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Plats Plats 

Karin Wester, Amalia Ideborg, Rikard Eliasson, Oscar Johansson, 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 Ponthus Jessmor till justeringsperson på mötet 

 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

 
BESLÖT 
att  lägga protokoll 06-21 till handlingarna 
att lägga protokoll 07-21 till handlingarna 

 

§ 4  
Föregående protokoll 

Förbundskassör Rikard föredrog nuläget kring förbundets ekonomi. IOGT- 
NTOs ekonomiavdelning (där förbundet har sina ekonomitjänster) har bytt  
ekonomisystem, därav har det varit lite strul med att få ut KBR-rapporter. Nu  
fungerar dock systemet som det ska och personalen på kansliet har fått  
utbildning i systemet.  
 
Nuläget är ganska passivt vad gäller utgifter i verksamheten, 2021 kommer  
med största sannolikhet generera ett positivare resultat än den beslutade  
budgeten. Generellt så är ekonomin fortsatt god. 
 
I våras beslutade förbundsstyrelsen om att ha ett ansökningsförfarande för  
kårerna att söka av de extra verksamhetspengarna som förbundet har fått från  
MUCF. På grund av sjukdomar bland personalen har inte ansökan kunnat 
genomföras, därför föreslås processen att skjutas fram till hösten. 
 
BESLÖT 
att notera den ekonomiska rapporten 
att ansökningsprocessen för de extra verksamhetsstödet förläggs till 

hösten 
att uppdra åt Rikard, Theres och kansliet att ansvara för 

ansökningsprocessen 
att 15 november är sista ansökningsdagen 
 

§ 5 
Ekonomi 

Förhoppningen fanns att årsredovisningen skulle ha färdigtställts i våras, dock  
har inte detta varit möjligt. Därför föreslås denna att godkännas först nu. 
 
BESLÖT 
att godkänna årsredovisningen för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 

2020 
 

§ 6 
NSF Årsredovisning 
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Generalsekreterare Theres föredrog hur det ser ut i våra kårer. Inför  
kommande personaldagar har verksamhetsutvecklarna fått i uppgift att se över  
hur läget är i kårerna som de har ansvar för, efter detta kommer en mer  
detaljerad rapport att avläggas. Övergripande ser läget bra ut. 
 
BESLÖT 
att notera rapporten om kårstatus 
 

§ 7 
Kårstatus 

Förbundsstyrelsen har fått in en ansökan till utvecklingsbidrag från  
Skogshöjden Trollhättans scoutkår. Enligt de antagna riktlinjerna för  
utvecklingsbidraget ska ansökningarna behandlas av FS två gånger per år, men  
eftersom att detta missats att kommuniceras ut till kårerna valde  
förbundsstyrelsen att behandla ärendet ändå. 
 
BESLÖT 
att godkänna utvecklingsbidraget på 35 000 kr till Skogshöjden 

Trollhättans scoutkår 
 

§ 8 
Utvecklingsbidrag 

Förbundsstyrelsen ägnade stora delar av mötet med att diskutera handlingarna  
till Förbundsmötet.  
 
BESLÖT 
att notera det pågående arbetet med handlingarna till Förbundsmötet 
 
att uppdra åt Karin, Amalia och Theres att undersöka ifall ett fysiskt 

åsiktstorg är möjligt eller ej, och om ej möjligt undersöka alternativen 
 

§ 9 
Förbundsmötet 2021 

Förbundsstyrelsen diskuterade de inkomna nomineringarna till Nykter Scout- 
priset. Styrelsen anser att det förvisso är förtjänstfulla insatser men att dessa ej  
uppfyller kriteriet för Nykter Scout-priset. 
 
BESLÖT 
att inte dela ut Nykter Scout-priset år 2021 
 

§ 10 
Nykter Scout-priset 

Förbundsstyrelsen har fått en inbjudan till LSUs Representantskap som sker  
den 4 – 14 november. 
 
BESLÖT 
att inte skicka någon representant till LSUs Representantskap 2021 
 

§ 11 
Representation 

Förbundsstyrelsen såg över de pågående ärendena, eftersom de flesta av dessa  
rör handlingar till Förbundsmötet kommer dessa att klaras av under  
mandatperioden. 
 
BESLÖT 
att notera pågående ärenden 
 

§ 12 
Pågående ärenden / 
uppdrag från 
beslutsloggen 

Ordförande Karin föredrog sitt arbete inom ramen för sitt uppdrag. Bland  
annat NBVs huvudmannamöte och förberedelser inför Förbundsmötet. 
 
En av våra kommunikatörer Towe har önskat vara heltidstjänstledig under  

§ 13 
Rapporter (muntliga) 
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hösten, som en fortsättning på den halvtidstjänstledighet som hon haft under  
våren. Det har gjort att belastningen på den övriga kanslipersonalen varit tung,  
därför har beslut tagits att tillsätta Emilia Sandgren som vikarie på 75% för  
kommunikatör Towe fram till sista februari.  
 
Samtal ska föras med representanter från distriktsstyrelserna i både  
Kronoberg-Blekinge och Skåne för att diskutera rekryteringen av  
verksamhetsutvecklare i regionen. Målsättningen är att landa i ett  
rekryteringsförfarande och en tidsplan för rekryteringen. 
 
Ett fysiskt brev med information om den stundande rixhajken har skickats ut  
till alla våra medlemmar i utmanarålder. Tinget hade låg uppslutning, vilket  
resulterade i att inga nya ledamöter valdes till UScK, de nuvarande  
ledamöterna sitter kvar fram till nästa ordinarie Ting. 
 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter 
 

 
Inga övriga frågor 

§ 14 
Övriga frågor 

 
BESLÖT 
att nästkommande FS-möte äger rum över telefon den 10 oktober kl 

18:00 
 
att ett FS-möte äger rum i Mölnlycke den 29 oktober 
 
att uppdra åt Theres att skicka ut en Doodle för överlämningshelg 
 

§ 15 
Kommande FS-möten 

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

§ 16 
Mötets avslutande 

 
 
 
Karin Wester   Ponthus Jessmor 
Ordförande   Justerare 


