Bestämmelser för utmanarscoutverksamhet inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.
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§ 1 VISION OCH MÅL
Våt mål är att använda scouting som metod för att få utmanarscouter att ta ett aktivt
ställningstagande kring nykterhet. Detta uppnår vi genom att bedriva en verksamhet som ger
individen tillfälle till personlig utveckling i en för ålder och mognad anpassad verksamhet
genom:
• Demokratisk skolning och träning i att ta ansvar för gruppens gemensamt fattade beslut.
• Främjande av medlemmarnas utveckling till självständiga samhällsmedborgare med
intresse för omvärlden, personligt engagemang och känsla för internationellt medansvar.
• Vägledning i de grundläggande värderingar i etiska frågor, på vilka den internationella
scoutrörelsen grundas samt i de grundsatser och program utifrån vilka IOGT-NTO-rörelsen
har att arbeta.
• Friluftsliv för utvecklande av känsla för naturen och medansvar för bevarandet av en
livsvänlig miljö.
• Skapande av tillfällen att uppleva samhörighet med medlemmar tillhörande den svenska
och internationella scoutrörelsen och IOGT-NTO-rörelsen.
• Att aktivt verka för en miljö fri från alkohol, narkotika och andra gifter med berusande effekt.
• Ge kunskap om riskerna med drogbruk för att därigenom åstadkomma engagemang i
dessa frågor och ett personligt ställningstagande för helnykterhet.

§ 2 UTMANARSCOUTKOMMITTÉN (UScK)
UScK är det verkställande organ som tar tillvara på utmanarscouternas intressen och
behov, och är verkställande organ mellan ting. Valbar till UScK är varje medlem i
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Dock skall majoriteten och ordförande i kommittén vara
utmanarscouter. Ledamöter till UScK blir valda på Tinget, av de närvarande ombuden, på två
år med överlapp. Vid behov har UScK mandat att mellan ting adjungera en eller flera
personer in i kommittén och/eller valberedningen.

§ 3 UTMANARSCOUTKOMMITTÉNS UPPGIFTER
Som verkställande organ bistår UScK med hjälpmedel, uppmuntran och inspiration till en
aktiv och utvecklande verksamhet för utmanarscouten.
UScK har till uppgift att:
• Upprätthålla kontakten med utmanarscoutlagen inom Nykterhetsrörelsens

Scoutförbund.
• Skicka ut information till utmanarscoutlagen.
• Uppmuntra utmanarscoutlagen att använda de medel som finns att tillgå.
• Upprätthålla kontakten med arrangörer som önskar hjälp med ekonomiskt och/eller
administrativt stöd.
• Ha övergripande ansvar för de arrangemang som UScK eller Tinget beviljat
reseersättning och/eller ekonomsikt bidrag för, gentemot förbundet.
• Uppmuntra utmanarscouter att skicka in material till hemsidan och tidningen.
• Publicera protokoll från sina möten.
• Arbeta efter den, av Tinget fastställda, arbetsplan.
• Skriva tingshandlingar inför Tinget och skicka ut dessa senast tre veckor innan Tingets
öppnande.
• Påminna om ombudsfullmakten samt motionernas utgångsdatum innan desamma.
• UScK ska så snart som möjligt efter ändrande bestämmelser se till att en uppdaterad
version finns att tillgå på hemsidan.
• Under tinget redovisa föregående års tingsbeslut.
• Upprätthålla kontakten med Förbundstyrelsen.
• Ansvara för grenträffen på Förbundsmötet.
§4 TING
Tinget är ett forum för utmanarscouter, där de behandlar frågor som rör deras egen
verksamhet.
§4.1 NÄRVARO-, YTTRANDE-, FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT
Närvarorätt tillkommer varje medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund samt särskilt
inbjudna av UScK. Yttranderätt tillkommer varje närvarande. Förslagsrätt tillkommer
närvarande ombud samt UScK. Rösträtt tillkommer varje närvarande ombud, dock äger
ingen rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
§4.2 PROPOSITIONER, MOTIONER, FÖRSLAG OCH NOMINERINGAR
Proposition läggs av UScK och tillhandahålls i tingshandlingarna. Motioner till Tinget
läggs av utmanarscoutlag eller den enskilde utmanarscouten och ska vara
förbundsexpeditionen eller UScK tillhanda senast sex veckor innan tingets öppnande.
Förslag läggs på tinget och kan läggas av UScK eller närvarande ombud. Dessa ska lämnas
till presidiet senast två timmar efter mötet ajournerats den första förhandlingsdagen.
Tilläggsförslag och ändringsförslag får läggas när som helst under pågående förhandling,
och kan läggas av närvarande ombud samt UScK. Nomineringar till UScK och
valberedningen skall lämnas till presidiet senast två timmar efter mötet ajournerats den första
förhandlingsdagen. Endast närvarande ombud och valbredningen äger nomineringsrätt. Om
någon av de nominerade hoppar av efter att nomineringstiden gått ut, så har valberedningen
och alla närvarande ombud rätt att nominera till UScK och/eller valberedningen.
§4.3 TINGETS ÄRENDE
• Fastställande av röstlängd.
• Fråga om Tinget är behörigt utlyst.
• Val av mötespresidium.
• Val av övriga mötesfunktionärer.
• Redovisa för föregående års verksamhetsberättelse.
• Redovisning av föregående års tingsbeslut.
• Redovisa föregående års ekonomisk redovisning.
• Behandling av motioner och förslag.
• Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsperiod.
• Fastställande och verkställande av discodans av två UScK-medlemmar.
• Fastställande av arrangemangsplan för kommande år.
• Fastställande av budget för kommande år.

