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Valberedningens förslag till FM 2021.
Förslag till mötesfunktionärer vid FM 2021
Mötesordförande

Kontaktuppgifter

Josefine Hellroth Larsson (Reftele)
Jonatan Kilnäs

josefine.larsson@nsf.scout.se
jonatan.wedk@gmail.com

Mötessekreterare
Emma Olofsson (personal)
Elisa Dahlqvist (kår Finspång)
Johan Fridlund (kår Östersund)
Jenny Kallin (kår Eskilstuna)

emma.olofsson@nsf.scout.se 0732-74 60 81
elisa.dahlqvist@gmail.com 073-152 18 61
johan.fridlund@unf.se 072-8570612
jenny.kallin@telia.com 073-4206715

Protokollsjusterare
Gunnel Johansson, kår Timmersdala, bor i Skövde
Andreas Dahlin, kår Trollhättan, bor i Trollhättan
Rösträknare
Hilda Eriksson, kår Moheda, bor i Alvesta
Erika Lindholm, kår Värend, bor i Växjö
Tovali Sjödén, kår Moheda, bör i Ör
Agnes Manninen, kår Flen, bor i Stockholm
Resefördelningskommitté
Anders Eriksson
Elin Martinsson
Moderatorer (5 st)
Johanna Larsson (Mölnlycke)
Sofia Friman (Värend)
Daniel Lundh (Förbundskåren)
Kristin Svensson (Flenninge-Ödåkra)

johanna_larsson@live.se 073-83 05 344
sfriman95@gmail.com 070-8722425
d.l@nsf.scout.se 070-9166871
kristin.svensson.e@gmail.com 070-9829165

Sekreterare (beredningsgrupper)

inväntar svar från Sandra Karlsson
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Förslag till förbundsstyrelse
Valberedningen föreslår att förbundsstyrelsen består av 10 ledamöter och inga suppleanter efter
förbundsmötet 2021.
Valberedningen föreslår FM 2021 att välja följande personer till förbundsstyrelse:
Ordförande
Vice ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Per Eriksson, kår Mölnlycke, bor i Stockholm
Ponthus Jessmor, kår Spejaren, bor i Stockholm
Sofia Friman, kår Värend, bor i Kristianstad
Petra Sjöö, kår Reftele, bor i Bredaryd
Oscar Johansson, kår Värends, bor i Växjö
Annie Roos, kår Utby, bor i Hova
Fredrik Krantz, kår Lund, bor i Furulund
Jenny Åhs, kår Björkesta, Umeå
Mats Kempinsky, kår Örebro, bor i Örebro
Birgitta Ipsonius, kår Lönneberga-Silverdalen, bor i Helsingborg

Förslag till beredningsutskott (BU) inför nästa FM
Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i beredningsutskottet skall vara 5 ledamöter och inga
suppleanter.
Valberedningen föreslår följande ledamöter:
Ellen Garnwall, kår Örebro, bor i Brastad
Josefine Hellroth Larsson, kår Reftele, bor i Nacka
Efraim Pettersson, kår Stora Levene, bor i Vara
Martin Kalling, kår Uppsala, bor i Uppsala
Jennie Granqvist, kår Värends Scoutkår,

Förslag till valberedning fram till nästa FM
Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i valberedningen skall vara 5 ordinarie och en
suppleant.
Valberedningen föreslår följande ledamöter:
Charlotte Henriksson, kår Östersund, bor i Östersund
Niklas Blomqvist, kår Nacka-Boo, bor i Södertälje
Jonas Moberg, kår Skene, bor i Skene
Anne Norstedt, kår Flen, bor i Flen
Laila Örheden, kår Moheda, bor i Moheda
Erik Sjömålen, kår Värend, bor i Växjö
Suppleanter:
Sonja Wengström, kår Utby, bor i Uppsala
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Förslag till revisorer i scoutförbundet
Katarina Funning, kår Hällan, bor i Sundsvall
Anders Glemfelt, kår Kinnarumma, bor i Borgstena
Revisor suppleanter:
Johan Fridlund, kår Östersund, bor i Östersund
Lars Andersson, kår Nacka-Boo, bor i Solna

Förslag till revisorer i anläggningsstiftelserna
Revisorer- Stiftelsen NSF- scouternas fjällstugor
Ordinarie
Bengt-Ove Pettersson, kår Utby, bor i Göteborg
Suppleant
Anders Johansson, kår Berg, bor i Lammhult
Revisorer- Stiftelsen Kungshols kurs- och lägergård
Ordinarie
Rolf Andersson, kår Landskrona, bor i Landskrona
Suppleant
Christer Ipsonius, kår Vikingen-Ekeby, bor i Helsingborg
Revisorer- Stiftelsen Ransbergs Herrgård
Ordinarie
Fredrik Persson, kår Örebro, bor i Vintrosa
Suppleant
Anders Ödman, kår Utby, bor i Göteborg

Valutskottets förslag till förbundsstyrelse

2021-10-20

I januari startade valutskottet ett intensifierat arbete inför förbundsmötet för att få fram
nomineringar till den kommande förbundsstyrelsen.
De två senaste åren har den förlamande pandemin stoppat mycket av de ambitioner och planer som
förra FM beslutade och som styrelsen haft höga ambitioner om att förverkliga: Utbildningar, träffar,
läger, möten med kårer, utrednings- och utvecklingsarbete och många andra aktiviteter. Självklart
har pandemin påverkat motivationen och entusiasmen för förbundsstyrelsen. Två i styrelsen – Karin
och Rikard - har redan tidigt aviserat att de tycker att de har suttit så länge i styrelsen att det är dags
för andra att ta över. Men även några av dem som bara suttit en mandatperiod väljer nu att kliva av.
Valutskottets ambition har varit att nominera en styrelse som kan arbeta som ett team. Vidare har vi
strävat efter att få en mångfald med olika kompetenser, erfarenheter, kårer, åldrar och kön.Vi har
haft en lång lista på tänkbara personer som skulle kunna ingå i styrelsen. Valutskottet har tillbringat
mycket tid via Teams och i telefon för att hitta bra lösningar, och också via utskick och nyhetsbrev
m.m. försökt förmå NSF-Sverige att hjälpa oss hitta lämpliga kandidater som också är villiga att leda
förbundet. Tyvärr har det varit svårt att få jakande besked från många av dem som vi föreslog att
ingå i förbundsstyrelsen.
I september tog vi kontakt med Per Eriksson som tidigare visat stort engagemang och har idéer och
tankar på hur det ska gå att föra vårt förbund framåt på ett lyckosamt sätt. Per är beredd att axla
förbundsordföranderollen. Några av dem som tidigare tackat nej på vår förfrågan från valutskottet,
har därför tänkt om och valt att ställa sig till förfogande för att kandidera till förbundsstyrelsen.
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Vi har nu ett förslag på ledamöter, som är villiga att ställa upp för förbundets framtid och anta en
nominering till förbundsstyrelsen. I förslaget finns några kandidater som aviserat att deras
kandidatur beror på de beslut som förbundsmötet fattar. Vi i valutskottet menar att det alltid gäller,
oavsett vilka frågor som förbundsmötet beslutar om. Det är därför just valen ligger bland de sista
punkterna på dagordningen.

