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Sammanträdets beslutsmässighet
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.
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Val av justeringspersoner

Beslut

att välja Daniel Kåreda och Thomas Frostberg till justeringspersoner.
att välja Anders Ahlström som justeringsperson från punkt 20 då Daniel Kåreda
behövde avvika från mötet.
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Val av mötessekreterare

Beslut

att välja Martin Björgell till mötessekreterare
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Dagordningens godkännande

Styrelsen utser den i presidiet som inte leder mötet att vara mötessekreterare

Dagordningen kompletteras med punkt 7, presentation av den
medarbetarundersökning som är gjord för anställda och ideella på nationell nivå.
Numrering justeras som konsekvens av detta.
För övriga punkter läggs till a) Brev om Vilda b) Representation till externa möten
c) Instruktioner för verksamhetsplanering 2015-2016
Beslut

att godkänna dagordningen med tillägg enligt ovan
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Godkännande av föregående protokoll
Styrelsen går igenom de sista justeringarna av tidigare protokoll, och undertecknar
tidigare justerade protokoll för publicering på våra hemsidor.

Beslut

att med ett godkännande lägga styrelseprotokoll 6 samt presidieprotokoll 4 till
handlingarna
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Medarbetarundersökning, anställda och ideella
Tove Sjöblom presenterar resultaten från årets medarbetarundersökning där
anställda och ideellt aktiva i de nationella arbetsgrupperna svarat på en rad
frågeställningar om hur de upplever att arbeta hos Scouterna. Presentationen visar
att Scouterna är en bra arbetsplats som generellt har en god arbetsmiljö, och
glädjande är flera siffror bättre än fjolårets resultat. Nästan samtliga som arbetar
på Scouterna eller som har ett ideellt uppdrag på nationell nivå trivs och har
roligt, och hela 95% svarar att de kan rekommendera att söka ett nationellt
uppdrag i någon av våra arbetsgrupper.
Baserat på svaren har Scouternas ledningsgrupp också en plan för de punkter som
kan bli ännu bättre och har inlett ett arbete för att även fortsättningsvis kunna
vara en god arbetsgivare och bra arbetsplats. Katarina Hedberg redovisar att
ledningsgruppen aktivt inlett ett arbete med några konstaterade brister, där
styrelsen ger beröm för hög medvetenhet i organisationen. Styrelsen gör också en
värdering av resultatet och ger ett medskick till ledningsgruppen. Styrelsen får
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också några medskick inför framtiden för sitt arbete, exempelvis gällande
betydelsen av tydliga uppdrag, uppdragsbeskrivningar och att ge och ta emot
uppskattning för sitt arbete. För det senare finns utvecklingspotential där
fortfarande få svarar att de får uppskattning från medlemmar och scoutledare för
allt arbete de lägger som anställd eller ideellt aktiv i de nationella arbetsgrupperna.
Styrelsen önskar fortsättningsvis att frågor om diskrimineringsgrunder inkluderas i
undersökningen för den ideella medarbetarundersökningen, som ett led i vårt
arbete att bli en mer öppen och inkluderande organisation för alla.
Beslut

att tacka Tove Sjöblom för presentationen
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Ekonomisk rapport och prognos 1 2014
Katarina Hedberg föredrar Scouternas månadsrapport för mars (inklusive alla
bokförda intäkter och kostnader fram till 2014-02-28) samt prognostiserat utfall
för 2014. Prognos 1 är en första uppdatering av årets ekonomi i förhållande till
budget, och är viktig eftersom två av våra större intäkter – statsbidrag och
utdelning från PostkodLotteriet har fastställts för 2014.
Några större aspekter som påverkar uppställningen beror dels på att Scouterna
har gjort en översyn över overheadkostnader där alla kringkostnader
sammanställts och fördelats ut per anställd tjänst. Totalt ger det inte någon
resultatpåverkan men fördelningen blir något annorlunda. Styrelsen konstaterar
att den översynen som gjorts enligt Ekonomistyrningsverkets modell visar på en
god utveckling av vår ordning och reda i ekonomin.
I sin helhet ligger prognos 1 väldigt nära budget för 2014, med ett medskick att
slutresultatet för 2014 skulle kunna bli ännu något bättre.

