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Tack för ditt engagemang
Det här är förbundsstyrelsens berättelse över verksamheten som 
styrelse, medlemmar och personal gemensamt genomfört år 2019–
2020. Vi har liksom föregående verksamhetsberättelse tillåtit oss 
dela några berättelser över vad som hänt 2021 vilket gör att det här 
kan ses som förbundsstyrelsens redovisning av vad som hänt sedan 
förbundsmötet 2019.

Förbundsstyrelsen har bestått av nio personer. Det har varit en utmanande 
och annorlunda mandatperiod där styrelsen har träffats fysiskt fyra gånger 
under perioden. Styrelsearbetet har fått ställas om till digitala möten och 
det har resulterat i att det har varit svårt att hämta kraft från varandra i 

styrelseuppdraget.
I personalorganisationen har det varit en del förändringar. Under våren 2020 gick 

biträdande generalsekreterare på föräldravikariat och det rekryterades en ny generalse-
kreterare. Under hösten 2020 tillsattes en ny tjänst som organisationssekreterare som 
delvis ersatte administratörstjänsten. I augusti 2021 tillsattes en ny biträdande generalse-
kreterare. Personalorganisationen består nu av generalsekreterare, biträdande generalse-
kreterare, organisationssekreterare, två kommunikatörer och fem verksamhetsutveck-
lare.

Vi bedriver en fantastisk verksamhet i kårer, distrikt och förbund som gör skillnad för 
såväl enskilda medlemmar som samhället. Vi gör unga redo för livet och skapar förutsät-
tningar för medlemmar att utvecklas till kreativa och modiga samhällsmedborgare. Det 
är ett resultat av många personers engagemang.

Ett stort tack till dig som lägger din tid och engagemang i vår verksamhet oavsett om 
det är som scoutledare, styrelseledamot, revisor, supporter, personal, arrangör eller 
kommittéledamot.

Ett stort tack till dig som har funderat över nya möjligheter till verksamhet under den 
rådande pandemin.

Ett särskilt tack till våra fantastiska utmanarscouter som möjliggör en omfattande 
nationell utmanarverksamhet i vårt förbund.

Förbundsstyrelsen

Fotograf: Torkel Edenborg
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Två historiska år
Efter ett vanligt år 2019 har vi genomgått två historiska år. Två år som påverkat hela 
samhället i stort, och därigenom också NSF och vår verksamhet. 2020 och 2021 har 
till stor del präglats av Corona-restriktioner, handsprit och digitala möten. Avstånd, 
digitala möten och karantän är något som inte rimmar helt enkelt med scoutmöten, 
läger och barn- och ungdomsverksamhet.

Trots ett ansträngande år har vi i 
Nykterhets rörelsens Scoutförbund 
bedrivit mycket och bra verksamhet 
under perioden.

På både nationell och lokal nivå har vi varit tvungna 
att anpassa vår verksamhet och tänka nytt. Både för 
att kunna erbjuda våra medlemmar aktiviteter men 
också som ett sätt att nå ut till familjer som önskade 
mer inspiration till aktiviteter och vistelse utomhus. 
Nationellt valde vi därför att satsa på att skapa nya 
digitala verksamheter, sprida aktivitetstips och ar-
rangera digitala ledarsamtal.

Fotograf: Torkel Edenborg

www.nsf.scout.se/
hemmascouting

Testa på 
scouting 
hemma
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Våra kårer och medlemmar
Våren 2020 sattes våra lokala verksamheter på prov med nya utmaningar. Många kårer 
ställde om och kunde med små medel justera verksamheten så att den kunde fortgå 
inom ramen för de restriktioner som förelåg.

Våren 2020 skickades en enkät till 
kårerna med syfte att ta reda på hur 
läget är och hur det fungerar i och 
med pandemin. 49 kårer svarade på 

enkäten och generellt var det mycket positiva svar. 
De flesta kårer hade vid den tidpunkten ställt om 
till att helt vara utomhus, hade fortfarande de flesta 
avdelningar igång, fick stöttning på ledarfronten 
av både äldre scouter och föräldrar samt hade 
ekonomin under kontroll. Ett par avdelningar led 
av ledarbrist på grund av ledare i riskgrupp, några 
har valt att ställa in verksamheten och några kårer 
uttryckte en oro för framtiden ekonomiskt.

