
SSck´s vice ordförande Kristin Svensson, hälsade alla välkomna till tinget i Åby, 
och förklarade därmed mötet öppnat. 

§1
Mötets 
öppnande

Ellen Holm, valberedningen, föredrog  valberedningens förslag.

Tinget  BESLÖT: 
i enlighet med valberedningens förslag.

Att: till mötesordförande välja:
        Björn Lindgren  Östersund

Att: till mötessekreterare välja:
       Simon Johansson Västervik
       Carina Magnusson  Fleninge-Ödåkra

Att: till rösträknare välja:
       Linn Behrman Vallentuna
       Clara Magnusson Fleninge-Ödåkra

Att: till justerare välja:
       Martin Karlberg Mönsterås
       Alexander Toresson Fleninge-Ödåkra

§2
Val av 
mötesfunktionär
er

Ordförandeklubban överlämnades till Björn Lindgren. Ordförandebyte

SScK, valberedningen och presidiet framförde ett tingsspex för att förklara hur 
ett ting går till.

§3
Tingspex

I enlighet med tingets bestämmelser skall anmälan av ombud vara
förbundet tillhanda senast tre veckor före tingets öppnande. Det
krävs också att minst 11 ombud från tre olika lag är anmälda för att
tinget ska anses giltigt. 32 ombud från mer än tre olika lag var anmälda i tid och 
20 försent anmälda.

Tinget BESLÖT: 
Att: fastställa mötets röstlängd till 52 ombud samt att tinget 2009 är 
därmed beslutmässigt.

§4
Fastställande av 
röstlängden

Enligt tinget bestämmelser ska kallelsen vara utförd senast fyra månader före 
tinget. Kallelsen har gått ut i Scouting Spirit nummer två som kom ut den  12 
maj.

Tinget BESLÖT:
Att: fastslå att tinget var behörigt utlyst.

§5
Beslut om tinget 
är behörigt 
utlyst

Mötesordförande fördrog dagordningen.

Tinget BESLÖT:
Att:  fastställa föredragningslistan

§6
Fastställande av 
dagordningen

Förslag att alla talare skulle använda mikrofon. Ordningsfråga



Tinget BESLÖT: 
att alla talare ska använda mikrofon.

Klara Dagnäs läste upp en hälsning från SScK ordförande Mattias Rydberg

SScK fördrog att godkänna verksamhetsberättelsen med ändringen: 

Att:  10 scouter gick Explorer Belt i skottland, alltså 16 personer gick Explorer 
Belt den sommaren.

Tinget BESLÖT:
 Att: godkänna verksamhetsberättelsen med ändringen för 2008 och lägga den till 
handlingarna.

§7 
Föredragning av 
verksamhetsber
ättelse 2008

Seniorscout kommittén föredrog sitt förslag på arbetsplan 2010.
Ett ändringsförslag kom in ifrån Ssck och ett tilläggsförslag från Kitsunes, och 
ett ifrån Viktor Rasmussen ombud  36

Ändringsförslag: 
Att: I första punkten ändra ”internationellt” till ”på en internationell nivå” SScK

Tilläggsförslag 1: 
Att:  utmanarscouter uppmuntrar varandra till ett aktivt friluftsliv Kitsunes

Tilläggsförslag 2:
Att:  utmanarscouter uppmuntras ta del av förbundsgemensamma arrangemang 
Ombud 36

Tinget BESLÖT:
Att:  BIFALLA ändringsförslaget
Att:  BIFALLA båda tilläggsförslagen
Att: godkänna arbetsplanen för 2010 med följande ändringar och tilläggsförslag

Att: i enlighet med Ssck´s förslag med ändrings och tilläggs förslag godkänna 
arbetsplanen för 2010.

§8
Ssck´s förslag 
nr 1
Arbetsplan 2010

42 Bababa förslag om att under rubriken Seniorscoutskommien och 
Seniorscouttingets ärende,  i Bestämmelserna lägga till texten: 
”Seniorscoutkommittén ska på varje ting redovisa på vilket sätt besluten ifrån 
föregående ting har verkställts” och att beslutet träder i kraft till tinget 2010.

Samt
Att tinget föreslår förbundsmötet
-att Förbundsstyrelsen ska på varje förbundsmöte redovisa på vilket sätt besluten 
ifrån föregående förbundsmöte har verkställts.
-att Beslutet träder i kraft till Förbundsmötet 2010
-att SScK ges redaktionell frihet i författandet av motionen till Förbundsmötet.