Beslut

att tacka för rapporten
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Verksamhetsrapport

Katarina Hedberg presenterar en något förändrad form för verksamhetsrapport
till styrelsen, som tydligare utgår från våra projekt och verksamhetsområden.
Styrelsen tackar för en tydligare rapport som ger en bra bild av vad som händer
och vilket fokus som gäller för våra olika projekt det senaste kvartalet. Styrelsen
lyfter att det är viktigt att rapporterna till styrelsen framförallt lyfter utmaningar
och problem för att styrelsen ska kunna agera eller omprioritera vid behov.
Styrelsen går igenom de olika verksamhetsområdena enligt Medlemsutveckling
inklusive regionala kanslier och kommunikation, Utveckling inklusive program,
arrangemang, Vilda, internationellt, Trygga möten, Amahoro-Amani, mångfald
och Trygga möten överallt, Utbildning inklusive scoutledarutbildningar,
Värdebaserat ledarskap, utbildningsutveckling och friluftslivsutbildningar,
Ledning samt Service, Förvaltning & Försäljning inklusive Scoutnet och
Scoutshopen.
Katarina Hedberg berättar också om att verksamhetsrapporten kommer
publiceras på hemsidan i någon form för att fler ska kunna följa den goda
utvecklingen inom flera områden. Att sprida kännedom om det fantastiska arbete
som sker till fler tror styrelsen kan göra att fler medlemmar blir stolta över det
som görs.
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Styrelsen diskuterar också hur arbetet går med att nå de mål och fomuleringar
som återfinns i Scouterans verksamhetsplan 2013-2014. Presidiet ger en muntlig
föredragning, och kompletterar arbetet med måluppfyllad i en bilaga till
protokollet. På några målområden gör styrelsen en notering att arbetet inte ännu
är så långt kommet att måluppfyllnaden är given fram till Demokratijamboreen
2014.
Beslut

att tacka för rapporten
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Årsredovisning 2013, för Scouterna och Stiftelsen Signe och Gösta Bergwalls Scoutfond
Slutrevision är sedan tidigare genomfört och styrelsen har till mötet fått till sig
slutversionen av årsredovisningar för Scouterna respektive Stiftelsen Signe och
Gösta Bergwalls Scoutfond.

Beslut

att tacka för ett väl utfört bokslutsarbete och med det skriva under
årsredovisningarna för 2013
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Strategi 2015-2025
Tillsammans med styrelsen för Scouternas folkhögskola (Kjesäterstiftelsen) och
med närvaro av referensgruppen för strategiprocessen och Scouternas
valberedning presenteras de första slutsatserna från analysfasen av arbetet med
Scouternas strategi 2015-2025. Fram till dagens datum har drygt 5000 scouter
bidragit i arbetet genom intervjuer, enkätundersökningar, djupintervjuer och
workshops. Anna och David från Rewir går igenom ett antal områden, som kan
ses som stora penseldrag, som kan vara prioriterade för Scouterna att titta på.
Baserat på detta görs en prioriteringsövning för det fortsatta arbetet. Fortfarande
är hela processen väldigt öppen, men några av mötets diskussioner kretsar kring
förutsättningar för den lokala verksamheten, målgrupper och vi-känslan.
Caroline Thunved berättar att det i ökande utsträckning kommer positiv
återkoppling att arbetet möjliggör delaktighet, och att många scouter runt om i
landet tycker det är kul att involveras. En lång lista med möten presenteras där
styrelsen fördelar sig för att kunna komma ut och träffa så många som möjligt
och få en bred förankring.
Anna Saxberg och David Lillewarg från Rewir leder presentation och övningar
för att fördjupa arbetet, få ytterligare input och vägledning inför att
projektgruppen ska ta fram ett första utkast inför styresens möte i juni. Fram till
dess fortsätter arbetet att samla in tankar via möten och workshops samt på siten
scoutservice.se/strategi