Några större läger var dock inte aktuellt varken 
sommaren 2020 eller 2021. Däremot har vi sett 
mängder av aktiviteter runt om i landet, året om. 
Sommaren 2020 var förmodligen en av de mest akti-
va scoutsomrar på lokalnivå som förbundet upplevt. 
Som kompensation för uteblivna större läger och 
hajker anordnade kårerna sommarscouting, som-
marlovsaktiviteter, kanotkvällar, dagkollo, kojbyg-
garläger, cykelutflykter och några mindre hajker där 
deltagarna sov en och en i hängmattor.

Sommaren 2021 erbjöd mer lägerverksamhet ute i 
landet när restriktionerna lättade, om än fortfarande 
i mindre skala med kårläger, kanothajker, vandringar, 
fjälläventyr och kojbyggarläger.

Medlemssiffror
 

2019 hade NSF totalt 4 118st medlemmar varav 
3 237 st medlemmar i åldern 6–25 år.

2019 Hade vi 81 registrerade kårer varav 55 st 
bidragsgrundande.

2020 hade NSF totalt 3 894 st medlemmar varav 
3 014 st medlemmar i åldern 6–25 år

2020 Hade vi 81 registrerade kårer varav 54 st 
bidragsgrundande.

Som så många andra föreningar förlorade NSF en 
del medlemmar under 2020. Men samtidigt så var det 
fler kårer som ökade än antal kårer som minskade, 
vilket betyder att de kårer som ökade gjorde det 
ganska mycket! 

Framgångsfaktorer för medlemsökningen i dessa 
kårer tycks i stora drag vara:

Familjescouting: då denna går att göra 
Coronavänlig om varje familj utgör en patrull

Skolrekrytering: som fått genomföras när 
smittspridningen varit mindre eller där kåren/
verksamhetsutvecklaren delat ut lappar på skolor 
trots Corona

Kåren har fått nya ledare eller haft scouter 
som gett sig på ledarskapet för första gången

Kompisrekrytering, det vill säga att scouterna 
tagit med sig kompisar till mötena

Nya kårer
Under perioden 2019–2021 har det startats 4 nya 
kårer. Under 2020 startade Malmö NSF och De 
hängivna, Göteborg och under 2021 Linneryds 
scoutkår och Magelungen, Stockholm. Vi 
välkomnar dessa nya kårer till Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund.

Fyra  
nya  

kårer

Fotograf: Torkel Edenborg
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Arrangemang 2019
Utmanarscoutting
Den 1-3 februari välkomnade utmanarscoutlaget 
från Flen alla utmanare till ett glassigt Ting. 65 
deltagare och funktionärer fanns på plats för att 
under helgen diskutera framtiden, ta beslut och välja 
nya ledmöter till Utmanarscoutkommittén.

Aurora
Ett 30-tal utmanarscouter och ett 20-tal ledare och 
ledarbarn reste sommaren 2019 till Storvallens 
fjällstugor för förbundets utmanarscoutläger Aurora. 
Lägret pågick mellan den 4-9 augusti.

Med basen i tält på stugområdet fick utmanarna 
möjlighet att lära sig mer om fjällsäkerhet, fjällvett, 
sjukvård, karta och kompass och hur man tolkar 
vädret i fjällen. Allt för att förbereda sig inför lägrets 
fjällvandring.

Vandringen bjöd på fantastiska vyer, stationer med 
aktiviteter uppe på fjället, varierande väder, topptur, 
någon stukad fot och ett och annat skavsår.

Förutom fjällrelaterat program så innehöll lägret 
även flera hantverkspass, ideologistärkande pass 
samt lägerbål.

Rixhajk
För de utmanare som fått mersmak på fjällen 
genomfördes även årets Rixhajk i Storvallen den 
20-22 september. Ett 40-tal utmanare reste med 
nattåget till Storlien för att genomföra en rixhajk 
med vandring över trädgränsen.