• Val av antal ledamöter i UScK.
• Val av ledamöter till UScK.
• Val av antal ledamöter i valberedningen.
• Val av ledamöter till valberedningen.
• Fastställande av tid och arrangör för kommande ting.
• Fastställande av preliminär tid och arrangör för nästkommande ting.
• Fastställande av tid och arrangör för kommande Rixhajk.
• Fastställande av preliminär tid och arrangör för nästkommande Rixhajk.
• Fastställande av tid och arrangör för kommande Scoutgala.
• Fastställande av preliminär tid och arrangör för nästkommande Scoutgala.
• Fastställande av arrangör för kommande Midsommarfirande.
• Fastställande av preliminär arrangör för nästkommande Midsommarfirande.
• Val av två ordinarie samt två suppleanter som Tingets representanter på förbundsmötet vid
behov.
§4.4 OMBUD
Varje utmanarscoutlag har rätt att utse två ombud. Skulle laget ha fem medlemmar har det
rätt att utse tre ombud, och därefter ytterligare ett ombud för var tredje medlem.
Varje utmanarscout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund kan bli utsedd till ombud, såvida
dessa inte är medlemmar i UScK. Fullmakt för ombud vid Tinget utfärdas av
utmanarscoutlaget och ska skrivas under av utmanarscoutledare, kårordförande eller vice
kårordförande. På fullmakten ska alla lagmedlemmars namn finnas med. De som är utsedda
till ombud markeras och övriga på listan fungerar som suppleanter.
Fullmakten ska vara förbundsexpeditionen tillhanda senast fyra veckor före Tingets
öppnande. Skulle fullmakten vara förbundsexpeditionen tillhanda försent så får dessa ombud
endast rösträtt om de i tid inskickade ombudsfullmakternas ombud beslutar detta.
§4.5 MÖTESFUNKTIONÄRER
Tingets presidium består av en ordförande, två sekreterare och eventuellt en
talarlisteansvarig.
Övriga mötesfunktionärer består av två justerare och två rösträknare.
§4.6 FÖRHANDLINGAR
Tingets diskussioner och beslut sker i plenum. Som huvudförslag räknas UScK:s respektive
motionärens att-satser. Till dessa kan tilläggs- och ändringsförslag läggas. Vid förslag måste
skriftlig lapp med förslaget samt namn och ombudsnummer lämnas in till presidiet.
Mötesordförande ansvarar för att fastställa en propositionsordning där två förslag som
motsäger varandra ställs mot varandra, och där ombuden ges möjlighet att bifalla ett av de
två förslagen. Förslag som inte motsäger något annat förslag ställs mot avslag. Förslaget,
motionen eller propositionen i sin helhet ställs till sist mot avslag. Beslut sker i allmänhet
genom försöksvotering. Om det inte är tydligt vilket förslag som har vunnit majoritet, kan
mötesordföranden besluta om votering. Votering ska även genomföras om något ombud
begär detta, innan beslutet klubbas.
Vid lika röstetal sker en andra valomgång med precis samma förutsättningar som under den
första. Om röstetalet fortfarande skulle vara lika, genomförs en tredje valomgång, där varje
lag endast har en röst vardera. Om resultatet fortfarande är lika sker en fjärde valomgång
under samma förutsättningar som den tredje, men då äger även UScK en röst. Om det
fortfarande är lika, så singlar mötesordförande slant om frågan. Vid personval med samma
antal kandidater som platser, sker röstning genom acklamation. Vid personval med fler
kandidater än platser, tillämpas sluten omröstning. Varje röstberättigad äger rätt att avlägga
en röstsedel på vilken den rösträttsberättigade skriver vilken eller vilka kandidater den röstar
på. Röstsedlar med fler namn än antalet valbara platser, är ogiltiga. Sluten omröstning sker
endast vid personval.