Beslut

att tacka Caroline Thunved och Rewir för presentationen
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Anläggningsutredning
Kiki Hall besöker styrelsen som representant för Scouternas förvaltningsgrupp
med syfte att presentera den anläggningsutredning som är gjord.
Scouternas förvaltningsgrupp har utsett en arbetsgrupp som gjort en genomgång
av samtliga av Scouternas anläggningar, Frustuna by, Mullfjället, Gilwell med
Brittmäss, Vindalsö samt S/Y Biscaya. Sammanfattningen av rapporten är att en
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grundläggande utmaning rör ekonomi, och att flertal av anläggningarna har gått
med förlust under flera år. Arbetsgruppen identifierar en rad möjliga vägar framåt
för att tydligare involvera anläggningsgrupperna i respektive anläggnings ekonomi
samt att eventuellt tillföra ideella resurser som särskilt fokuserar på utvecklig av
anläggningarna inklusive att öka beläggning och verksamhet.
För respektive anläggning bifogas en kartläggning av nödvändiga investeringar
enligt en prioritetsordning, som även innehåller en preliminär kostnadsberäkning.
För Vindalsö och Frustuna By som arrenderas har ekonomin de senaste åren i
stort nått ett nollresultat. För Mullfjället och Gilwell har ekonomin varit en något
större utmaning medan det för S/Y Biscaya finns mycket utmaningar för att
förbättra läget framöver.
Beslut

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma med en uppskattning för
storleken på en underhållsfond som står i paritet med rådande behov för våra
fastigheter på kort och lång sikt samt plan för hur den fylls på
att uppdra åt generalsekreteraren att en riktlinje för avkastning från Scouternas
tillgångar tas fram, där anläggningar är en del
att uppdra åt Anders Ahlström att återkomma med ett underlag kring helhetstänk
för Scouternas anläggningar till Scouternas verksamhetsplan 2015-2016
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FRIIs kodrapport

Scouterna är medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som är
en branchorganisation för tryggt givande, framförallt genom 90-konton. För
förbättrad styrning och kontroll har FRII upprättat en kvalitetskod som
medlemsorganisationerna åtar sig att följa. Kvalitetskoden är ett
självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i kvalitetsarbetet för
insamlande organsiationer. Under 2013 uppdaterades kodrapporten, som numera
innehåller en kravstandard. Den uppdaterade kvalitetskoden ställer också krav på
att varje medlemsorganisation årligen också ska upprätta en effektrapport utifrån
FRIIs mall för effektrapportering.
För Scouterna innebär kodrapporten och effektrapporteringen att det blir enklare
att visa för allmänheten vilken nytta Scouterna gör, vilket också kan underlätta för
våra scoutkårer i sin kommunikation. Likaså hjälper rapporteringen Scouterna att
skapa en transparent struktur som tar avstamp i vårt ändamål, styrelsens arbete,
styrning, internkontroll, insamling, anställda och idella samt rapportering.

Beslut

att tacka Malin Amnefelt för en bra start på arbetet med kodrapporten
att uppdra till generalsekreteraren att till kommande verksamhetsberättelse lyfta
in de sex principer för effektrapportering som återfinns hos FRII
att uppdra åt Malin Amnefelt att tillsammans med presidiet skapa en plan för att
uppfylla de aktiviteter som krävs enligt FRIIs kvalitetskod
att uppdra åt Malin Amnefelt att tillsammans med presidiet förbereda en
kodrapport samt effektrapport enligt FRIIs mallar för beslut vid styrelsens
möte i maj
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Ny scoutkår
Styrelsen har fått en ansökan om att starta en ny förening inom Västmanlands
scoutdistrikt.