Förbundsmöte 
Förbundsmötet 2019 genomfördes i Älmhult den 
11-13 oktober. Drygt 220 deltagare var på plats för 
att diskutera och fatta kloka beslut.

Fotograf: C
aroline Spångberg

Fotograf: C
aroline Spångberg
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Arrangemang 2020
Med hänsyn till rådande situation gjorde förbundsstyrelsen 2020 en riskanalys utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslöt därför att ställa in följande 
arrangemang Scoutgalan 2020, Solvarg 2020, Rixhajk 2020 och Nyårsbal 2020/2021. 
Innan Coronan slog till hölls dock ett fåtal arrangemang.

Nyårsbal på Ransberg
Nyårsfirandet på Ransberg gick av stapeln den 
28 dec– 2 jan över årskiftet 2019–2020. Temat 
för balen var Casino Ransberg och drygt 50 
utmanarscouter deltog i firandet.

Utmanarscoutting
Utmanarscouterna höll sitt årliga Utmanarscoutting 
den 7–9 februari 2020 på Tollare folkhögskola 
i Nacka med 48 anmälda deltagare. Tinget 
arrangerades av utmanarscoutlaget Naa-Boo från 
Nacka-Boo Scoutkår.

Lokala framtidsträffar
På förbundsmötet 2019 antogs förslaget att FS 
under 2020–2021 skulle arrangera ett antal lokala 
framtidsträffar för ideella ledare i förbundet. 
Framtidsträffarnas syfte är att skapa inspiration, kraft 
och en plan för hur verksamheten kan utvecklas och 
växa på alla nivåer i förbundet.

Den första Framtidsträffen på Tollare den 8 feb-
ruari ställdes in på grund av för få anmälningar. När 
Covid sedan gjorde entré bjöd man istället in till en 
digital variant med två tillfällen under samma dag den 
16 maj. 18 deltagare anmälde dig till denna digitala 
träff.

Under resten av perioden har inga fler framtidsträf-
far anordnats, utan istället har fokus legat på digitala 
ordförandeträffar och digitala ledarsamtal.

Kompassen
Utbildningshelgen Kompassen var tänkt att 
ingå som en del av de tre utbildningstillfällena 
i utbildningssatsningen. Men den blev liksom 
utbildningssatsningen framflyttad på grund av 
Covid-19.

Frejd förbundsläger
Sommaren 2020 skulle vi träffats på en lägeräng 
för att vara med om förbundslägret Frejd. När 
detta blev omöjligt gjordes ett försök att skjuta 
upp lägret till 2022, men när Scouternas nationella 
läger Jamboree21 flyttades och blev Jamboree22 
kändes det svårt att också ha ett förbundsläger 
samma år. Så trots lägerkommitténs hårda arbete 
med att planera ett fantastiskt medeltidsläder så var 
omständigheterna extra ordinära, och lägret fick 
ställas in.

Jubileumsfirande
2020 firade vi att NSF 
har funnits i 50 år! 1970 
beslutade IOGT-Scout och 
NTO-scout att gå samman 
till Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund. På grund av 
pandemin sattes dock planer på paus och det firandet 
som skulle ske under förbundslägret och kurshelgen 
Kompassen kunde tyvärr inte genomföras. Däremot 
skapades ett programmaterial med fyra scoutmöten 
att använda i kåren. Fyra scoutmöten utformade för 
att visa hur scouting bedrevs för 50 år sedan, fundera 
över scouting i framtiden och såklart fira de 50 år vi 
funnits!

I samband med Jubileet gjordes också Scouting 
Spirit nummer 4 2020 på temat NSF 50 år.

Frejd 
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Arrangemang 2021
Under försommaren 2021 lättades restriktionerna något, vilket gjorde att vi kunde börja 
ses fysiskt runt lägereldarna igen.