Ändringsförslag: att första att satsen ska ändras till: att rubriken 
seniorscoutkommitten och seniorscouttingets ärende lägga till texten: ” 
Seniorscoutkommitten ska på varje ting redovisa hur besluten från förgående ting 
har verkställts”.42 Bababa

§9
Motion från 42 
Bababa 
angående att 
redovisa förra 
årets beslut 



Tinget BESLÖT:

Att:  Bifalla motionen med ändringsförslag och att förslaget ska in i dem gamla 
bestämmelserna och att motionen ska tas vidare till FM.
Beslutet genomfördes med mer än 2/3 delars majoritet.

Kitsunes och NightClub förslag om att utge ett bidrag till nyårsbalen på 
Ransberg nyåret 09/10 med 300 kr per deltagande seniorscout i 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund(NSF) och att utge ett bidrag med 300 kr för 
varje icke-NSFscout som väljer att åka på nyårsbalen 09/10.

Ändringsförslagsförslag:  Att ge ett bidrag till nyårsbalen på 10 000 kronor SScK
Ändringsförslag: Att ge ett bidrag på 15000 kronor till nyårsbalen. Ombud 52
 och 54 
Motionärerna Kitsunes och NightClub jämkar sig med SScK´s förslag
Motionärerna 52 och 54 drog tillbaka sitt ändringsförslag.

Mötet ajourneras för enskilda överläggningar i 5 minuter.

Tinget BESLÖT:
Att: Bifalla motionen med ändringsförslaget att ge nyårsbalen ett bidrag på 
10000 kronor. 

§10
Motion från 
Kitsunes och 
NightClub 
angående att ge 
bidrag till 
nyårsbalen

SScK föredrog sitt förslag att ändra tidpunkt för Ting och Rixhajk.

Ändringsförslag: Att flytta fram tinget 2 veckor. Till den sista helgen i september. 
Ombud 14

Enskilda överläggningar och fika i 15 minuter.

Tinget BESLÖT:
Att:  bifalla i enlighet med SScK´s förslag om byte av tidpunkt för Ting och 
Rixhajk.

§11
SScK:s förslag 
nr. 2 – Byte av 
tidpunkt för 
Ting och 
Rixhajk

SScK förslag nummer 3 uppmuntrar arrangörsteam till att planera in en 
vegetarisk måltid.
Dessutom att kravet på en vegetarisk måltid tas bort.

Tinget BESLÖT:
Att: Bifalla SScK´s motion om att uppmuntra till att planera in en vegetarisk 
måltid samt att kravet tas bort.

§12
SScK:s förslag 
nr. 3 – 
Uppmuntran till 
vegetariskt

SSck föredrog de nya bestämmelserna

1) Ändringsförslag: Att lägga till utmanarscout som en rubrik och under det 
skriva: med utmanarscout i dess bestämmelser avses medlemmar i 
nykterhetsrörelsens scoutförbund  i ålder 15.19 SSck

2) Ändringsförslag: ska läggas under punk 2 Kommitténs uppgifter och 
3.3. Tingets ärende. Lägga in punkten ” föregående års tingsbeslut 

§13
SScK:s förslag 
nr. 4 – Nya 
bestämmelser



Ombud 14

3) Ändringsförslag:  punkt 2 kommitténs uppgifter: Alla ombud som har 
skickat in sin ombudsfullmakt  i tid ska få sina handlingar utskickade 
senast en vecka innan tinget. Ombud 14

4) Tilläggsförslag: under punkt 3.7 Formalia. Om inget specifikt tid 
beslutas, börjar beslutet gälla omedelbart efter tinget avslutande. 
Undantag gäller om tinget  beslutar att beslutet ska börja gälla 
omedelbart. SScK

5) Ändringsförslag:  under punkt 3.10 extra insatt ting. Kallelse till extra 
insatt ting ska gå ut via Nykterhets rörelsens scoutförbunds hemsida, 
utskick samt om möjligt via nykterhets rörelsens scoutförbunds 
medlemstidning Ombud 30 och 28

6) Ändringsförslag: under punkt 3.11 Valberedningen:  att det inte ska 
nämnas att en bild ska visas upp. Valberedningen.

7 A)Ändringsförslag: under punkt 5 reseersättning för deltagare: ta bort 
frasen ” reseersättningssumman för kommande år beslutas i december 
varje år utav kommittén” stryks. Ombud 14

7B) Det ersätts med:  Tinget beslutar om reseersättningssumman för 
kommande år.  Den nya frasen ska stå under punkten 5 och 3.3 Ombud 
14

Tinget BESLÖT
Att:
 1) Bifalles
2) Bifalles
3) Bifalles
4) Bifalles
5)Bifalles
6) Bifalles
7A) Avslås
7B) Avslås
Att: i enlighet med de nya ändringarna och tilläggen bifalla de nya 
bestämmelserna.