Beslut

att uppdra åt generalsekreteraren att återkomma till Åloppescouterna att
förtydliga sina stadgar gällande rösträtt för medlemmar under 15 år
att uppdra åt presidiet att fatta beslut om scoutkåren efter förtydligande av
stadgarna
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Verksamhetsrevisorernas rapport
Styrelsen går igenom verksamhetsrevisorernas andra halvårsrapport för perioden
2013-07-01 till 2013-12-31. Verksamhetsrevisorerna har i denna rapport fokuserat
på a) styrning och ledning, b) regionala kanslier, c) utbildning. Styrelsen gläds åt
att det är en i stort positiv rapport som visar att mycket av det arbete som görs
går i rätt riktning. Styrelsen är medveten om att det finns utvecklingspotential
inom några områden, såsom exempelvis mätbarhet av uppnådda mål i
verksamhetsplanen. Vad gäller regionala kanslier glädjs styrelsen över de väldigt
positiva siffrorna att en stor majoritet av scoutkårerna svarat att de
fortsättningsvis önskar att få stöd från de regionala kanslierna.
Styrelsen vill framöver också tydliggöra det aktiva arbete som gjorts i förhållande
till Scouternas ekonomi, och konstaterar att det aktiva arbetet kan formuleras
tydligare i protokollen framöver. Utfallet i Scouternas bokslut för 2013 visar också
på ett resultat som ligger helt i nivå med de prognoser och beslut styrelsen fattat
under perioden. Styrelsen konstaterar att det är glädjande att det aktiva arbetet
givit resultat, och berömmer också ekonomiavdelningen för ett fortsatt bra arbete.

Beslut

att tacka verksamhetsrevisorerna för viktiga medskick och för rapporten
att uppdra åt Thomas Frostberg och Josefine Larsson att återkoppla styrelsens
reflektioner till verksamhetsrevisorerna
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Representation i externa organisationer
Scouternas presidium har under mars arbetat med att finna ersättare till Anita
Lindqvist som under flera år varit vår ledamot i två externa stiftelser.
Utnämningarna är till två stiftelsestyrelser vars innehav förvaltas av Hovstaterna
(de Kungliga stiftelserna). Stiftelserna arbetar båda med stöd till projekt av och
för ungdomar, och har under flera år stöttat scoutrörelsen med resurser och
medel. För arbetet har presidiet nominerat två personer som har en lång
bakgrund och erfarenhet i Scouterna och djup förståelse för det lokala
föreningslivet.

Beslut

att å Scouternas vägnar tacka Anita Lindqvist för hennes arbete i stiftelserna
att bekräfta utnämningen av Jenny Insulander till Scouternas ledamot i Prins
Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond (GA-fonden)
att bekräfta utnämningen av Lena Claesson till Scouternas ledamot i H.M.
Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige
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att önska Jenny och Lena stort lycka till i sina kommande styrelseuppdrag
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Rapport från distrikt
Josefine Larsson föredrar rapport från Lo Lagercrantz gällande Scouternas distrikt
inom det västra regionala kansliet. Göteborgs scoutdistrikt har genomfört ett
distriktsforum med stort antal aktiviteter, där Josefine medverkade från styrelsen.
Det återstår fortfarande lite arbete med att bilda klart nya distrikt, även om det går
framåt eller är klart på de flesta håll.
Daniel Kåreda berättar om besöket hos Norra Smålands scoutdistrikt i
Anderstorp. Stämningen är god och arbetet går i rätt riktning med hopp för
framtiden. Daniel berättar också om det nybildade scoutdistriktet Nordöstra
Götalands Scoutdistrikt som blev resultatet av sammanslagningen av Kolmården
och Folkunga. Extra glädjande kunde distrikten rapportera om fler medlemmar
2013 än 2012. Styrelsen gratulerar till medlemsökningen.
Lina Rudin rapporterar om avstämningar med de tre distrikten i Skåne, samt de
kårledningsträffar som regelbundet arrangeras. Bland annat hur det går att ta
tillvara på möjligheterna när Scouternas stämma, Demokratijamboree 2014, hålls i
Kristianstad i höst. Distrikten arbetar också med att påminna de kårer som ännu
inte antagit nya stadgar att göra så. Det kommer också beröm att kommunikation
och information blivit mycket bättre. När det kommer till ledarutbildningar i
Scouterna finns nu i stort samsyn till hur utbildningarna ska genomföras
fortsättningsvis. Visst arbete återstår fortfarande, där Josefine återkopplar efter ett
besök som särskilt avhandlade utbildningar veckan innan
Distriktsordförandeträffen i mars.
Malin Amnefelt har varit på kårordförandeträff i Stockholm, och genomförde en
workshop om Scouternas strategi 2015-2025. Återkopplingen blev att det var
särskilt roligt att styrelsen gör ett ordentligt arbete att involvera många i arbetet,
och att det känns bra att många scouter får tycka till om rörelsens framtid.
Martin Björgell och Anders Ahlström berättar om den Distriktsordförandeträff
som arrangerades sista helgen i mars i samarbete med Dacke scoutdistrikt i
Alvesta. Drygt 40 deltagare från 22 distrikt samverkade kring Scouternas framtid,
pågående utvecklingsprojekt samt arbete inför Demokratijamboreen 2014.
Stämningen var fantastiskt god, och under avslutningen var det många som drog
slutsatser att det ger mycket ny inspiration att få träffa andra distriktsordföranden
från andra delar av landet. Under helgen var också Thomas Frostberg närvarande
tillsammans med Scouternas ledningsgrupp och regionala utvecklingschefer.
Nästa års Distriktsordförandeträff kommer hållas i Sundsvall den 28-29 mars
2015.