Solvarg
Sommaren 2021 genomfördes 
utbildningen Leda patrull 
Solvarg fysiskt på Kungshols 
kurs- och lägergård utanför 
Rättvik. 29 förväntansfulla 
äventyrare deltog under veckan 5–13 
juli.

Extrainsatt Utmanarscoutting 2021
13–15 augusti 2021 hölls ett extrainsatt 
Utmanarscoutting i Utby då det digitala Tinget 
i början av sommaren inte blev beslutsmässigt 
på grund av för få deltagare. Tinget lockade 15 
utmanarscouter och arrangerades av utmanarlaget 
Putteknuttarna från Utby Scoutkår.

Fotohelg
4–5 september genomfördes en fotohelg där 
scouter, ledare och föräldrar från Färjestadens samt 
Mönsterås scoutkår deltog. Kårerna arrangerade 
en mängd olika scoutaktiviteter som förbundet 
förevigade i bild och film för kommande material.

Rixhajken 2021
Rixhajken 2021 gick av stapeln i Skåne 24–26 
september som arrangerades av utmanarlaget 
Ragnarök från Vikingen Ekeby Scoutkår. 70 
deltagare utforskade naturreservatet Kullaberg och 
gavs möjlighet att uppleva slående utsikter, vandra 
genom vacker bokskog, besöka grottor, bada i 
syndens näste och klättra högt upp i vingliga trätorn i 
landet Ladonien.

Fotograf: Solvarg  
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Digitala arrangemang 2020–2021
När större delen av världen höll sig hemma och ställde om till digitalt hängde vi på. Det 
resulterade i flera nya möjligheter att mötas inom förbundet.

Digitala ledarsamtal
I juni 2020 började vi arrangera digitala ledarsamtal 
på olika teman kopplat till kommunikation, 
rekrytering eller verksamhet. Fram till hösten 2021 
arrangerades totalt 25 digitala ledarsamtal.

Digitala ordförandesamlingar
En positiv effekt av pandemin är att FS i maj 2020 
bjöd in alla ordföringar till en digital träff  för att föra 
ett samtal runt pandemin och hur den har påverkat 
kårer och distrikt. Den träffen resulterade i att vi 
under hösten 2020 började med ordförandeträffar en 
gång per månad och har fortsatt sedan dess.

Träffarna har haft olika teman för att föra en dialog 
om verksamhet, framtid och aktuella ämnen. Teman 
har bestämts utifrån önskemål från kårerna och vad 
som har varit aktuellt för dem. Det har varit runt 15st 
deltagare med vid varje träff  och träffarna har varit 
väldigt uppskattade av både FS och deltagarna.

Digitalt förbundsråd
Förbundsstyrelsen bjöd in till digitalt förbundsråd 
den 6 februari 2021. 48 deltagare anmälde sig 
till förbundsrådet där ämnet för dagen var Våra 
anläggningar och Anläggningsstrategin. 

Frågeställningar under rådet var bland annat:

Varför har vi anläggningar?
Vilka behov har vi?
Vilka anläggningar har vi och vad gör vi nu? 

Läs mer om resultatet under Anläggningsstrategin 
längre fram.

Styrelseutbildning  
tillsammans med UNF
NSF har tillsammans med UNF under våren 
2021 erbjudit en digital styrelseutbildning. Fyra 
medlemmar från NSF deltog.

Fotograf: Privat  
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Projekt och satsningar
Medlemsutvecklingspatrullen
På förbundsmötet 2019 beslutades om att tillsätta en 
projektpatrull för medlemstillväxt. Projektpatrullens 
uppdrag var att fundera på och testa olika metoder 
för rekrytering. Med rådande omständigheter och 
restriktioner med anledning av Covid-19 har det inte 
har funnits möjlighet att praktiskt prova idéer, därför 
har projektpatrullens uppdrag fått ändrats under 
perioden. Projektpatrullen har istället bollat många 
olika idéer, stora som små, att ta vidare i framtida 
arbete i medlemssatsningen som sträcker sig till och 
med 2025.

