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Per Eriksson
• Vem är du?
En 51 årig som är nyfiken på världen och människorna i den. Som brinner för att få
människor att se att de har makten att förändra sina liv och de sammanhang de är
del av.
• Vad gör du i scouterna?
Driver ett arbete för att få scoutledare och andra att ha roligare, bli tryggare och
säkrare, när de paddlar kanot i verksamheten. Är också del av NSFs
beredningsutskott.
• Hur ser du på NSFs värdegrund?
Våra två rörelsers mål att stärka individen och ge oss egenmakt i våra liv, så att vi blir
aktiva solidariska medborgare; är och har varit ledstjärnan i mitt liv. Jag ser NSFs
uppdrag som skärningspunkten mellan scouting och alkoholproblematisering. För att
fortsätta driva det över tid är medlemmarnas personliga helnykterhetsval
grundläggande.
• Vad är NSFs största utmaning?
Att hitta självkänslan i vilka vi är och varför, samt att ha roligt tillsammans, tvärs över
olika invanda sammanhang som t.ex geografi och generationer.

Sofia Friman
• Vem är du?
Jag är en driven friluftsperson som brinner för engagemang,
utveckling och att utmana mig själv. Just nu studerar jag till
Landskapsvetare på Högskolan Kristianstad och jag är sedan 2020
utbildad Fjälledare.
• Vad gör du i scouterna?
Just nu sitter jag i valberedningen för Värends scoutkår samt är
rovermentor där.
• Hur ser du på NSFs värdegrund?
För mig handlar värdegrunden om det som är viktigt för mig i rörelsen;
engagemang, nykterhet och gemenskap.
• Vad är NSFs största utmaning?
Att öka medlemsantalet och att stärka vår nyktra profil.

Ponthus Jessmor
• Vem är du?

Jag är en glad officersaspirant som pluggar i Stockholm för tillfället, men
kommer från Skåne i grund och botten

• Vad gör du i scouterna?

Idag så är jag inte aktiv i någon kår utan har suttit i FS de senaste två åren.
Men jag försöker hela tiden komma med på läger och hajker, sånt som är
riktigt kul

• Hur ser du på NSFs värdegrund?

Den är NSF stöttepelare i allt vi gör, det som håller samman oss till ett
förbund

• Vad är NSFs största utmaning?

Den närmsta tiden är FM vår stora utmaning. Många tunga beslut ska tas,
men det blir härligt. Sedan är strategi och anläggningar något som kommer
vara svårt. Hur vi balanserar allt. En annan sak är att visa personalen
uppskattning för det de gör!

Annie Roos
• Vem är du?
Erfaren scout med dille på ordning och förvaltning. Utanför scouterna är
jag forskare och lärare på ett universitet. Bor utanför Hova i Skaraborg.
• Vad gör du i scouterna?
Jag var väldigt aktiv fram till för ungefär 5 år sedan, sedan dess har jag stått
lite vid sidlinjen och tittat in. Jag har en historia av att t ex vara
spårarledare, göra förbundsläger, sitta i UScK och ALKO.
• Hur ser du på NSFs värdegrund?
Värdegrundsarbete är oerhört viktigt och något som vi behöver ha en
pågående dialog kring. Värdegrunden ska spegla förbundet och sedan
förankras.
• Vad är NSFs största utmaning?
Att nå fram i bruset, både hos våra medlemmar och till potentiella
medlemmar.

Mats Kempinsky
•

Vem är du?
Jag är 64 år, bor i Örebro. Jag är en rela3vt nybliven pensionär. De senaste 25 åren har jag arbetat som
skolledare och rektor i olika skolformer. Jag har varit medlem och ak3v scout sedan mer än 50 år. Jag har haE
en mängd olika uppdrag både som ideell men även som anställd inom NSF

•

Vad gör du i scouterna?
Jag är framförallt ak3v lokalt i Örebrokåren. Just nu är det uppdrag som kassör, arbete med vår scoutstuga,
jag ingår även i eJ utökat ledarteam för våra äventyrare. Vi har i Örebrokåren också mycket samverkan inom
IOGT-NTO-rörelsen och med Scouterna Örebro län. Därutöver är jag sedan många år ledamot i
Kungsholss3Eelsen.

•

Hur ser du på NSFs värdegrund?
Värdegrundsarbete är centralt för NSF. Vi kan bygga vår verksamhet både på scou3ng, scoutlag och IOGTNTO-rörelsens grundsatser. Det gör oss unika, men det är också något som förplik3gar. Vi måste ständigt
arbeta med vår värdegrund för aJ vara relevanta och trovärdiga som organisa3on.

•

Vad är NSFs största utmaning?
Jag ser aJ vi har eJ läge i Sverige där intresset ökar för friluEsliv. Många organisa3oner ökar siJ
medlemsantal och sin ak3vitet. Här borde även NSF kunna öka, även vi borde kunna få ﬂer kårer, ak3viteter
och medlemmar. Vi ska ge unga utrymme, stöd och förutsäJningar aJ utvecklas som människor och som
medlemmar. Det gäller då aJ vi skapar de bästa möjliga ekonomiska och organisatoriska förutsäJningarna.
Jag ser aJ vi nu är i eJ läge där det kommer aJ krävas skarpa ekonomiska prioriteringar i förbundets
verksamhet.

