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Plats Plats 

Karin Wester, Amalia Ideborg, 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 
 

Förbundsstyrelsen uppmärksammades på att de nya riktlinjerna för 
utvecklingsbidrag ej har kommunicerats ut till kårerna, därav har kårer skickat 
in ansökningar om utvecklingsbidrag.  
 
BESLÖT 
att godkänna föredragningslistan 
att behandla ansökningar om utvecklingsbidrag 
att uppdra åt kansliet att kommunicera ut de nya riktlinjerna för  
 utvecklingsbidrag. 

 

§ 2  
Föredragningslista 

 
BESLÖT  
att välja Ponthus Jessmor till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

En diskussion fördes kring en formulering av ett beslut som fattades på 
föregående möte. 
 
BESLÖT 
att  omformulera att-satsen kring ett beslut fattat på föregående möte 
att lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§ 4  
Föregående protokoll 

Förbundet har beviljats ekonomiskt stöd med anledning av covid-19 (ESC) på  
354 959 kr.  
 
BESLÖT 
att kansliet sätter ihop ett formulär för ansökning för ESC, som går ut i 

nyhetsbrev och separat mejl till kårordförande den 31 mars 2021 
att sista ansökningsdag för ESC är 30 april 2021 
att GS och organisationssekreteraren får i uppdrag att sammanställa  
 inkommande ansökningar och bereda ett beslutsunderlag till  
 fördelning av ESC. 
att kassören och GS ges i uppdrag att besluta om fördelning av ESC 
att kassören och GS i samråd får utökad befogenhet att besluta om  
 ansökningar upp till 284 959 kr för fördelning av ESC 
att FS informeras om fördelningen av ESC på FS-mötet den 8-9 maj  
 2021 
att bidragen från ESC betalas ut till kårerna senast den 21 maj 2021 
 
att bevilja ett utvecklingsbidrag till Örebro NSF Scoutkår på 10 000 kr 
att bevilja ett utvecklingsbidrag till Skarstad-Hällum scoutkår på 8 000 kr 

§ 5 
Ekonomi 
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Förbundet hat fått in två ansökningar från Hällan Scoutkår till fonderna, 
förbundsstyrelsen ställer sig frågande till om dessa ansökningar går i linje med 
fondernas ändamål. Däremot ser styrelsen att ansökningarna passar in i syftet 
för förbundets utvecklingsbidrag.  
 
BESLÖT 
att avslå ansökningarna från Hällan Scoutkår 
att uppdra åt kansliet att meddela beslutet till Hällan Scoutkår 
att uppdra åt kansliet att uppmuntra Hällan Scoutkår till att skicka in en 

ansökan för utvecklingsbidrag istället 
 

§ 6 
Fördelning av 
fondmedel 

Förbundsstyrelsen höll en diskussion kring eventuella riktlinjer för kårnamn 
med anledning av nybildade scoutkårer. Förbundsstyrelsen anser inte att 
riktlinjer för kårnamn behövs, däremot ser vi ett behov av att se över 
rutinerna för godkännande av inträde i NSF för nybildade kårer. 
 
BESLÖT 
att inte ta fram riktlinjer för kårnamn 
att uppdra åt kansliet att se över rutinerna vid godkännande av inträde i 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
 

§ 7 
Riktlinjer om 
Kårnamn 

Figeholm scoutkår har nu ingen styrelse kvar, kåren har fastigheter på  
kommunens mark och detta behöver hanteras för att kunna upplösa kåren  
som inte har någon verksamhet kvar.  
 
BESLÖT 
att uppdra åt kansliet, med hjälp av Simon Svensson från Våra Gårdar, att 

upplösa Figeholm NSF Scoutkår (org. nr. 8025254494) och hantera 
ärendet runt dess fastigheter 

att uppdra åt kansliet att verkställa all administration och ekonomisk 
hantering med anledning av upplösningen av Figeholm NSF Scoutkår 
(org. nr. 8025254494)  

 

§ 8 
Beslut angående 
avveckling av 
Figeholm 
 

 
BESLÖT 
att upplösa Nora NSF Scoutkår (org. nr. 8024950472) och upplåta till 

Anna Cedervall att avsluta scoutkårens bankkonto och därefter skicka 
in papper om att avregistrera organisationsnummer hos Skatteverket. 

 
att notera rapporten kring Björksta scoutkår 
att uppdra åt VU att fortsätta fortbildningsarbetet kring scouting i 