Friluftslivets år
Inför Friluftslivets år 
2021 tillsatte medlems-
utvecklingspatrullen en 
arbetsgrupp för att ta fram 

aktiviteter 
som man kan göra för 
att lyfta frilufts livet. De aktiviteterna 
som arbetsgruppen tog fram finns på 
hemsidan.

Anläggningsstrategin
På FM 2019 togs beslutet att jobba vidare med 
anläggningsstrategin och tillsätta en projektpatrull. 
FS bjöd under våren 2021 in till ett digitalt 
förbundsråd med fokus på anläggningarna. Det 
resulterade i många goda samtal samt tillräckligt med 
ideella för att sätta samman en patrull för att jobba 
vidare med anläggningsstrategin. Patrullen har ännu 
inte kommit igång med arbetet.

Utbildningssatsning
Hösten 2020 genomfördes en digital träff  med 
fokus på utbildning och utbildningssatsningen på 
grund av de inställda utbildningshelgerna. Under 
den träffen kom vi gemensamt fram till att det 
viktiga med utbildningssatsningen var mötet mellan 
ledare i förbundet och därför valde vi att skjuta upp 
satsningen för att kunna genomföra den fysiskt 
istället för att ställa om till digitala utbildningar.

Utmanar-rover-satsning
På förra förbundsmötet togs beslutet att genomföra 
en satsning för utmanar- och roverscouter i 
förbundet. Förslaget grundade sig i en svårighet 
att behålla medlemmarna i dessa åldersgrupper 
och därmed även minskad återväxt i förbundet. 
Övergångarna mellan de olika åldersgrupperna 
ansågs som svår att hantera både för scouter och 
ledare, satsningen fokuserade därför särskilt på att ge 
stöttning åt utmanarledare samt ett mentorsprogram 
för roverscouter för att göra övergången mjukare. 
I satsningen låg även en ambition om att skapa 
nationella roverarrangemang med, för att stärka den 
samhörighet som skapats under utmanartiden.

Förbundsstyrelsen har drivit arbetet och till en 
början fokuserat på att försöka rekrytera ideella som 
kunnat tänka sig vara en del av den mentorspatrull 
som nämnts i satsningen. Intresset har dock varit my-
cket svagt och därmed försvårat arbetet. Ett försök 
gjordes också till ett nationellt mentorskapspro-
gram med anställt stöd där en ansökan författades 
till SAFF, Stiftelsen Ansvar för framtiden, ansökan 
fick dessvärre avslag vilket gjorde att det spåret blev 
ekonomiskt svårt att genomföra.

www.
nsf.scout.se/
karservice/

aktiviteter-for-
friluftsliv

Fotograf: Torkel Edenborg
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Coronascouting
Det var mycket som inte blev som vi hade hoppats år 2020 och 2021. Men för att 
anpassa oss till situationen och fylla de behov som uppstod skapade vi nya material, 
tips och aktiviteter.

Hemmascouting
När ovissheten var stor kring hur 
och om vi kunde bedriva scouting 
som vi är vana vid skapades 
med hjälp av personal ett nytt 
programmaterial. Hemmascouting 
är gjort för att vara enkelt att göra 
hemma i familjen tillsammans med föräldrar som 
inte är scoutledare. Med sex scoutmöten på olika 
teman guidas familjen genom olika övningar och 
aktiviteter så som eldning, karta och kompass och 
chiffer. Det gav fler möjlighet att uppleva scouting 
och friluftsliv, fast i det lilla.

Aktivitetstips och julkalender
Under våren 2020 och inför julen 2020 publicerades 
i sociala medier ett flertal olika aktivitetstips för att 
ge inspiration till enkla aktiviteter att göra hemma 
tillsammans i familjen.

Hurry Scurry
För att göra ytterligare roliga aktiviteter för familjer 
och scoutkårer arrangerades under 2020 två digitala 
Hurry Scurry-organisationstävlingar.
21 maj 2020 arrangerades den första Hurry 
Scurryn där 18 patruller var närvarande. Under 

två timmar genomförde lagen en traditionsenlig 
organisationstävling med klassiska uppgifter som 
elda av ett snöre, hitta på ett patrullrop och lösa 
kluriga utmaningar. Den stora skillnaden från en 
traditionell Hurry Scurry var att denna genomfördes 
nationellt med patruller från hela Sverige som 
deltog via digitala kanaler. Det blev ett mycket 
lyckat arrangemang där vi hade deltagare både från 
våra egna medlemmar och deras familjer, andra 
scoutkårer och familjer från IOGT-NTO-rörelsen.