Mötet ajourneras klockan 17.00 till nästföljande dag. Motioner ska lämnas till 
SScK  senast 19.30 under lördagskvällen 12/9.

Mötet 
ajourneras

Mötet återupptas 08.50 och röstlängden fastställdes till 50 ombud. Mötet 
återupptas

SScK föredrog den ekonomiska rapporten för 2008.

Tinget BESLÖT:
Att: godkänna och lägga budgeten till handlingarna.

§14
Ekonomisk 
rapport för 2008

Röstlängden justerades till 52 ombud.

SScK föredrog budgetförslaget för 2010.

Ändringsförslag: att nyårsbalen får en egen post i budget och att den ska vara på 

§15
SScK:s förslag 
nr. 5 – Budget 



10 000 kronor och tas ifrån övriga arrangemang. Ombud 14, 38 och 4

Tilläggsförslag: Att: be Ransberg fakturera nyårsbalen efter års skiftet.  SscK

Ändringsförslag: Att ändra reseutjämning till reseersättning .ombud nummer 3

Tinget BESLÖT:
Att:  Bifalla SScK´s förslag med ändringsförslagen och tilläggsförslaget.

2010

SSck föreslår tinget:
 att Seniorscoutklassikern byter namn till Klassikern 
att Seniorscoutpraktikan byter namn till Praktikan
att Seniorscoutting byter namn till Ting
att ordet ”senior” resp. ”seniorscout” i alla formella skrifter byts ut till” 
utmanare” resp. ”utmanarscout”
att ordet utmanare etableras och börjar brukas.

1)Tilläggsförslag: Att:  senior scoutkommittén bryter namn till utmanar 
kommittén, förkortat UK. Detta  läggs i bestämmelserna. SscK

2)Tilläggsförslag:
 Att: lägga  förslag till förbundsmötet om att ändra i stadgarna så det stämmer 
överens med det tinget beslutar. 
Att: SScK tar ansvar för författandet. SscK

3)Tilläggsförslag: Att: seniorscout kommittén byter namn till Usck 
( utmanarscoutkommittén) Ombud: 3,5,42,43,7,10,9,8,32,34,33,35,39,40, 
41,22,23,11,38,31,30,28,29,52,53,51,24,4,48,47,45,44,36.

4) Tilläggsförslag: att Usck läggs in i bestämmelserna SScK.
Föregående motionärer jämkade sig med Ssck. Ombud 3,5 
Votering begärd: Förslag ett fick 14 röster och förslag tre fick 36 röster.

Kasper Kinnå och Emma Greasén reserverar sig mot beslutet att SScK byter 
namn till USck.

Tinget BESLÖT:
Att: 1)  Avslå tilläggsförslag nummer  1
        2) Bifalla tilläggsförslag nummer 2 båda att-satserna.
        3) Bifalla tilläggsförslag nummer 3 
        4) Bifalla SScK´s  förslag nummer 6, om namnändringar i bestämmelserna 
med tilläggsförslag

§16
SScK:s förslag 
nr. 6 – 
Namnändringar

Mötet ajourneras i 15 minuter för fika och enskilda överläggningar. Mötet 
ajourneras

SScK berättade att det inte finns någon arrangör till midsommar är 2010.

Förslag 1: att lägga midsommar på Ransberg med Zenit som arrangör, Ombud 
28

Förslag 2:  att Kitsunes, NightClub och Färjestadens seniorscoutlag  anordnar 
midsommar på kungshol.

§17
Val av arrangör 
för Midsommar 
2010



Tinget BESLÖT:
Att: Lägga midsommar på Ransberg med Zenit som arrangör.

SScK berättade att det inte finns någon preliminär arrangör till midsommar 2011.

Förslag 1: att Annie Roos och Emma Greasén anordnar preliminärt midsommar i 
Moheda 2011.

Förslag 2: Att Kitsunes, NightClub och Färjestadens seniorscoutlag anordnar 
preliminärt midsommar på Kungshol  2011.

Tinget BESLÖT:
Att: Kitsunes, NightClub och Färjestadens seniorscoutlag preliminärt anordnar 
midsommar på Kungshol 2011.

