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Tack för att du tänker på miljön och läser 
tingshandlingarna på en läsplatta, dator eller 
mobil istället för att skriva ut dem. 
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§32 Val av preliminär arrangör och tid till Scoutgalan 2019 

§33 Proposition nummer 3: Arrangemangsplan 2017-2018 

§34 Övriga frågor 

§35 Mötet avslutas 

 

UScK föreslår Tinget 

att fastställa föredragningslistan. 
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Verksamhetsberättelse 2016 - 2017 
ARRANGEMANG 

Ting 
En helg i april samlades utmanare från Sveriges alla skrymslen och vrår i Ekeby för att bestämma 
utmanarscoutingens framtid. Efter en lång dag av förhandlingar fräschade deltagarna upp sig och 
avnjöt en spektakulär festmåltid som följdes av festande natten lång. 

Vårfest 
På ett vårigt Ransberg fann några av förbundets utmanare sig redo att rusta upp Scout Camp 
Ransberg inför sommarens äventyr. Efter mycket slit och möda blev det trevligt umgänge och 
småfestande, välförtjänt efter jobbet som gjordes under helgen. 

 

 
Växjö ScoutPride 
Under ett arrangemang i kärlekens 
tecken visade utmanarna att 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund står 
upp för allas lika värde. 

En helg i maj bjöds utmanare från hela 
Sverige in till att delta i ett Pride-
arrangemang. Det innefattade pyssel, 
föredrag kring HBTQIA+, deltagande i 
Växjö Prideparad och avslutades med 
fest där även bandet Vapenbröder 
framträdde.  

 

  
Verksam

hetsberättelse 
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Bunge Jump 
I juli var det äntligen dags för 
Förbundslägret! Taggade scouter 
begav sig till Gotland för att 
äntligen få träffa vänner från hela 
förbundet, några så taggade att de 
till och med befann sig på 
lägerplatsen ett par dagar tidigare 
för att bygga upp det som inom 
kort skulle invaderas av drygt 700 
scouter. Under lägret fick 
deltagarna tillverka egen film, hänga 
med sina vänner, delta på quiz i 
utmanarcafét och gå på hajk längs 
de raukklädda stränderna. 

 

Rixhajk 
Efter sommaren så var det dags för de årligt återkommande arrangemangen att bryta veckofriden 
igen. I Mönsterås träffades drygt 60 utmanare för att paddla i Smålands vackra och stilla vatten. 
Efter en härlig vandring med aktiviteter på vägen var det dags att sjösätta kanoterna för att paddla 
till övernattningsplatsen. Väl framme lagades mat och lägerbål hölls, dagen efter paddlades det 
tillbaka och trötta men glada deltagare begav sig hemåt.  

 

 

Förbundsråd 
För att stämma av läget mellan föregående 
och kommande FM hölls Förbundsrådet i 
Karlstad. Tillsammans med resten av IOGT-
NTO-rörelsen hölls föreläsningar om 
insamlingsarbetet. Därefter samlades 
NSFarna för att diskutera förbundets 
kommunikationsplattform. Kvällen 
avslutades med gemensam festkväll 
tillsammans med resten av IOGT-NTO-
rörelsen.  
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TASShelg 
Årets storsatsning från UScK var TASShelgen. På 5 olika platser i Sverige träffades utmanare för 
att lära känna varandra närmre i närområdet och bara ha trevligt över en helg. Aktiviteterna 
varierade mellan JOTA-JOTI, Alkoholfri dryckesprovning, Stads-Capture the flag, 
Tårtbakartävling med flera. Under lördagskvällen hölls även en gemensam aktivitet via Skype där 
de olika TASSarna hälsade på varandra och berättade vad de hade hittat på under helgen. 

Höstvecka 
Äventyrssugna utmanare inledde höstveckan med en hajk genom Värmlands skogar. Vandrandes 
och till sjöss tog de sig fram i hårt, tärande väder. När de väl återvände till Ransberg inleddes hårt 
arbete med att återställa anläggningen inför vintern. Som belöning för deras hårda slit hölls en 
Halloweenfest där deltagarna spökade ut sig för att skrämma livet ur Camp Chief Carl.  

 

 

Nyårsbal 
På ett vintrigt Ransberg blev det upp till 60 
utmanare och roverscouter att avsluta året 2016 
och inleda 2017. Flertalet andra traditioner såsom 
Folknykterhetens dag, Jul samt Midvinterblot 
hanns också med att firas.  