Björksta scoutkår 
 
att GS får i uppdrag att inleda ett samtal med Kalmardistriktet med 

anledning av det pågående kårärendet kring Gullabo Scoutkår 
att ett samtal hålls med kårordföranden i Gullabo Scoutkår, med 

anledning av det pågående kårärendet 
 

§ 9 
Kårärenden 
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BESLÖT 
att till stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Kungshols Kurs- och lägergård välja  
 Anna Löfgren, Bjärred till ordförande på 1 år 
 Johan Magnusson, Odensbacken till ledamot på 2 år 
 Mats Kempinsky, Örebro till ledamot på 2 år 
 Josefin Larsson, Nacka till ledamot på 2 år 
 
att notera att nedanstående sitter kvar på 1 år som ledamöter i 

stiftelsestyrelsen för Stiftelsens Kungshols Kurs- och lägergård 
 Kicki Rydberg, Stockholm 
 Eva Karlsson, Örebro 
 Pernilla Ideborg, Täby 
 
att till stiftelsestyrelsen för Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor välja 
 Martin Karlberg, Mönsterås till ordförande på 2 år 
 Olof Hansen, Ösmo till ledamot på 2 år 
 Emilia Sandgren, Höje till ledamot på 2 år 
 Viktor Söderlund, Östersund till suppleant på 2 år 
 
att notera att nedanstående sitter kvar på 1 år som ledamöter i 
 stiftelsestyrelsen för Stiftelsen NSF-scouternas Fjällstugor 
 Annika Skärberg, Valbo 
 Björn Lindgren, Stockholm 
 
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 
 Jimmy Eklund, Göteborg till ledamot på 2 år 
 Celice Forbes, Skattkärr till ledamot på 2 år 
 Ulrika Andersson, Kil till ledamot på 2 år 
 
att notera att nedanstående sitter kvar på 1 år som ledamöter i 
 stiftelsestyrelsen för Stiftelsen Ransbergs Herrgård 
 Johan Persson, Göteborg 
 

§ 10 
Val av stiftelsestyrelser 

IOGT-NTO har haft ett strategiskt framåtblickande arbete och tagit fram en  
ny inriktning för deras förbund.  
 
BESLÖT 
att notera informationen 
 

§ 11 
IOGT-NTOs nya 
inriktning 
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Förbundsstyrelsen förde en diskussion kring formerna för Förbundsmötet. 
Det är svårt att säga om det kommer vara möjligt att genomföra fysiskt eller  
om det kommer behöva genomföras digitalt. Västra distriktet har meddelat att  
de är villiga att stå om arrangörer i år om så är möjligt, men även att de kan stå  
som arrangörer 2023 om det inte är möjligt i år. Det har även kommunicerats  
att ifall förbundsmötet kommer genomföras digitalt så vill de att  
personalorganisationen driver det. 
 
BESLÖT 
att beslut kring formerna för förbundsmötet tas på FS-mötet i Maj 
att uppdra åt personalorganisationen att börja undersöka 

förutsättningarna för ett digitalt Förbundsmöte 
 

§ 12 
Förbundsmötet 
 

Patrullen för medlemssatsning har gått lite upp och ner, BiGS har lämnat sin 
tjänst hos NSF och är därför inte med i patrullen längre. En projektpatrull för  
Friluftslivets år har tillsatts. 
 
En organisationskarta har tagits fram över vilka organisationer som NSF är  
del av. Denna ska till kansliet för att layoutas. 
 
BESLÖT 
att notera rapporterna kring våra satsningar 
 

§ 13 
Satsningar/uppdrag 
från arbetsplanen 
 

Förbundsstyrelsen gick igenom Plannern och såg över de pågående  
uppdragen, samt förde en diskussion kring hur uppdrag ska redovisas. 
 
BESLÖT 
att notera rapporterna kring pågående uppdrag 
att notera diskussionen 
 

§ 14 
Pågående 
ärenden/uppdrag från 
beslutsloggen 

Förbundsstyrelsen föredrog muntliga rapporter kring ledamöternas uppgifter.  
 
BESLÖT 
att notera rapporterna 
 

§ 15 
Rapporter (muntliga) 
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INRIF kallar till extra årsmöte den 12 april kl 12:00 för att välja ny styrelse. 
 
CAN kallar till årsmöte den 26 maj.  
 
Våra Gårdar kallar till ombudsmöte den 8 maj. 
 
BESLÖT 
att välja Oscar Johansson till ombud på INRIFs extrainsatta årsmöte 
 
att välja Ponthus Jessmor till ombud på CANs årsmöte 
 
att notera Våra Gårdars kallelse till ombudsmöte 
 
att uppdra åt Karin och GS att undersöka ombud till Våra Gårdars 

ombudsmöte 
 

§ 16 
Representation 
 

 
BESLÖT 
att uppdra åt GS att skicka ut en doodle för extrainsatt möte kring 

kårärenden 
att uppdra åt GS att skicka ut en doodle för datum och tid för möte i 

April 
att mötet i maj hålls digitalt 
 

§ 17 
Kommande FS-möten 

 
Inga övriga frågor 

§ 18 
Övriga frågor 

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

§ 19 
Mötets avslutande 

 
 
Karin Wester   Ponthus Jessmor 
Ordförande   Justerare 