§18
Val av 
preliminär 
arrangör för 
Midsommar 
2011

Motion 1
Brev till Ransbergs Herrgård: 
Eftersom Ransberg redan får pengar av förbundet för att vara tillgängligt för 
medlemmar, så känns det fel att de tar ut en lika stor avgift av utmanarscouterna 
som av besökare till vandrarhemmet, eller för ettt arragemang som gynnar 
Ransberg. Ransberg skulle kunna avsätta en del av de pengar de får från 
förbundet till nyårsbalen för att betala hyran. På så sätt förlorar Ransberg inte 
några pengar och är tillgängligt medlemmarna. 

Att: SScK kräver svar från Ransberg
Att tinget föreslår förbundsmötet
Att utreda frågan om en intern prissättning på Ransberg för att stimulera 
utmanar- och roverscoutverksamhet.
Att Alexandra Norén Eilertsen och Lovisa Ehrencrona ansvarar för författandet 
av 
Ombud 52 och 54

Ändringsförslag: Att: utreda frågan om en intern prissättning på Förbundets 
anläggningar för att stimulera utmanar- och roverscoutverksamhet. Ombud 52, 
54

Ändringsförslag: Att: under fjärde att satsen lägga till: som SScK godkänner. 
Ombud 2

Ändringsförslag: Att stryka första delen utav motionen, punkt 1, rad 1-4. Ombud 
52 och 54

Tinget BESLÖT:
Att: Bifalla första att satsen: att författa ett brev till Ransbergs herrgård
Att: bifalla andra att satsen: Att SScK ska kräva svar ifrån ransberg
Att: bifalla de sista 2 att satserna
Att: Bifalla hela motionen med alla sina ändringar

§19
Inkomna 
motioner

Motion 1

Att under rubriker kommittén lägga in texten ”för att få väljas in i SScK får man 
inte ha fyllt/ska fylla 18 under invalsåret.”  Ombud 28, 14, 45

Ändringsförslag 1:  att: under rubriken ”kommittén” lägga till texten ” för att 
vara valbar till SScK får man under invalet inte vara/fylla äldre än 18år” SScK

Motion 2



Ändringsförslag 2: Att under rubriken ”Kommittén” ändra texten ”Dock skall 
majoriteten och ordförande i Kommittén vara utmanarscouter” till ”Majoriteten 
av dem som väljs in ska under invalsåret inte vara/fylla äldre än 17 år. Dock ska 
ordföranden i Kommittén vara utmanarscout. SscK

Ändringsförslag 3: att: ta bort  ” dock skall majoritet och ordförande i kommittén 
vara utmanarscouter” och även ersätta ” varje medlem” i meningen ” valbar till  
kommittén är varje medlem i  nykterhets rörelsens scoutförbund med 
utmanarscout. Ombud 14, 28 och 30

Motionärerna jämkade sig med de 3 ändringsförslagen.

Tinget BESLÖT:
Att: Att bifalla motionen  med de 3 ändringsförslagen.

Valberedningen, föredrog valberedningens förslag att antalet ska vara 6 personer.

Tinget BESLÖT:
Att: bifalla förslaget att SScK ska bestå av 6 personer.

§20 Val av 
antalet 
ledarmöter i 
SScK

Mötet ajourneras för lunch i 30 minuter till 12.20. Mötet 
ajourneras

Ordförande öppnar mötet 12.20 och fastställer röstlängden fastställes till 52 
ombud

Röstlängden 
fastställs

Valberedningen föredrog valberedningens förslag.

Amalia Ideborg Vallentuna
Emilia Gunnarsson Eneryda
Tomas Möller Jonsered

Ytterligare nomineringar:
Johan Sandrell Värends scoutkår

En kort frågestund hölls.

Tinget BESLÖT:
 genom sluten omröstning
Att: till SScK välja på två år:

Johan Sandrell Värends Scoutkår
Emilia Gunnarsson Eneryda Scoutkår
Tomas Möller Jonsered Scoutkår

Valda på ytterligare ett år sedan tidigare är:
Emma Greasén Moheda Scoutkår
Kasper Kinnå Åby Scoutkår
Klara Dagnäs Kristdala Scoutkår

§21
Val av 
ledarmöter till 
SScK

Valberedningen föredrog valberednings förslag, 4 personer.

Tinget BESLÖT:

§22
Val av antalet 
ledarmöter i 



Att: bifalla valberedningens förslag om att vara 4 ledamöter i valberedningen. Valberedningen

Valberedningen föredrog valberedningens förslag.