 

 

Idékurs 
Ett tappert gäng på 14 st utmanare åkte till Kungshol i januari för att få utveckla sitt ledarskap 
och fostra sina idéer. Kämpandes genom -20°C lyckades deltagarna genomleva både en hajk (som 
fick utrymmas) och kurspass om både miljöpåverkan och hur man bemöter alkoholkonsumenter 
på fest samt mycket annat som bärs m ed från kursen. 
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Scoutgalan 
För att tacka av alla underbara arrangörer och 
ideellt engagerade för utmanarscouterna blev 
det en stjärnsprakande gala i Karlstad. Var det 
bättre än en bal på slottet? Absolut! Deltagarna 
fick bland annat författa sagor under 
avslappnande massage, få reda hur mycket 
alkohol & andra droger som egentligen 
förekommer i Disneyfilmer samt ta reda på 
vem som egentligen tar den där bak. Med en 
färggrann festkväll tackades arrangörer, de 
avgående i UScK samt Valberedningen av och 
festandet fortsatte in på småtimmarna. Med 
alldeles för lite sömn och halvborttaget smink 
var det på söndagen dags för deltagarna att 
bege sig hemåt.  
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UScKs MÖTEN 

Uppstartsmöte i Stockholm 
Det var en varm vårdag då vi hade vårt första 
möte som kommitté på Förbundskansliet i 
Stockholm. Där gjorde vi teambuilding-
övningar och valde vilka roller vi skulle ha 
inom kommittén. Vi följde upp hur vi skulle 
verkställa Tingsbesluten och hur vi skulle 
arbeta mot Arbetsplanen som fastställdes på 
Tinget. Vi började även planera in när vi skulle 
ha UScK-möten under året.  

Förbundsledningssamling 
Under en solig långhelg på Ransberg samlades förbundets samtliga kommittér för att lära känna 
varandra. Vi fick öva oss i vår kreativa förmåga och umgås under kanotpaddling i Ransjön och 
lägerbål vid Ransbergsdammen. Kommittén höll även ett eget möte där TASS-helgen och 
kommitténs aktiviteter under Bunge Jump diskuterades. 

Möte i Jönköping  
Detta möte genomfördes tillsammans med FS. Där arbetade vi med olika arrangemang som 
skulle dyka upp under hösten och en bit in på våren t.ex TASS-helg. Vi hade även en del samtal 
med FS om utmanarscoututredningen samt 
utmanarscoutingens framtid i förbundet. 

Möte i Åby 
Under detta möte började vi starta upp ett nytt arbetssätt 
genom att dela upp oss i olika projektgrupper, samt 
diskuterades mål som vi ville uppnå med vår tid i kommittén. 
Vi deltog också i Världens Barn-utmaningen då vi under ett 
par timmar skramlade lite i centrala Norrköping. 

Möte i Växjö 
Detta möte handlade mycket om UScKs 
Inspirationsarrangemang som blir av i vår. Vi följde upp 
TASS-helgen och gjorde en utvärdering av arrangemanget. 
Vi kollade även igenom en del pappersarbete till Tinget och började kika på avtackningspresenter 
till Scoutgalan. 

Möte i Göteborg  
I en kall helg i Jonsered jobbade vi med våra arrangemang, vilken relation kommittén ska ha till 
dem samt hur utformningen av planerandet ska se det. Vi diskuterade även något ganska viktigt, 
nämligen motionerna till Tinget som hade inkommit till oss. 
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Förbundsledningssamling 
På Scouternas kansli i Stockholm samlades 
återigen förbundets samtliga kommittér. 
Vi diskuterade förbundets vision och mål. 
Vi diskuterade även hur den “perfekta” 
NSF-aren är och gjorde en SWOT-analys 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities & 
Threats) av vårt förbund. Kommittén 
hade även ett eget möte där vi främst 
jobbade med att framställa 
Tingshandlingarna. 

 

Telefonmöten 
Vi har under årets gång även haft flera telefonmöten där vi stämt av vårt arbete och tagit beslut 
som inte kunnat vänta till fysiska möten. Under våra telefonmöten har vi också hunnit diskutera 
diverse andra viktiga ämnen som utmanarutskick, vår kontakt med arrangörer. 

