
Tankar från Per Eriksson - Kandidat till posten som 
Förbundsordförande i NSF 
 
NSFs uppdrag ligger i skärningspunkten mellan nykterhetsrörelsens arbete och scoutings 
fantastiska förmåga att utveckla människor och stärka deras engagemang i samhället. Två 
rörelser som var för sig, inte kan reduceras till en fråga eller ses som enbart en metod. Som 
NSF-scouter är vi knutna till båda rörelserna, vi är både och inte mer eller mindre, däri ligger 
vår styrka. Skall vi som organisation vara betydelsefull för våra medlemmar, för 
scoutrörelsen och för nykterhetsrörelsen, så måste vi vara metodiskt och programmässigt 
starka på båda områdena. Vi måste också se till att ha riktigt roligt, för då kan vi bli fler och 
bättre uppfylla vårt uppdrag. 
  
Använder vi scoutmetoden för att göra riktigt bra scouting i NSF, då fyller vi en viktig roll i 
svenska scouting. Då kommer fler att lyssna på det vi har att säga om hur man kan påverka 
unga i frågan om alkohol och droger. Här ska vi vara bäst! NSF har också en lång och stark 
tradition av att utbilda genom patrullsystemet och genomtänkt använda alla delar av 
scoutmetoden. Solvargskursens metodik och arbetssätt som exempel, imponerar på övriga i 
Scouterna. Det ska vi vara stolta över och fortsätta utveckla. 
  
Bra scouting är rolig och ett fantastiskt sätt att både utvecklas själv, och att få vara med på 
andras utvecklingsresor. Gör vi bra och rolig scouting då kan vi bli fler. Då blir vi också 
relevanta för andra nykterister och nykterhetsrörelsen. Men för det måste vi bli bättre på att 
synliggöra och förklara vad scouting är inom IOGT-NTO och till andra som är eller kan tänka 
sig att bli nyktra, för att bli del av arbetet med vårt uppdrag i samhället. 
  
Vår otroligt starka ekonomi (ca 15 miljoner kr i intäkter per år) bör vi använda till att 
människor möts, förverkligar idéer och skapar riktigt bra scouting tillsammans. Då utvecklar 
vi ett scoutsammanhang med lyskraft och bygger NSF-scoutkänsla som knyter oss samman 
över hela landet och stärker våra medlemmar som scouter och nykterister. 
  
Alla oavsett inkomst, bakgrund eller andra sociala förutsättningar skall ha möjlighet att 
förverkligas och förverkliga andra inom vårt scoutförbund. Vi skall lägga våra ekonomiska 
medel på att utmana oss själva att tillsammans göra den bästa scouting vi kan tänka ut och vi 
skall ha kul ihop, på vägen. Om det vi sen gör i scoutform är en European Roller Coaster 
Tour, ett utmanar och roverscoutläger på fjället, ett förbundsläger med medeltidstema eller 
fantastisk vecko- eller varannanveckoverksamhet i vårt lokalsamhälle spelar mindre roll, 
bara vi utmanar oss i att göra bra scouting och har kul ihop tillsammans. 
  
De här är mina tankar om hur vi i NSF skall gå framåt. Jag kan lägga mitt huvudfokus i livet på 
detta, till att början med, de närmaste två åren. För att vara beredd att göra det så behöver 
jag känna mig trygg i att förutsättningarna finns för att teamet i styrelsen skall ha kul och att 
vi har ett beslut om att avveckla scoutförbundets ekonomiska engagemang i Ransberg. Om 
du har undringar om vad jag har gjort tidigare i NSF, inom Scouting i stort, i 
Nykterhetsrörelsen, vad jag jobbar med eller hur tankarna ovan kan sättas igång i praktiken, 
så svarar jag gärna på frågor i facebookgruppen Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 