§4.7 FORMALIA
Tinget hålls varje år på tid som beslutats av föregående ting. För att Tinget ska vara behörigt
utlyst, ska en kallelse ha utfärdats senast fyra månader innan dess öppnande. Kallelsen
utfärdas av UScK, den ska utfärdas via hemsida, utskick samt om möjligt medlemstidning.
Skulle färre än elva ombud från tre olika lag ha rösträtt, äger de i tid tillhandahållna
ombudsfullmakternas ombud rätt att trots sitt ringa antal besluta i frågan ”Fastställande av
röstlängd”. Övriga frågor måste dock behandlas av minst elva ombud från minst tre olika lag.
Ingen kår kan själv ha majoritet på ett ting. Om en kår själv skulle ha majoritet på Tinget så
tas ombud bort så att de endast kan ha mindre än 50 % av rösterna. Tinget äger rätt att
lämna förslag till förbundsmötet.
§4.8 TINGETS REPRESENTANTER PÅ FÖRBUNDSMÖTET
Vid behov kan tinget utse två ordinarie och två suppleanter som Tingets representanter på
förbundsmötet. Deras uppgift är att på förbundsmötet föra Tingets talan, de har även rätt att
jämka Tingets förslag för att på bästa sätt genomföra Tingets vilja. De två ordinarie
representanterna får resa, boende i masslogi, mat, festkväll och grundavgift för FM betalt ur
utmanarscoutbudgeten. Vid händelse att en ordinarie representant inte kan deltaga får
suppleanten ordinarie representants kompensation.
§4.9 PROTOKOLL
Tingsprotokollet skall vara samtliga ombud, UScK och kansliet tillhanda senast sex veckor
efter tingets avslutande.
§4.10 EXTRAINSATT TING
Ett extrainsatt Ting kan komma till på två sätt. Anser UScK det nödvändigt med ett
extrainsatt Ting, skall de skicka ut en kallelse senast sex veckor innan mötets öppnande.
Skulle någon utmanarscout anse det nödvändigt med ett extrainsatt ting, skall en lista med
namnunderskrifter från 80 av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds utmanarscouter
sammanställas och skickas in till förbundsstyrelsen. Initiativ till en sådan listas kan tas av
vilken utmanarscout som helst inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.
Kallelse till extrainsatt Ting ska gå ut via hemsida, utskick samt, om möjligt, medlemstidning
senast sex veckor innan mötets öppnande. Ett extrainsatt ting ska endast behandla de frågor
som är orsak till det extrainsatta Tinget.
§5 VALBEREDNING
Valberedningen har till uppgift att inför varje ting lämna förslag på antal ledamöter i
UScK och valberedningen, samt nominera kandidater till kommande UScK och valberedning.
De skall även lägga förslag på mötesfunktionärer till Tinget. De som blivit nominerade av
valberedningen till kommande utmanarscoutkommittén och valberedning skall skickas in till
UScK sex veckor innan tingets öppnande och offentliggöras med namn, ålder och en kort
presentation i tingshandlingarna.
Valbar till valberedningen är varje utmanarscout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.
Ledamöter till valberedningen blir valda på Tinget av de närvarande ombuden på två år med
överlapp.
§6 RESEUTJÄMNING OCH/ELLER EKONOMISKT BIDRAG FÖR ARRANGEMANG
De arrangemang som är garanterade reseutjämning är de fasta arrangemangen. Rixhajken,
Tinget, Scoutgalan och förbundsmötet. Reseutjämning och/eller ekonomiskt bidrag ges till de
arrangemang som sökt och beviljats av antingen Tinget eller UScK. UScK beslutar om
reseutjämning och dess summa inför varje enskilt arrangemang.
För att få reseutjämningen och/eller ekonomiskt bidrag beviljat av UScK måste arrangörerna
skicka in projektplan, budget, drogfriaktivitet och krisplan senast tio veckor innan
arrangemangets planerade start. De arrangemang som beviljas reseutjämning och/eller
ekonomiskt bidrag av Tinget, måste senast sex veckor innan arrangemangets planerade