Under Vit jul-kampanjen arrangerades ytterligare 
en Hurry Scurry, med jultema. Det var öppet för alla 
som ville att anmäla sig och tävlingen var en del av 
de aktiviteter som arrangerades under Vit juls flagg. 
Tävlingen lockade 13 tävlande lag från hela IOGT-
NTO-rörelsen.

Julavslutning – Bäst i test
I och med förbundets 
rekommendation om att strax innan 
jul 2020 pausa verksamheten på 
grund av det rådande pandemiläget, 
skapades ett upplägg för en 
digital julavslutning att genomföra i 
scoutkåren. En julavslutning med Bäst i test-tema. 
Upplägget går självklart att göra även vid en fysisk 
julavslutning.

www.nsf.scout.se/karservice/julavslutning-bast-i-test

www.nsf.
scout.se/
hemma 

scouting

Fotograf: Torkel Edenborg
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Kommunikation  
och administration
Scouting Spirit
Scouting Spirit har utkommit med fyra nummer 
per år, med olika teman att fördjupa sig i. Under 
2020 har vi fokuserat mycket på att ge aktivitetstips 
i pandemitider samt lyfta all fin verksamhet och alla 
fina insatser som gjorts ute i kårerna för att inspirera 
till mer trygg, säker och rolig verksamhet.

2019 Tema: Klimatsmart, Nå ut, Patrullen, 
Scouting på olika sätt.

2020 Tema: Vi växer, Ännu mera scouting, 
Scoutsommar, 50 år och framåt.

2021 Tema: Uteliv är inne, Prata drogfrågan, 
Äntligen läger.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet förmedlar information om kommande 
arrangemang, utbildningar, program, administrativa 
göromål samt information från förbundet. 
Nyhetsbrevet skickas ungefär 1 gång i månaden och 
har under 2019 gått ut med 14 utskick och under 
2020 med 15 utskick.

Ebas
Under 2020 lanserades 
Årsmötesguiden i eBas. 
Det är en funktion 
som ska underlätta 
administrationen och rapporteringen kring årsmötet. 
Den vägleder under själva mötet och säkerställer 
att alla obligatoriska punkter angivna i stadgarna 
kommer med på föredragningslistan.

Våren 2021 lanserades ett nytt modernare gräns-
snitt för eBas.

Under både 2020 och 2021 har många små upp-
dateringar och förbättringar skett löpande. Bland 
annat har anmälningsmodulen 
uppdaterats och utvecklats.

Broschyr
Lagom till höstterminen 2020 
släpptes en ny upplaga av 
rekryteringsbroschyren med 
delvis nya texter och nya bilder 
från fotohelgen hösten 2019.
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Material
Starta och driva 
scoutkår
För att underlätta 
nystart och att 
driva en scoutkår 
publicerades under 2019 ett nytt 
material. Materialet heter Starta 
och driva scoutkår, och innehåller 
bland annat checklistor, mallar, 

information om NSF, administrativ guide 
och tips för verksamhetsplanering.

Klartänkt
Under perioden har 
vi fortsatt att arbeta 
och utveckla vårt 
programmaterial 
Klartänkt. Vi har 
skapat och lagt till nya 
övningar på www.
klartänkt.nu, till exempel övningarna Tänk tvärtom 
och Jag som nykter förebild.
Vi har också på flera olika sätt lyft Klartänkt för 
att inspirera och utbilda scoutledare, scouter och 
personer främst inom övriga nykterhetsrörelsen. 

Bland annat genom ett flertal interna digitala 
workshops, seminarier på IOGT-NTO-rörelsens 
kongresser under sommaren 2021 samt som tema 
under Folknykterhetens dag.