Beslut

att tacka för rapporterna
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Rapport från ansvarsområden
Daniel Kåreda berättar om besöket vid Scouternas folkhögskolas utbildardagar
där ett rekordstort antal utbildare tillsammans arbetade med
scoutledarutbildningar och utbildningsutveckling. Ett stort antal workshops
genomfördes under helgen och dessutom lanserades den nya digitala
kurskatalogen.
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Ida Krogh Sjöholm föredrar utvecklingen kring huruvida andra NSOs registerar
sina medlemmar till WOSM respektive WAGGGS. Arbetet med att utse
delegationer inför sommarens världsscoutkonferenser pågår och följer den plan
som finns. Ida berättar också om kontakter med scoutorganisationerna i Ukraina
under den pågående krisen, och att Sverige uttalat sitt stöd för deras arbete för
barn och unga.
Thomas Frostberg rapporterar från bland annat Global Child Forum tidigare i
vår. Likaså får styrelsen en presentation kring arbetet med 23rd World Scout
Jamboree i Japan där arbetet fortgår. Thomas stöttar lägerorganisationen enligt
tidigare uppdrag från styrelsen.
Martin Björgell skickar vidare underlaget till nästa Partsgemensamt forum den 23
april, där Scouterna varit sammankallande för temat ”Mångfald och inkludering”.
Beslut