Andra händelser under 2016-2017 
Under året som har gått har vi även medverkat och representerat förbundets utmanare på 
DemokratiJamboreen och Förbundsrådet.  

 
Vi har under året haft 8 fysiska kommittémöten och 7 telefonmöten. 

 

UScK föreslår Tinget 

att lägga verksamhetsberättelsen för 2016 – 2017  till handlingarna. 
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Redovisning av föregående års tingsbeslut 
Förra året hölls tinget i Ekeby, Skåne i april.  

När motionen “Galans tabbe” behandlades beslutades det att “Årets tabbe” skulle bytas till 
“Årets händelse” i lathundarna. Då UScK har funderat om lathundarna fyller det syfte som 
behövs så har lathundarna bytt utformning. I den nya utformningen saknas direktiv för 
scoutgalans nomineringar. Istället följs kategorierna upp genom samtal med arrangörerna. 

Det beslutades även i propositionen “Reseutjämning” att icke medlemmar i NSF kan ta del av 
reseutjämningen om de blivit medlemmar i NSF inom två månader efter arrangemangets avslut. 
Detta har tillämpats för sökande. 

I motionen “Resurspatrullen” som gick ut på att öka tillgängligheten angående dokument och 
liknande beslutades att en resurspatrull skulle tillsättas för att se hur ett framtida arbete skulle se 
ut. Förbundet arbetar i dagsläget med att ta fram en tillgänglighetspolicy, vilket har gjort att UScK 
valt att invänta tills denna är klar innan vi kan se ifall vi bör komplettera med en egen utredning. 

Det beslöts även att utmanarnas egna tobakspolicy tas bort och återgår till den som NSF har.  

UScK föreslår Tinget 

att lägga föregående års tingsbeslut till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föregående års tingsbeslut 
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Ekonomisk rapport 2016 

Intäkter Budget 2016 Intäkter 2016 

Förbundets utmanarlag 264 000 kr 264 000 kr 
 

UScK Budget 2016 Utgifter 2016 

Kost & logi 57 500 kr 56 400 kr 

Avtackningar 5 000 kr 1 815 kr 

Representation 3 000 kr 700 kr 

Övrigt  2 500 kr 0 kr 
 

Arrangemang Budget 2016 Utgifter 2016 

Ting 20 000 kr 16 937 kr 

Midsommarfirande 9000 kr 0 kr 

Rixhajk 15 000 kr 16 287 kr 

Scoutgalan 15 000 kr 11 421 kr 

Nyårsbal 10 000 kr 21 600 kr 

Övriga arrangemang 35 000 kr 11 515 kr 
 

Reseutjämning Budget 2016 Utgifter 2016 

Reseutjämning 90 000 kr 78 344 kr 
 

Övrigt Budget 2016 Utgifter 2016 

Valberedning 3 000 kr 0 kr 

Material och administration 500 kr 0 kr 

Utmaningen 500 kr 0 kr 
 

Summa 264 000 kr 215 079 kr 

Utfall 0 kr 48 921 kr 

 
UScK föreslår Tinget 

att lägga den ekonomiska rapporten för 2016 till handlingarna. 

Ekonom
isk rapport 2016 
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Motion nummer 1: Släktträd 
Vi utmanarscouter är som en enda stor släkt och våra utmanarlag familjer. Våra efternamn är vårt 
utmanarlags namn och familjevapnet vårt märke på skjortan. Jag tycker att vi som en familj och 
släkt varje år ska ta ett familjefoto och sätta hop det till ett stort släkt träd.�Detta är för att vi ska 
ha en större gemenskap och stärka våran känsla av närhet. Varje utmanarlag får i uppdrag att ta 
ett foto på sitt fulltaliga utmanarlag, undantag är om medlemmen inte kan delta eller har skyddad 
identitet, för att sedan skicka in dem med namn och eventuellt märke/vapensköld till 
Utmanarscoutkommittén som sedan ska sätta ihop detta till ett släktträd. Fotot ska skickas in 
varje år senast den 18 Mars.  

Släktträdet kan se följande ut; Förbundets logga blir rötterna, dem första stora grenarna går ut 
och representera dem olika distrikten, (kårarna utan får sin egna lilla gren), där efter blir det en ny 
gren för varje kår och efter det ett blad för varje utmanarlag.  