Studiecirkel Tillsammans
Tillsammans är en ledarutbildning som syftar till 
att stötta scoutledare till att göra verksamheten mer 
tillgänglig. Utbildningen vill öka förståelsen för de 
enskilda behov som olika NPF kan innebära och 
vägleda scoutledare i hur kommunikationen och 
samspelet med alla barn, oavsett funktionsvariation, 
kan underlättas. Under 2020 togs en ny studiecirkel 
med materialet Tillsammans fram. Studiecirkeln 
erbjöds vid två tillfällen våren 2021, dock saknades 
intresse hos ledarna och ingen av cirklarna 
genomfördes.

www.nsf.scout.se/karservice/starta-och-driva-scoutkar

STARTA OCH 

DRIVA SCOUTKÅR
I NYKTERHETSRÖRELSENS SCOUTFÖRBUND

 1  1 

KLARTÄNKT

www.
klartänkt.

nu
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Scouterna
Demokratijamboree  
och förvaltnings möte
Scouternas Demokratijamboree hölls digitalt den 
21–29 november 2020. Under Demokratijamborren 
valdes Linn Ternefors från NSF in i Scouternas 
styrelse som International Commissioner, IC. 
Det togs också ett beslut om att alla över 15 år 
som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en 
scoutkår, som innebär direkt och regelbunden 
kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur 
belastningsregistret. Barn är alla under 18 år
Det har även hållits ett förvaltningsmöte där scouter 
från NSF fanns representerade bland ombuden.

Världskongresser
WOSM och WAGGGS 
har de haft sina världs konferenser digitalt där flera 
medlemmar från NSF var delaktiga. Fokus i de 
motioner den svenska delegationen skickade till både 
konferenserna handlade om att få scoutrörelsen i 
världen att utveckla sitt arbete med ungas delaktighet 
i freds byggande.
Det beslutade även vart kommande världs scoutevent 
kommer att hållas:

World Scout Jamboree 2027 blir i Polen – du 
som är född mellan 2009 och 2013 kommer 
kunna söka som deltagare. Är du äldre kan 
du bli avdelningsledare eller internationell 
lägerfunktionär, IST.

World Scout Moot 2025 blir i Portugal – riktar 
sig till åldersgruppen 18–25

World Scout Youth Forum & World Scout 
Conference 2024 kommer hållas i Egypten – 
där kan alla i Scouterna söka att bli en del i den 
svenska delegationen.

Jamboree22
Beslut fattades om att flytta Scouternas nationella 
Jamboree från 2021 till 2022. NSF finns 
representerade med flera engagerade medlemmar i 
planeringsarbetet och det finns fortfarande möjlighet 
för fler att engagera sig.

DRÖMMEN OM 
EN HÅLLBAR 

VÄRLD

30 JULI – 6 AUGUSTI 2022 • NORRA ÅSUM • KRISTIANSTAD

JAMBOREE22 är en värld fylld 
av äventyr och kompisar.

En hållbar värld, 
där tusentals scouter möts 

och tillsammans skapar 
vår gemensamma framtid. 

Så vad drömmer du om?

 F
O
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IOGT-NTO-rörelsen
Riksstyrelsen
Riksstyrelsen är vår gemensamma styrelse för hela 
IOGT-NTO-rörelsen. Förbundsstyrelsen har 
två ledamöter som sitter i Riksstyrelsen. Under 
2020–2021 har det påbörjats fördjupade samtal om 
hur vi ska profilera oss som en rörelse, samverka för 
gemensamma frågor och lyfta varandra.

Insamlingsarbete
Under 2020 beslutade styrelsen för IOGT-NTO 
Ideell förening, INRIF, att avbryta satsningen på att 
utveckla det rörelsegemensamma insamlingsarbetet.

INRIF
Under 2021 omorganiserades INRIF till en ny 
styrelse som hanterar IOGT-NTO-rörelsens 
internationella arbete.