Birgitta Ipsonius
• Vem är du?
Jag är NSF-scout sedan åtta års ålder. Jag identifierar mig själv som scout och har haft
stor glädje och nytta av att vara scout i hela mitt liv! Till min profession är jag
förskollärare med specialisering inom utomhusdidaktik. Jag studerar för tillfället till
specialpedagog.
• Vad gör du i scouterna?
Jag är ledare för våra spårarscouter och kårordförande i Lönneberga-Silverdalen NSF
scoutkår. Jag är även ledamot i Kalmar Distrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund.
• Hur ser du på NSFs värdegrund?
Vår värdegrund är vår stöttepelare och väldigt viktig i allt vårt arbete från
avdelningsarbetet till scoutarbetet på världsnivå.
• Vad är NSFs största utmaning?
Vidareutveckla och stärka kommunikationen i vårt scoutförbund
Profilera vårt scoutförbund utåt och inåt – Vilka är vi? Vad vill vi? Hur vill vi
synas/uppfattas?
Ta fram strategier för hur vårt arbete ska bedrivas.

Oscar Johansson
• Vem är du?
Jag är 21 år gammal, bor i Växjö och jobbar som producent/projektledare
på ett mediaföretag.
• Vad gör du i scouterna?
Jag är sekreterare i Förbundsstyrelsen för NSF och sitter med i
Arbetsutskottet. Jag är även Funktionsansvarig för Gemensamt inför
Jamboree22.
• Hur ser du på NSFs värdegrund?
NSFs värdegrund har givit mig ett sammanhang och en uppväxt som starkt
bidragit till den person jag är idag. Jag tycker att det är en vital del av vårt
förbund och något vi ska värna om.
• Vad är NSFs största utmaning?
Jag tror att vår största utmaning framåt blir att finna en gemensam riktning
för vårt förbund, där vi tillsammans bidrar till att stärka och utveckla
förbundet.

Petra Sjöö
•

Vem är du?
Jag är scoutledare, hobbyholic och mamma till en äventyrare, en utmanare och och
en roverscout. Gift med Johan, som också är ledare i Reftele NSF. Jag arbetar som
rektor och jobbar dagligen med att utveckla utbildning för att ge alla barn och unga
de bästa möjligheterna i livet.

•

Vad gör du i scouterna?
Jag älskar att tälja och elda! Tur att jag som avdelningsledare för spårare och
upptäckarscouter, får göra det ofta!

•

Hur ser du på NSFs värdegrund?
Vi måste andas och leva vår värdegrund. Den ska genomsyra allt vi gör och tänker. För
att det ska bli så, måster vi lägga mycket tid på att definiera och säkerställa att vi
menar samma sak när vi pratar om värdegrund.

•

Vad är NSFs största utmaning?
För att NSF ska växa, måste fler unga få möjligheten att uppleva hur fantastiskt kul
och utvecklande det är att leda en avdelning, sitta i en styrelse, ingå i ett kursteam
eller sitta i en lägerkommitté. Vi måste utveckla många fler mötesplatser och tillfällen
där man lockas att ta det steget. Annars blir vi inte fler och det måste vi bli.

Fredrik Krantz
• Vem är du?
Jag är 54 år, uppvuxen i Eneryda i Småland men boende i Skåne sedan
1988. Jag är ingenjör samt VD och delägare i eW Xllverkningsföretag.
Familjen består av fru och två barn. Utöver scouXng ägnar jag mig gärna åt
friluYsliv, skogsarbete och jakt.
• Vad gör du i scouterna?
Äventyrsscoutledare och revisor (kår och distrikt)
• Hur ser du på NSFs värdegrund?
Nykter scouXng är en unik möjlighet aW förena scoutrörelsens och
nykterhetsrörelsens värden för aW utveckla unga människor.
• Vad är NSFs största utmaning?
Vikande medlemsantal – vi påverkar färre unga människor vilket gör oss
mindre relevanta i samhället
Minskande intäkter – prioritering av utgiYer och arbete för aW säkra
intäkter och ﬁnansiell uthållighet

Jenny Åhs
• Vem är du?
Jag är en social tjej ifrån Umeå. Jag brinner för djur och natur, delar
min vardag med 3 små scouter (6, 10 och 11 år gamla) och min man
• Vad gör du i scouterna?
Jag är ledare och lägeransvarig, jag håller I material förvaring och ser
Nll aO våra läger blir så utvecklande som möjligt för våra scouter.
• Hur ser du på NSFs värdegrund?
Jag är stolt över vår värdegrund och använder learning by doing I all
min vakna Nd. Scoutlagen är också något jag tycker är mycket vikNgt.
Nykterhet är en självklarhet för mig då jag vuxit upp I osund miljö.
• Vad är NSFs största utmaning?
AO marknadsföra oss och visa alla nyﬁkna blivande scouter aO vi ﬁnns.