En mer förklarande bild bifogas.��

Jag föreslår Tinget 

att varje år ska alla utmanarlag ta ett Familjefoto och skicka in till UScK innan den 18 Mars  

att UScK ska sammanställa släktträdet��

att följande tillägg sker i bestämmelserna;�§ 3 Utmanarscoutkommitténs uppgift  
”UScK ska varje år sammanställa ett nytt släktträden utifrån dem bilderna som skickats in av 
utmanarlagen.” 

 

Alicia Baric, Jonsered scoutkår, PUDER  

 

M
otion num

m
er 1 
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UScKs kommentar 

Gemenskap är viktigt. Men om ett släktträd är rätt sätt att visa denna ställer 
Utmanarscoutkommittén sig frågande till. Vi tror att den syns på flera andra sätt, bland annat när 
utmanarlagen träffas på de årliga arrangemangen. Ett arbete för att samla in bilder och material 
till ett släktträd anser vi dessutom vara alldeles för resurs- och tidskrävande i förhållande till dess 
avkastning. Tiden och resurserna kan istället användas till arbete med strategiska och långsiktiga 
mål. 

UScK föreslår Tinget 

att avslå motionen. 
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Motion nummer 2: Slopa midsommar 
Midsommarfirande på Kungshol är ett årligen återkommande arrangemang som NSF utmanare 
tar del av genom att bland annat arrangera ett eget firande och ta del av NSFs stora arrangemang. 
Under åren 2014 och 2015 har vi sett att antalet deltagare sjungit samt att 2015 fanns det ingen 
utmanare som ville arrangera det vilket gjorde att Utmanarscoutkommittén fick stiga in och 
arrangera det. På Tinget 2016 fanns det inte då heller ett intresse för att arrangera Utmanarnas 
Midsommarfirande och Tingets närvarande ombud valde då att ställa in arrangemanget.  

Att arrangera Midsommar är inte något eftertraktat, man ska tävla med Explorer Belt samt 
sommarens stora läger. Därpå är det näst intill omöjligt att arrangera utan bil, visserligen 
uppmuntrar vi att man ska ha tillgång till bil på våra arrangemang men då är man ofta på 
”Hemmaplan”. Det betyder att man kan be; Familj, vänner eller scoutledare om bil. På Kungshol 
har man inte samma möjlighet.  

Arrangemanget har en budget på 5000 kr, 5000 kr som enkelt kan budgeteras om och ge oss så 
mycket mer.  

Jag föreslår Tinget 

att utmanararrangemanget Midsommarfirandet på Kungshol ska ”slopas” och att budgeten 
placeras om  

att följande ändringar sker i bestämmelserna; Stryka följande punkter i § 4.3 Tingets ärende 
”Fasthållande av arrangör för kommande Midsommarfirande” 
”Fastställande av preliminär arrangör för nästkommande Midsommarfirande.”�

 

Alicia Baric, Jonsered scoutkår, PUDER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
otion num
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UScKs kommentar 

Midsommar har som motionären beskriver haft ytterst lite intresse bland både arrangörer och 
deltagarna. Även om syftet för arrangemanget, vilket är att erbjuda nyktra alternativ vid högtider 
där det förekommer en stor alkoholkonsumtion, är mycket viktigt så finner även vi att intresset är 
för svalt för att det ska vara värt att binda upp 9 000  kr på en budgetpost som ändå inte kommer 
att utnyttjas. Möjligheten att delta på Kungshols allmänna midsommarfirande kvarstår för de 
utmanare som är intresserade. 
 
Istället ser vi en möjlighet till att använda de tidigare bundna pengarna för att främja utmanarnas 
verksamhet på kårnivå. Därför tycker vi att pengarna bör omplaceras för att kunna användas 
effektivare. 

UScK föreslår Tinget 

att bifalla motionens samtliga att-satser. 

att pengarna från budgetposten ”Midsommar” istället skall instifta en ny post i budgeten vid 
namn ”Bidrag till utmanarlag”. 

att utmanarlag ska kunna söka pengar ur budgetposten för att främja sin verksamhet. 

att UScK har i uppdrag att fördela pengarna till de sökande utmanarlagen. 

att UScK har i uppdrag att förmedla ut information om möjligheten att söka från 
budgetposten finns. 

att stryka midsommar ur bestämmelserna. 
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Motion nummer 3: Hörs gemensamt 
Våra avdelningar inom kårerna har ofta rop, patruller sina egna och i vissa fall har även 
utmanarlag sina egna rop.�Tillexempel: Fuskbyggarna från Jonsered;  

