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Plats Plats 

Karin Wester, Amalia Ideborg, Rikard Eliasson (ej §12), 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 Amalia Ideborg till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

 
BESLÖT 
att  lägga föregående protokoll till handlingarna 

 

§ 4  
Föregående protokoll 

Förbundskassör Rikard föredrog en lägesrapport för ekonomin. Vi har  
fortsatt god ekonomi i förhållande till det rådande läget. Utdelningen från  
Miljonlotteriet kommer fortsätta enligt samma modell, prognosen för 2022- 
2023 fortsätter stabilt.  
 
Det har förts en diskussion mellan förbundskassörerna i IOGT-NTO- 
rörelsen kring hur pengar fördelas till det internationella arbetet men inga  
ändringar har gjorts. Däremot sker en ökning av bidraget till det  
internationella arbetet från 600 000 kr till 1 000 000 kr, samtidigt stryks den  
budgeterade posten för insamlingsarbetet på 900 000 kr eftersom att  
insamlingsarbetet avvecklas. 
 
BESLÖT 
att notera lägesrapporten kring ekonomin 
 

§ 5 
Ekonomi 

Förbundsstyrelsen förde en diskussion kring formerna för Förbundsmötet  
2021.  
 
Förbundsstyrelsen diskuterade även producerandet av handlingar till  
Förbundsmötet och en ansvarsfördelning för dessa. 
 
BESLÖT 
att Förbundsmötet 2021 genomförs fysiskt. 
att kallelsen skickas ut i kommande Scouting Spirit 
att uppdra åt Karin och GS att se över inbjudningar till gäster 
att uppdra åt Emil och Amalia att ansvara för en Demokratiskola 
att informera kring våra egna och Scouternas förtjänstmärken, samt 

Nykter Scout-priset till kårerna 

§ 6 
Förbundsmötet 2021 
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Ordförande Karin föredrog en lägesrapport kring medlemsstatistiken. 
 
BESLÖT 
att notera lägesrapporten 
 

§ 7 
Medlemsstatistik 

Ett beslut kring firmateckning krävs för GS Theres eftersom det är hos  
Swedbank och inte Handelsbanken som våra övriga konton. 
 
BESLÖT 
att        NSF:s bankkonto (Stiftelsen Dan Winthers Minnesfond) 8105-9-

746032664 tecknas av Karin Wester (xxxxxx-xxxx), Rikard Eliasson 
(xxxxxx-xxxx), Theres Sysimetsä (xxxxxx-xxxx) och en av Jon 
Nordquist (xxxxxx-xxxx) eller Asim Repuh (xxxxxx-xxxx) två i 
förening. 

 

§ 8 
Firmateckning Dan 
Winthers minnesfond 

 
BESLÖT 
att bordlägga punkten 
 

§ 9 
Belastningsregister 

 
BESLÖT 
att överlåta nedläggning och försäljning av fastighet från Scoutkåren 

Pilen, Malmö till Skåne Scoutdistrikt 
att godkänna försäljningen av fastigheten Käglinge 23:1 
 

§ 10 
Nedläggningar 

Förbundsstyrelsen har fått en förfrågan från UNF kring att arrangera  
gemensamt sommarläger med dem och JUNIS 2022.  
 
BESLÖT 
att inte medverka i planeringen i gemensamt sommarläger 2022 
 

§ 11 
Sommarläger 2022 

Vi har i nuläget en pågående rekrytering av biträdande Generalsekreterare.  
Processen har fortlöpt med input från både personal och ordförande.  
GS har efter rekryteringsprocessen föreslagit att anställa Sandra Karlsson som  
biträdande Generalsekreterare. 
 
BESLÖT 
att fastställa tillsättandet av Sandra Karlsson till posten som biträdande 

Generalsekreterare 
 

§ 12 
Personalrekryteringar 

Förbundsstyrelsen gick igenom arbetsplanen och stämde av denna. 
 
BESLÖT 
att Emil och Ponthus får ansvar att skicka hållbarhetspolicyn på remiss 

samt leda implementationen av den samma 
att Emil och Linn får i uppdrag att tillsammans med kommunikatörerna 

göra den internationella kartläggning presentabel 

§ 13 
Satsningar/uppdrag 
från arbetsplanen 
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att Jennifer och Mats får i uppdrag att fortsätta arbetet med 
 Grannscouting 
att Oscar får i uppdrag att arbeta med medlemsavgifter för medlemskap i 
 flera organisationer i IOGT-NTO-rörelsen 
att Jennifer och Rikard arbetar vidare med Anläggningsstrategin 
 

 
BESLÖT 
att notera rapporten kring de pågående ärendena 

§ 14 
Pågående 
ärenden/uppdrag från 
beslutsloggen 

 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter 

§ 15 
Rapporter (muntliga) 

 
Inga övriga frågor 

 

§ 16 
Övriga frågor 

 
BESLÖT 
att nästa möte äger rum i Juni 
att Karin skickar ut en doodle för möte i Juni 
att Karin skickar ut en doodle för möte i sommar 
 

§ 17 
Kommande FS-möten 

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

§ 18 
Mötets avslutande 

 
 
 
Karin Wester   Amalia Ideborg 
Ordförande   Justerare 