att tacka för rapporterna
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Övriga frågor
a) Brev om Vilda
Styrelsen har fått ett brev om det kommande sommarlägret Vilda 2014. I
skrivande stund är drygt 4000 scouter från drygt 100 scoutkårer anmälda till det
som blir sommarens stora äventyr. På många håll i landet har nya kontakter
knutits mellan scoutkårer som aldrig tidigare träffats. Arbetet pågår nu för att
leverera ett fantastiskt läger som uppfyller de förväntningar som finns från de
många scouter som är anmälda. Efter lägret kommer det göras en utvärdering
som också kommer ge lärdomar för hur vi kan arbeta med liknande koncept i
framtiden.
b) Representation på möten
Scouterna är medlemmar i ett antal organisationer, nätverk och
samverkansorganisationer som ger oss möjligheter att stärka scoutrörelsen. Under
våren håller flera av dessa årsmöten då det är möjligt för Scouterna att delta med
ombud eller representanter. Styrelsen diskuterar önskemål att bredda
möjligheterna för fler medlemmar att få förtroendet att representera Scouterna
och samtidigt lära sig nya saker. För att testa intresset kommer ett antal möjliga
möten dit Scouterna söker personer för representation publiceras på Scoutservice.
se under ”Ideella uppdrag”. Där kan de som önskar framöver också prenumerera
på ideella uppdrag för att löpande få möjligheter att vara delaktiga i det nationella
arbetet.
Några externa möten framöver är
- Sensus, extra årsmöte 24 maj
- Ideell arena, representantskapsmöte 24 april
- Ecpat Sverige, årsmöte 24 april
Styrelsen diskuterar även kommande möten inom scoutrörelsen där styrelsen
förväntas eller själva önskar delta för att träffa medlemmar och nå ut med det
som händer. Några av dessa möten är
- KFUK-KFUMs scoutförbund, förbundsmöte (FM) 27-28 april
- Equmenia, riksstämma 17-19 maj
- SAU, årsmöte 18 maj
- SALT (EFS), årsmöte 30 maj
Utöver dessa har styrelsen också blivit inbjudna till ett stort antal möten till
distriktsstämmor, kårordförande-träffar, möten med scoutkårer, arrangemang och
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liknande lokalt i scoutrörelsen. Styrelsen gör sitt bästa för att närvara där
kalendrarna gör det möjligt.
c) Instruktioner för verksamhetsplanering 2015-2016
Utifrån diskussionerna om Scouternas strategi 2015-2025 görs även medskick till
processen för verksamhetsplanering till anställda och ideella arbetsgrupper, inför
ett första underlag till styrelsens möte i juni, enligt tidigare fatställd plan från
styrelsen.
Styrelsens medskick är att ha intentionen att skriva verksamhetsplanen ur ett
kårperspektiv för att det ska bli enklare att relatera till och att fler ska förstå hur
alla scoutkårer kan bidra till att uppfylla våra gemensamma mål, samt att det inte
handlar om att förändra allt – utan att fortsätta med det goda arbete som vi gör.
Inriktningarna styrelsen pekar på kretsar kring:
- Fler ska få uppleva scouting: Vi ska fortsätta växa, attrahera fler och få fler att
stanna i vår attraktiva verksamhet
- Scouterna ska ge scoutkårerna de bästa förutsättningarna för en bra verksamhet
för barn och unga: Fokus på stöd till lokal verksamhet, implementera det vi har
(för det är bra!) och förenkla administrationen
- Scouterna är en stark gemenskap och det finns en stolthet i att vara scout: Vikänsla, intern stolthet och tydlig identitet
- Scouterna är en synlig och stark kraft i det lokala och globala samhället: Mer
samhällsengagemang
Beslut

att uppdra åt presidiet att besvara brevet om Vilda
att konstatera att Martin Björgell medverkar på KFUK-KFUMs scoutförbunds
förbundsmöte samt SAUs årsmöte.
att konstatera att Katarina Hedberg och Josefine Larsson eventuellt medverkar
på Equmenias riksstämma
att konstatera att Josefine Larsson medverkar på SALTs (EFS) årsmöte
att publicera uppdrag för att representera Scouterna på externa möten på
Scoutservice under ”Ideella uppdrag”.
att uppdra åt generalsekreteraren att med styrelsens medskick färdigställa
instruktionerna för verksamhetsplanering 2015-2016
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Beslutsuppföljning
Styrelsen går igenom styrelsens beslutsuppföljning, version april 2014, och
konstaterar att några punkter kan avföras efter att de är genomförda eller eller
blivit inaktuella.
Detta rör S8/15 Anläggningsutredning, S3/13c Messengers of Peace, S1/10b
Riktlinjer för kapitalförvaltning, S1/16c Riktlinjer Trygga Möten, S4/12
Kommunikation och intern demokrati, S11/6 Arbetsformer för Scouternas
styrelse, S11/7 Prognos 3 för 2013 och budget för 2014, S11/10
Rekommendationer för registerutdrag, S11/14 FRIIs kodrapport
För S1/16 a och b sätter styrelsen ny deadline till december 2014, S2/12 till maj
2014, S4/10 till oktober 2014, S4/13 till våren 2014 (med tillägg att ansvarig är
Scouternas generalsekreterare), S11/16a till november 2014

9

Beslut

att avföra eller justera punkterna enligt ovan.
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Nästa möte
Nästa möte äger rum på telefon i måndasskiftet april/maj. Presidiet återkommer
med kallelse och förslag på datum. Nästa fysiska möte äger rum 14-15 juni i
Malmö.
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Mötets avslutande
Josefine Larsson avslutar mötet och önskar en fortsatt trevlig söndag.

Justering
Vid protokollet

Mötesordförande

Martin Björgell

Josefine Larsson

Justerare

Daniel Kåreda (punkt 1-19)

Datum och ort

Anders Ahlström (punkt 20-22)

Datum och ort

Thomas Frostberg

Datum och ort
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