Vi är tröga,�vi är fula,�vi kan dansa hula hula. Fusk-byg-garna!  

och det är ytterst sällan en utmanarscout åker själv, då utmanare kan ses som flockscouter. 
Scouter som gärna håller sig nära sin flock och färdas ensam endast vid extrema situationer. 
Många kårer har som tidigare nämnt ett rop som man kanske ropar vid ett lägerbål eller dylikt för 
att visa att ”Exempelkåren” är här. Hade det inte vart härligt om ett tjugotal scouter ställde sig 
upp och ropade ”Utmanarnas rop från NSF” till exempel på Demokratijamboreet, 
Förbundsmötet eller vanliga lägerbål.  

Hur ska vi då få fram detta rop? Jo med en liknande tävling som vi hade inför Bunge Jump 2016. 
Anonymt skickar utmanare in sina bidrag på passande rop och efter en viss tid stänger man 
denna inskicknings plattform. Alla bidrag radas sedan upp på något frågeformulär där man 
anonymt får rösta på sitt favorit bidrag och det bidraget som får flest röster är det som blir 
”Utmanarnas rop från NSF”  

Det viktigaste som ska framgå är att det är Utmanare och att vi är från Nykterhetsrörelsens 
scoutförbund.  

Jag föreslår Tinget 

att en röst tävling genomförs där alla anonymt lämnar in förslag och anonymt röstar på sin 
favorit 

att den som fått flest röster blir utmanarnas nya rop  

att motionären står som ansvarig för att tävlingen genomförs med direkt kontakt med 
Utmanarscoutkommittén 

att Utmanarscoutkommittén står som ansvarig för att tävlingen genomförs 

 

Alicia Baric, Jonsered scoutkår, PUDER  
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UScKs kommentar 

Ett rop är ett projekt som även vi tror kommer bidra till en känsla av gemenskap. Att utmanarna 
själva får föreslå rop och sedan rösta bland dessa tror vi är nyckeln till ett förankrat rop som 
samtliga utmanare använder. 

Det är viktigt att deltagandet i såväl omröstningen som förslagsgivandet blir stort. Om 
motionären som brinner för motionen driver projektet tror vi att projektet får ett större 
genomslag. UScK stöttar därför den ansvarige motionären genom idéer och informationskanaler.  

UScK föreslår Tinget 

att bifalla motionens första, andra och tredje att-sats. 

att avslå motionens fjärde att-sats. 
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Motion nummer 4: Avveckla tinget 
Under flera Ting har antalet motioner varit få och antalet motionärer har varit enkelsiffrig. Tinget 
är ett arrangemang som även kostar en hel del pengar, pengar som skulle kunna användas till att 
utveckla andra arrangemang och även ge en stabilare budget.  

Om inte utmanarna i förbundet har användning för Tinget så blir arrangemanget dyrt och 
meningslöst. Alternativet till Tinget är att lämna större ansvar åt UScK och lämna utmanarnas 
åsikter till FM som är vårt förbunds demokratiska forum.  

Jag föreslår Tinget 

att Tinget tas bort från de årligt återkommande arrangemangen. 

att de nödvändiga ändringar av bestämmelserna för att ta bort Tinget sker. 

att valet av UScK samt valberedning sker på grenträffen under Förbundsmötet. 

att Tingets övriga ärende lämnas till UScK att besluta kring. 

 

Oscar Johansson, Värends Scoutkår 
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UScKs kommentar 

Tinget har flera funktioner, en av dem är att utmanare kan framföra sina åsikter med motioner, 
men även att rösta igenom vad UScK ska arbeta med, vara en skola för demokrati och 
demokratiska processer samt skapa ett forum där utmanarscouter kan träffas och diskutera med 
varandra.  

Det skulle bli problematisk att välja medlemmar till UScK och valberedningen på FM då det bara 
är vartannat år. Det skulle göra att UScK och valberedning skulle behöva väljas på fyra år eller att 
alla avgår samtidigt. Det är även på tinget vi beslutar om vilka utmanare som ska arrangera vilka 
arrangemang. Det är på tinget det beslutas att utmanare leder utmanare.  

