigheter. 
 
Gällande Utmanar- och roversatsningen så har vår ansökan till SAFF fått 
avslag och arbetsgruppen ska undersöka vägen framåt med dessa ändrade 
förutsättningar. 
 
Eftersom att det har varit rekryteringssvårigheter till projektpatrullen för 
medlemssatsningen så kommer vi istället fokusera på att dela in satsningen i 
mindre projekt och ha mer tidsbestämda punktinsatser för de engagerade i 
projektet. 
 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter gällande satsningarna 
 

§ 14 
Satsningar/uppdrag 
från arbetsplanen 

Förbundsstyrelsen gick igenom tidigare fattade beslut och stämde av dessa 
mot Plannern i Teams. 
 
BESLÖT 
att notera beslutsuppföljningen 
 

§ 15 
Pågående 
ärenden/uppdrag från 
beslutsloggen 
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Ordförande Karin föredrog från ordförandesamlingarna som har varit väldigt 
uppskattade, samt rapporterade från sina åtaganden sen förra mötet. 
 
GS Theres föredrog sina åtaganden sen förra mötet, samt det arbetet som 
gjorts utifrån de förändrade restriktionerna från Folkhälsomyndigheten. 
 
Linn föredrog kort för LÄRs situation. 
 
Oscar föredrog för kontakten med UScK. 
 
Oscar föredrog för deltagandet på LSUs Representantskap och delade sina 
reflektioner kring vårt medlemskap i LSU. En diskussion fördes kring vad vi 
får ut av medlemskapet, inte bara i LSU utan även i andra sammanhang där 
NSF är medlemmar. 
 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter 
att uppdra åt Emil och Oscar att, till nästa FS-möte, ta fram ett underlag 

kring en översyn av våra olika medlemskap som förbund 
 

§ 16 
Rapporter 

a) Ordförande 

b) GS 

c) LÄR 

d) UScK 

e) LSU:s 

Representantskap 

I och med Scouternas Nationella Jamboree flyttande till 2022 har LÄKO för 
Frejd lyft upp diskussionen kring år för lägret till ordförandeträffen. LÄKOs 
tankar är just nu inställda på 2022, man tror inte att restriktionerna kommer 
släppa till sommaren 2021 och planeringen skulle inte hinna ikapp till dess. 
Om lägret skjuts upp till 2023 så kommer nog många i LÄKO att avsäga sig 
sitt uppdrag.  
 
Vi har mottagit en inbjudan till NBVs arrangemang Unga Nyktra. 
 
BESLÖT 
att vänta tills efter Demokratijamboreen innan beslut tas kring tid för 

Frejd 
att uppdra åt Verksamhetsutvecklarna att sondera terrängen i kårerna 

kring ett ev. Förbundsläger 2022 
att notera inbjudan till Unga Nyktra 
 

§ 17 
Övriga frågor 

a) Frejd 

b) Unga Nyktra 

 
 
BESLÖT 
att anta planen för kommande FS-möten enligt bilaga 4 Mötesplan 

Förbundsstyrelsen 
 
 

§ 18 
Kommande FS-möten 

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

§ 19 
Mötets avslutande 
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Oscar Johansson  Karin Wester 
Sekreterare   Ordförande 
 
Ponthus Jessmor 
Justerare 


