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Ort Plats 
Närvarande: Ponthus Jessmor (FO), Sofia Friman, Oscar Johansson (FK), 
Annie Roos, Anders Ödman, Nanny Ytterbring, Björn Jönsson, Jenny Åhs 
Adjungerande: Theres Sysimetsä (GS) 
Vid protokollet: Birgitta Ipsonius 

Närvarande 

 
Ordförande Ponthus Jessmor öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande av mötet 
 

BESLÖT 
att godkänna föredragningslistan 

 

§ 2  
Föredragningslista 

BESLÖT 
att utse Nanny Ytterbring att jämte ordföranden justera dagens protokoll 

§ 3  
Val av 
justeringsperson 

BESLÖT 
att  godkänna föregående protokoll FS04-22 och lägga föregående 

protokollet till handlingarna 
 

§ 4  
Föregående protokoll 

Rapport gavs från FO, UScK, RScK. GS, utbildningssatsningen och 
arbetsplanspatrullen från respektive arbetsområde. 
 
BESLÖT 
att notera samtliga rapporter 

§ 5 Rapporter 

BESLÖT 
att fastställa förtydligandet avseende om en aktivitet är marknadsförd 

som scoutaktivitet med scoutkåren som tydlig arrangör 
att fastställa förtydligandet avseende verksamhet som bedrivs i enlighet 

med scoutmetoden och NSF:s värdegrund 
att ge Biträdande Generalsekreteraren tolkningsföreträde gällande 

riktlinjerna bland personalen 
 

§ 6 Aktivitetsstöds-
tolkning 
 

 
BESLÖT 
att bifalla önskan från Gästrike NSF Scoutkår av Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbund (org.nr. 885501–2715) att genomföra en försäljning av 
fastigheten SANDVIKEN HEDÅSEN 3:100 

att uppdra Oscar att bevaka processen kring försäljningen av fastigheten 
att begära ett tydliggörande från scoutkåren, med stöd av 

verksamhetsutvecklare, där syftet med fördelning av pengarna från 
försäljningen framförs 

, 

§ 7 
Försäljningsmedgivan
de 
 

BESLÖT 
att lägga ner Högs Scoutkår av NSF (saknar organisationsnummer) 

och upplåta till Gävleborgs NSF distrikt att avsluta alla kårens 
bankkonton 

att Högs NSF scoutkårs scoutmaterial och bankmedel tillförs 
Gävleborgs distrikt org.nr. 802524–2945 

§ 8 Nedläggning av 
kår 
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BESLÖT 
att uppdra Ponthus Jessmor och Sofia Friman att författa och skicka en 

gratulationshälsning till Våra gårdar 

§ 9 Våra gårdars 80-
årsfirande 
 

BESLÖT 
att anta förslaget om utdelning av Sommarbonus med förtydligande om 

att de avser förlorad lägerverksamhet under 2020/2021 
att besluta enligt underlag för utdelning av Sommarbonusen  
att dela ut Sommarbonusen innan sommaren 2022 
 

§ 10 Coronastöd 
 

Genom av planner på Teams och uppföljning av fattade beslut. § 11 Pågående 
ärenden/Planner 

BESLÖT 
att uppdra AU tillsammans med GS att inkomma med förslag till 

kompetensutveckling för FS till FS-mötet i oktober 
 

§ 12 Övriga frågor 
 
 

Budgetberedningsgruppen delgav en plan för budgetarbetet under nästa FS-
möte.  

§ 13 Budgetarbete 
 

Nästa fysiska FS-möte är 13–15/5 i Skövde. 
Nästa digitala möte är i juni.  
 

§ 14 Nästa möte 
 

Ordföranden Ponthus Jessmor avslutade mötet och tackade alla för ett bra 
möte. 
 

§ 15 
Mötets avslutande 

 
 
Ponthus Jessmor     Birgitta Ipsonius     Nanny Ytterbring 
Ordförande/justerare     Sekreterare      Justerare 