Tinget är också en av grundpelarna som gör att utmanarscouterna i NSF är så pass självständiga. 
Om de saker som bara berör utmanare ska tas upp på FM får alla ombud på FM rätt att rösta, 
detta skulle göra att stor del av de som röstar i besluten inte skulle vara utmanare. 

UScK föreslår Tinget 

att avslå motionen. 
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Motion nummer 5: Överlåtande av ombudskap 
I Utmanarsverige varierar antalet utmanare från kår till kår. Ett utmanarlag kan vara från femton 
medlemmar till en ensam. Det beror antingen för lågt antal i utmanar ålder eller för att 
medlemmar blivit Roverscouter. Detta kan leda till att flera inte tar chansen att åka på Ting, då de 
tyvärr inte har rätt att rösta. Samtidigt som utmanarlag kanske har överblivna röster som inte 
används.  

Därför föreslår jag att man ska kunna överlåta ombudskap till någon annan genom en skriftlig 
fullmakt.�En fullmakt som skall signeras av:� 

• hela utmanarlaget som överlåter ombudskapet  
• den enskilda scouten som får det� 
• samt en officiell underskrift av en medlem från Utmanarscoutkommittén.  

Möjligheten att överlåta ombudskap skulle betyda att Utmanarlag med endast en medlem skulle 
kunna överlåta ett av sina ombud till ett annat utmanarlag vars antal medlemmar är fler än deras 
antal ombud. Detta skulle i sin tur betyda att fler ombud skulle kunna ta del av Tingets demokrati 
men också att röster inte skulle gå till spillo 

Jag föreslår Tinget 

att följande tillägg läggs till i Utmanarscouternas bestämmelser som en ny paragraf: 

§4.5 Överlåtelse av ombudskap�
Utmanarlag har rätt att överlåta sin(a) röst(er) till ett annat utmanarlag, som ej behöver vara 
samma kår. Överlåtelse av röst(er) ska ske genom skriftlig fullmakt.  

att följande mening läggs till i Utmanarscouternas bestämmelser §3 
Utmanarscoutkommitténs uppgifter: 
 
”Bevilja överlåtande av ombudskap för ombud på Ting Motionär” 

Alicia Baric, Jonsered scoutkår, PUDER  
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UScKs kommentar 

Att antalet utmanare i lagen varierar från kår till kår är vi medvetna om. Dock tror vi ej att detta 
är ett problem när det kommer till deltagandet på Tinget. Vi tror att huruvida man är ombud eller 
inte avgör ifall man åker på Tinget eller ej. Chansen till att påverka har man ändå, eftersom att alla 
medlemmar har yttranderätt på Tinget.  

Vi har i vårt förbund (och därmed även hos oss utmanare) valt att ha en representativ demokrati, 
detta innebär att vi väljer representanter som för fram vår åsikt vid vår beslutande stämma. Detta 
för att den demokratiska processen ska vara enkel att genomföra, samt att alla ska få chansen att 
göra sin åsikt hörd, något som också innebär att inte alla är ombud (valda representanter).  

Möjligheten att överlåta sitt utmanarlags ombud medför vissa komplikationer. För det första vet 
vi inte vilka utmanarlag som finns i förbundet och därmed skulle det vara mycket enkelt att 
förfalska en ombudsöverlåtelse. För det andra skulle de krav som föreslås vara svåra att 
genomföra eftersom hela utmanarlaget kanske inte kan skriva under och UScK skulle enligt 
förslaget kunna neka en ombudsöverlåtelse att äga rum vilket inskränker på vår demokrati. En 
möjlighet att överlåta sitt ombudskap medför även en risk att stora kårer ”tigger” till sig 
ombudskap och får stor makt på Tinget, vi har bestämmelser som förhindrar att dessa får egen 
majoritet men att ha många ombud ger en påverkanskraft som kan få ett utmanarlag till att 
hamna i en vågmästarställning. 

Vi ser därför i nuläget inte problemet som beskrivs som ett akut problem och tror inte heller att 
motionärens förslag skulle lösa problemet.  

UScK föreslår Tinget 

att avslå motionen. 
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Motion nummer 6: Demokratins ålder 
Den tjugoförsta december 2016 skickades kallelsen till Västra Scoutdistriktet årsmöte. I mailet 
fanns en bilaga med en formell kallelse och texten;  

”Till alla medlemmar över 17 år.�Här kommer kallelsen till distriktsårsmötet 2017. Vi 
önskar dig en härlig jul och ett gott nytt år! Hälsningar Distriktsstyrelsen” 

När jag mailade och frågade hur dem menade fick jag följande svar: 

”Kallelsen har gått ut till alla distriktets medlemmarnas som är över 17 år. Är du yngre och 
vill åka får du prata med din kår. Det är dom som bestämmer ombud, inte jag.” 