Vit jul
Kampanjen Vit jul handlar om att alla barn har 
rätt att se fram emot, och få uppleva, en trygg och 
mysig jul. Det förutsätter trygga och närvarande 
vuxna. IOGT-NTO-rörelsen anordnar därför 
jullovsaktiviteter för barn och unga över hela landet .
NSF har varit delaktiga i Vit jul under 2019 med flera 
kårer som ställt upp och anordnat aktiviteter för 
ortens barn och unga under jullovet.

2020 var ett annorlunda år även för Vit jul. Sam-
hället uppmanades att inte umgås med människor 
utanför sin egen familj eller närmaste vännerna, så 
därför var det omöjligt att detta år genomföra vanliga 
Vit jul-aktiviteter. På nationell nivå arrangerade NSF 
istället en Hurry Scurry, ett digitalt lägerbål samt ett 
musikquiz. Samtliga var välbesökta.

Världens Barn
Världens Barn är en 
av Radiohjälpens 
största 
insamlingskampanjer 
och ett samarbete 
med civilsamhälles-
organisationer, 
SVT och Sveriges 
Radio P4. Kampanjen pågår hela året med kulmen i 
september/oktober. Genom IOGT-NTO-rörelsen 
deltar NSF i kampanjen och har flera kårer och 
enskilda medlemmar som samlar in pengar och 
anordnar aktiviteter under kampanjen till förmån för 
Världens Barn.

Vi skapar framtiden
Konstutställningen ”Vi skapar framtiden” har 
som syfte att på ett roligt sätt sprida kunskap och 
engagemang om Agenda 2030 och de Globala 
målen i allmänhet och alkoholkopplingen till dessa i 
synnerhet. Insatser som förebygger alkoholproblem 
bidrar till förverkligandet av hela 14 av de 17 Globala 
målen!
Nio kända konstnärer och illustratörer har fått 
illustrera var sitt av de 17 globala målen och de övriga 
åtta illustrerar de anmälda grupperna själva. Sedan 
hålls en utställning för att visa upp arbetet och sprida 
kunskap om Agenda 2030. Under 2021 har NSF 
6st deltagande kårer som jobbar med utställningen. 
Projektet fortsätter under 2022 och då finns det 
möjligheter för fler kårer att delta.

Fotograf: Torkel Edenborg
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Personal och förbundsstyrelse
Kanslipersonal
Linn Ternefors, generalsekreterare,  
avslutat tjänst 2020-05-30.
Theres Sysimetsä, generalsekreterare,  
2020-06-01–.
Maria Hellzenius, biträdande generalsekreterare, 
föräldraledig mars-december 2020,  
avslutat tjänst 2021-02-25. 
Louise Ricknert, biträdande generalsekreterare, 
vikariat 2020-03-16 – 2020-12-31. 
Sandra Karlsson, biträdande generalsekreterare, 
2021-08-05–.
Caroline Spångberg, kommunikatör.
Towe Bengtsson, kommunikatör,  
tjänstledig 2021-02-22–2022-01-16. 
Emilia Sandgren, kommunikatör & projekt ledare, 
vikariat 2021-09-01–2022-02-28.
Anneli Simu Gunnarsson, administratör,  
avslutat tjänst 2020-10-14. 
Anna Cedervall, organisationssekreterare,  
2020-11-10 –.

Verksamhetsutvecklare
Emma Olofsson
Elin Martinsson
Christian Ageland
Sara Mörner, föräldraledig maj 2020 – mars 2021  
Marielle Edman, vikariat 2020-03-09–2021-09-10 
Nina Fyrman, tjänstledig september 2021– juni 2022
Nathalie Parra Jakupovic, vikariat 2020-10-26–2021-04-29

Förbundsstyrelsen, FS
Karin Wester, Fagersta.
Amalia Ideborg, Upplands Väsby.
Rikard Eliasson, Karlskrona.
Ponthus Jessmor, Halmstad.
Jennifer Ivarsson, Lammhult.
Linn Snöström, Ösmo.
Mats Thellman, Västervik.
Emil Funcke, Uppsala.
Oscar Johansson, Växjö.

Fotograf: Torkel Edenborg


