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Motion nummer 1: 
Utgiftstak
Förbundets intäkter kommer som alla vet till stor del från miljonlotteriet, vilken under många år varit en stabil 
inkomstkälla. Nedan följer en illustration över förbundets intäkter och resultat både bugeterat och utfall. Vi kan här 
se hur de senaste åren kraftiga budgeterade negativa resultat har kompenserats av större intäkter och/eller mindre 
utgifter än förväntat. Med indikationer om kraftigt minskade intäkter från miljonlotteriet och en avslutad satsning på 
insamlingsverksameten kan vi inte anta att större intäkter än beräknat kommer rädda förbundets resultat.

Med vetskapen om att förbundets resultat historiskt sett allt som oftast blivit bättre än budgeterat har FM med stor 
majoritet beslutat om budgeterade underskott i storleksordningen 15 % av våra sparade reserver per år. Ändringsförslag 
vilka resulterar i ökade utgifter för förbundet har ofta motiverats som oproblematiska då förbundet har en stark kassa. 
Detta synsätt är samtidigt väldigt farligt då kassan snabbt kan dräneras, särskilt som vi ser minskade intäkter.

Med flertalet beslut om ökade utgifter genom ändringsförslag under det senaste förbundsmötet samtidigt som försök 
till att göra besparingar hade svårt att få genomslag behövs en tydligare gräns på hur stora utgifter förbundet skall ha 
under kommande år. Vi vill se ett fortsatt starkt förbund med en stark kassa som kan fortsätta att satsa och utveckla 
sin verksamhet. Vi har inte minst under de senaste åren sett hur en pandemi snabbt kan ändra förutsättningarna för vår 
verksamhet och inte minst påverka kårerna. För att klara förändringar och hänga med i framtiden behöver förbundet 
ekonomiska resurser.

Motionärer:
Victor Åberg Varbergs NSF-scoutkår, Eva Kilnäs Mölnlycke Scoutkår, Sven Nilsson Glasberget Mölndal

 Vi motionärer förslår: 
att  Det införs en punkt på dagordningen (så tidigt som möjligt) för detta FM där vi beslutar om ett utgiftstak  
 för de år som budgeten skall beslutas om
att  Det införs en punkt på dagordningen (innan mötet beslutar om motioner och FS förslag) under   
 kommande FM där vi beslutar om ett utgiftstak för de år som budgeten skall beslutas om

 

Förbundsstyrelsen svar

Om förbundsmötet i ett tidigt skede tar ett beslut om ett utgiftstak så finns det en risk att vid en punkt i mötet 
har det beslutade utgiftstaket nåtts och då blir en fråga i vad gör förbundsmötet med kommande förslag och 
motioner som har ett behov av budget? Ska de förslagen och motionerna då inte tas upp till förhandling eller 
måste mötet gå tillbaka till punkten om utgiftstak och riva upp den för att sedan besluta om ett nytt utgiftstak? 
Kommer det då att bli en diskussion om i vilken ordning alla förslag och motioner ska komma för att de som 
är viktigast ska få den platsen i budgeten först. Förbundsstyrelsen förstår vad motionärerna vill med sitt förslag 
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men ser ett problem i hur det ska genomföras och ser att denna diskussion måste tas under budgetposten på 
förhandlingarna. Annars riskerar mötet att låsa fast förhandlingarna tidigt om hur mycket verksamhet förbundet 
kan genomföra på grund av vilket utgiftstak som har beslutats om.

 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet: 
att avslå motionen i sin helhet

Beredningsutskottets yttrande

BU tycker det är rimligt att diskutera hur stort underskott vi ska budgetera med. Generellt anser BU att budgeten 
ska läggas i balans även om det finns tillfällen då det är motiverat att lägga en budget i obalans, exempelvis vid 
långsiktiga investeringar eller särskilda satsningar. BU anser också att det finns stora fördelar med att ta beslut 
om budgeten sist, eftersom det är då vi har beslutat om all verksamhet som ska ske under åren. Risken är annars, 
som FS skriver, att den som skriker högst får bestämma över vilka frågor som ska beslutas om först och därmed få 
tillgång till pengar ur budgeten. 

 Beredningsutskottet föreslår förbundsmötet: 
att  avslå motionen
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