Efter att ha bett om ett nytt mail som skulle förtydliga att alla var välkomna fick jag svaret att 
ingen är stoppad för att inbjudan har satt en åldersgräns.�Att sätta en åldersgräns på vår 
demokrati är i min mening inte rätt då vi hindrar en utveckling och inskolning bland unga i 
demokratins värld gällande röstning, motioner m.m.  

Officiellt startar utmanartiden vid femtonårs ålder vilket skulle leda till att relativt nya utmanare 
under två år inte skulle få ta del av distriktens årsmöten. Vilket kan verka märkligt när många av 
dessa scouter är ledare hemma i kårerna och tar del av års stämmorna eller till och med på Tinget.  

Enligt förbundets stadgar:  

§ 23 DISTRIKTSÅRSMÖTE;  
Distriktets högsta beslutande organ är distriktsårsmötet till vilket alla scoutkårer äger rätt att utse 
ombud.��

Och��

§ 24 OMBUD;  
Vid distriktsårsmötet företräds scoutkårerna av valda ombud.  

Det står inget om ålder i varken paragraf 23 eller 24, vilket lämnar var och att en själv tolka 
paragraferna och hur gamla deras ombud ska vara! Det vill säga att om ett distrikt anser att en 
åldersgräns ska sättas är det faktiskt upp till dem.  

Jag anser att vi ska förtydliga i bestämmelserna att ingen åldersgräns får sättas på våra 
demokratiska möten. Detta för att stärka ett fortsatt demokratiskt arbete inom 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund  

Detta är inte något som vi på Tinget kan ta ett beslut om men inför Förbundsmötet är det viktigt 
att Tinget ställer sig bakom denna motion för att värna om demokratin.  
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Jag föreslår Tinget 

att Tinget ska ställa sig bakom följande punkter. 

att ändra §23 Distriktsårsmöte 

FRÅN TILL 
§ 23 DISTRIKTSÅRSMÖTE 
Distriktets högsta beslutande organ är 
distriktsårsmötet till vilket alla scoutkårer äger 
rätt att utse ombud.  

§ 23 DISTRIKTSÅRSMÖTE; 
Distriktets högsta beslutande organ är 
distriktsårsmötet till vilket alla scoutkårer äger 
rätt att utse ombud, i alla åldrar.  

 

att ändra §24 Ombud 

FRÅN TILL 
§ 24 OMBUD 
Vid distriktsårsmötet företräds scoutkårerna 
av valda ombud.  

§ 24 OMBUD;�Vid distriktsårsmötet 
företräds scoutkårerna av valda ombud, i alla 
åldrar.  

 

att ändra §4 Förbundsmöte 

FRÅN TILL 
§ 4 FÖRBUNDSMÖTE 
Förbundets högsta beslutande organ är 
förbundsmötet till vilket alla scoutkårer och 
distrikt äger rätt att utse ombud. � 
 

§ 4 FÖRBUNDSMÖTE �Förbundets högsta 
beslutande organ är förbundsmötet till vilket 
alla scoutkårer och distrikt äger rätt att utse 
ombud, i alla åldrar. � 

 

att ändra §5 Förbundsmötesombud 

FRÅN TILL 
§ 5 FÖRBUNDSMÖTESOMBUD��
Valbar till ombud vid förbundsmöte är varje 
medlem.  

§ 5 FÖRBUNDSMÖTESOMBUD��
Valbar till ombud vid förbundsmöte är varje 
medlem, i alla åldrar. � 

 

Alicia Baric, Jonsered scoutkår, PUDER � 
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UScKs kommentar 

Vi tror inte att bestämmelseändringarna kommer lösa problemet som motionären beskriver. De 
nuvarande bestämmelserna har redan nu ingenting som motsäger detta och förslaget kommer 
heller inte förhindra det från att ske igen, utan det är snarare en vana som borde brytas. Vi tror att 
det är bättre att ta upp detta direkt med det/de aktuella distriktet/en.  