start skicka in projektplan, budget, drogfriaktivitet och krisplan till UScK. Detsamma gäller för
de fasta arrangemangen, med undantag för förbundsmötet.
En utvärdering och ekonomisk redovisning från arrangörerna skall vara inskickat till
UScK senast två månader efter arrangemangets avslutande.
§7 RESEUTJÄMNING FÖR DELTAGAREN
Reseutjämning ges endast till utmanarscouter inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. För
att få reseutjämning måste resan baseras på i första hand miljöhänsyn och i andra hand det
billigast möjliga färdsättet, samt följa Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds resepolicy. Ansökan
om reseutjämning sker på särskild blankett som tillhandahålls via Nykterhetsrörelsens
Scoutförbunds hemsida, och måste vara kansliet tillhanda senast tre månader efter
arrangemangets slut.
§8 ÄNDRING AV BESTÄMMELSER
För att en ändring av bestämmelserna ska ske krävs två tredjedels majoritet på Tinget, eller
att två på varandra följande ting ger förslaget enkel majoritet.
§9 ÖVERTRÄDELSER AV BESTÄMMELSER
Om ett beslut medvetet eller uppenbart strider mot bestämmelserna måste det ha minst ha
två tredjedels majoritet för att vara giltigt.
§10 TOLKNING AV BESTÄMMELSER
Vid olika syn på hur dessa stadgar ska tolkas beslutar Tinget. Mellan ting har UScK
tolkningsföreträde.
§11 DEFINIERING AV ANVÄNDA BEGREPP
Acklamation – Vid personval används acklamation, istället för att räcka upp röstlapparna
säger man ”JA”.
Ajourneras – En paus som kan tas för t.ex. fika eller diskussioner inom kårerna.
Bestämmelser – Regler för hur utmanarscouting ska bedrivas i NSF.
FM – Förkortning för förbundsmöte. Inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund arrangeras ett
sådant en gång per år, vanligen sista helgen i oktober.
FS – Förbundsstyrelsen av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.
Förslag - Förslag läggs på Tinget och kan läggas av UScK eller närvarande ombud. Dessa
ska lämnas till presidiet senast två timmar efter mötet ajournerats den första
förhandlingsdagen. Tilläggsförslag och ändringsförslag får läggas när som helst under
pågående förhandling, och kan läggas av närvarande ombud samt UScK.
Försöksvotering - Vid röstande sträcker man upp röstkorten i luften så att ordförande kan
avgöra vilket förslag som har majoritet.
Propositioner – Ett förslag lagt till Tinget från UScK.
Justerare – Person som efter Tinget kontrollerar att det som skrivits i protokollet är korrekt.
Motion – En motion är ett förslag som skickas in senast sex veckor innan Tinget och är med
i handlingarna. En motion kan läggas av enskild scout och utmanarscoutlag.
NSF – Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, det förbund som vi tillhör och är ett av de fem
scoutförbunden i Sverige. Är även ett av de fyra förbunden i IOGT-NTO, nykterhetsrörelsen.

Ombud – Ett ombud är en person kan rösta. Varje registrerat utmanarscoutlag i förbundet
har rätt att skicka minst två ombud. Ett lag med fem medlemmar eller fler har rätt att utse tre
ombud, ett lag med minst åtta medlemmar har rätt att utse fyra ombud och därefter
ytterligare ett ombud för var tredje medlem.
Ordförande – Den som under förhandlingarna ser till att dagordningen följs. Denna person
håller även i mötesordförandeklubban.
Presidium – På Tinget består de av ordförande, sekreterare, rösträknare och justerare.
Röstlängd – Hur många personer som har rösträtt. Denna justeras om någon skulle lämna
Tinget under pågående förhandlingar. Detta meddelar man till ordförande genom att lämna in
sitt röstkort. Om man bara ska gå på en paus kan någon annan i laget som inte är ombud ta
över röstkortet tillfälligt.
Röstning
● Acklamation – Omröstning med ja-rop, dvs. att man säger/ropar ja.
● Försöksvotering – Man håller upp sitt röstkort istället för att säga ja, när laget håller med,
och det propositioner som uppskattas ha flest röstkort i luften vinner. Detta röstsätt är det
som tillämpas först på tinget.
● Votering – Räkning av antalet röstkort i luften.
● Sluten omröstning – Sker endast vid personval. Man skriver på ett papper den person som
man lägger sin röst på.
Sekreterare – Den i presidiet som för protokoll och skriver upp vad som beslutas.
UScK – Utmanarscoutkommittén, som består av, av Tinget valda personer vars uppgift är att
representera förbundets utmanarscouter.
Utmanarscoutlag – En “patrull” bestående av utmanarscouter. Varje utmanarscoutlag har
rätt att utse två ombud till Tinget. Skulle laget ha fem medlemmar har det rätt att utse tre
ombud, och därefter ytterligare ett ombud för var tredje medlem i laget.
Stadgar – Regler för hur allt ska fungera inom en förening/organisation. Utmanarscouternas
stadgar kallas bestämmelser.
Ting – Årsmötet för Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds utmanarscouter.
Valberedningen – En grupp människor, valda av Tinget, vars uppgift är att hitta lämpliga
personer som kan tänkas sitta i UScK, valberedning och presidiet.
Votering – Om man tycker att ordförande har sett fel på antalet röstkort i luften ropar man
”Votering” innan beslutet klubbas igenom. Då kallas rösträknarna fram och man röstar i
samma fråga igen och räknar alla röstkort.