Ebba Wengström Utby
Johan Greasén Moheda

Tinget BESLÖT:
att: till valberedningen välja på två år:
Ebba Wengström Utby Scoutkår
Johan Greasén Moheda Scoutkår

Att: Valda på ytterligare ett år:
Viktor Rasmussen Eneryda Scoutkår
Amalia Ideborg Vallentuna Scoutkår

Att: Till sammankallande välja Viktor Rasmussen.

§23
Val av 
ledarmöter till 
Valberedningen

SScK berättar att Fleninge Ödåkra ligger som preliminär arrangör för Ting 2010.

Förslag: Att: 42Bababa anordnar Ting den 16-18 april 2010.

Fleninge Ödåkra väljer att dra tillbaka sin anmälan.

Tinget BESLÖT:
Att: Arrangör för 2010års ting är 42Bababa.

§24
Val av arrangör 
och tid till Ting 
2010

SScK berättar att det inte finns någon preliminär arrangör för Ting 2011.

På förslag:
Team Turbo
Fleninge-Ödåkra 
KOBIS Jonsered

Tinget BESLÖT:
Att: KOBIS Jonsered  blir preliminär arrangör för ting 2011.

§25
Val av 
preliminär 
arrangör och tid 
till Ting 2011

Johan Persson begär att Tinget ska bryta upp beslutet att Zenit arrangerar 
midsommar på Ransberg 2010.

Tinget BESLÖT:
 Att: riva upp beslutet om att Zenit arrangerar midsommar på ransberg 2010.

Upprivande av 
beslut

Förslag:  att: NightClub, Kitsunes, Färjestadens seniorscoutlag vill anordna 
midsommar på kungshol.

Tinget BESLÖT:
Att: Välja Kitsunes, NightClub och Färjestadens seniorscoutlag som arrangör för 
midsommar 2010.

Val av 
midsommar 
arrangörer 2010

SScK berättade att det inte fanns någon preliminär arrangör för Rixhajk 2011.

Förslag: Att: bordlägga frågan till nästa års Ting. SscK

Tinget BESLÖT:

§27
Val av 
preliminär 
arrangör och tid 
Rixhajk 2011



Att: Bordlägga frågan om arrangörer till Rixhajk 2011 till nästa års Ting.

SSck föredrar förslag om arbetsplan 2010.

Ändringsförslag: Att tidpunkten för vårfesten år 2010 är 14-16 maj. Ombud 4

Tilläggsförslag:  att: lägga till arrangemanget TISSTASS mellan förbunds mötet 
och Nyårsbalen och att arrangemanget hålls i börja av november i Göteborg. 
Ombud 52,54

Ändringsförslag: Att: stryka Scouten och Basen ur arrangemangsplanen. SscK

Ändringsförslag: Att: ordet ”april” ska strykas ifrån punkten vårfesten. SscK

Ändringsförslag: Att: Moheda har ting i april och att Eneryda har rixhajken. 
Ombud 14

Ändringsförslag: Att: ta bort ”Växjö” som plats för förbunds mötet 2010, då det 
inte är bestämt vart förbunds mötet ska hålla 2010. Ombud 28, 30

SScK jämkade sig med alla ändringar och tillägg.

Tinget BESLÖT:
Att: Att bifalla SScK´s förslag på arrangemangsplan med ovanstående 
ändringsförslag och tilläggsförlag

§28
SScK:s förslag 
nr. 7 – 
Arrangemangsp
lan 2010

På förslag: 

Ombud:
Alexandra Noren Eilertsen, Utby
Lovisa Ehrencrona, Utby

Suppleanter: 
Annie Roos, Moheda
Even Landerö, Jonsered

Tinget BESLÖT:
Att: till förbundsmötet skicka:

Ombud:
Alexandra Noren Eilertsen, Utby
Lovisa Ehrencrona, Utby

Suppleanter :
Annie Roos Moheda
Even Landerö Jonsered

§29
Val av 
representanter 
från tinget till 
Förbundsmötet

a) 2st ombud
b) 2st 
suppleanter

Inga övriga frågor var anmälda. §30
Övriga frågor

Mötesordföranden tackade för sig och presidiet varefter han §31



lämnade över ordförandeklubban till SScK:s vice ordförande, Kristin Svensson, 
som förklarade 2009 års ting för avslutat. 

Mötet avslutades med väst överlämning till de nya ledamöterna i
SScK.

Mötet avslutas

Sekreterare Justerare
Carina Magnusson Alexander Toresson

Simon Johansson Martin Karlberg