UScK föreslår Tinget 

att avslå motionen. 
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Proposition nummer 1: Bestämmelser 
UScK anser att bestämmelserna ska uppdateras för att bli mer enhetliga eftersom de tidigare varit 
som ett lapptäcke där det ändrats såpass många gånger att det varit olika skrivsätt på olika 
punkter i bestämmelserna. Vi vill även att bestämmelserna ska stämma överens med UScKs 
nuvarande arbetssätt som har förändrats sedan bestämmelserna först författades. Vi har även 
gjort ett par ändringar som vi anser vara nödvändiga för att främja bland annat tillgängligheten. 

• Vi är en del av, och inte fristående från, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Därför bör vi 
även ha samma vision och uppdrag. 

• UScKs arbetsuppgifter är något som bör kunna förändras. Därför har vi sett över dessa 
och ändrat dem för att göra dem mer ändamålsenliga och mindre formalia-fokuserade. 

• För Tinget har vi  
o beskrivit dess plats i beslutsordningen. 
o lagt till en talarsekreterare till presidiet som har ansvar för talarlistan. 
o gjort förändringar i hur förhandlingarna går till. 
o gett tingskallelsen har ändrade förutsättningar. 
o gett presidiet ansvar för att ta bort ombud från ett utmanarlag ifall detta har mer 

än 50% av rösterna. 
o lagt till justering av röstlängd som en del av mötesformalia samt procedur för 

detta. 
o förtydligat kriterierna kring representanter till FM. 
o förändrat mötesformalia nödvändigt att behandla vid ett Extrainsatt Ting. 

• Vad gäller valberedningen har vi 
o möjliggjort för personer som passerat utmanarålder till att bli valbara. 
o tagit bort den bestämda tidsperioden och låter valberedningen avgöra 

mandatperiod för respektive kandidat (lämplig tidsperiod). 
• Reseutjämning för arrangemang 

o förtydligande av kraven för de olika arrangemangen. 
• Bestämmelseändringar och överträdelser 

o Kvalificerad majoritet istället för två tredjedelars majoritet. 
• I definiering av använda begrepp är förtydliganden och tillägg gjorda. 
• Styckesindelning har gjorts genom hela bestämmelserna för att göra dem enklare att läsa, 

siffror är även i numeriskt alfabet istället för skriftligt. 
• Veckor istället för månader har också blivit ändrat för att ha en mer bestämd 

tidsangivelse. 

Fullständigt förslag till nya bestämmelser återfinns i Bilaga 1, ” Bestämmelser för 
utmanarscoutverksamhet inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund”. 

UScK föreslår Tinget 

att ändra bestämmelserna till bifogat förslag, bilaga 1. 
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Proposition nummer 2: Arbetsplan 2017 - 2018 
Utmanarscoutkommittén kommer under verksamhetsåret 2017 fortsättningsvis att arbeta för en 
ännu bättre utmanarscouting, som tillsammans med drogfria förebilder gör unga redo för livet. 
Det gör Utmanarscoutkommittén genom att:  

• verka för att hjälpa och inspirera utmanarscouter till att bibehålla sitt drogfria 
ställningstagande samt undersöka hur man på bästa sätt kan skapa arrangemang som 
uppmanar till drogfria ställningstaganden utan att nödvändigtvis särställa aktiviteten till 
drogfriaktivitet. 
 

• arbeta tillsammans med av tinget valda arrangörsteam för att skapa bättre arrangemang. 
 

• utveckla kommunikationen mellan arrangörer och UScK samt UScKs roll i de årligt 
återkommande arrangemangen. 
 

• undersöka hur man på bästa sätt kan välkomna och involvera nya utmanare i förbundets 
utmanarscouting. Detta sker genom att genomföra ett särskilt välkomnande för nya 
utmanare under Rixhajken 2017 och utvärdera genomförandet inför kommande år.  
 

• informera kårer om denna särskilda möjlighet att låta nya utmanare välkomnas. 
 

• arbeta för att åtminstone 20% fler av förbundets utmanarscouter deltar på något av de 
årligt återkommande arrangemangen. 
 

• verka för en större gemenskap mellan utmanare i förbundet genom att uppmana 
arrangörer till att nyttja patrullsystemet. 
 

• arbeta för ökat engagemang hos utmanare i kårerna där Utmanarscoutkommittén 
exempelvis uppmanar utmanarlag till utmaningar i kårerna som de kan anta och därmed 
engagera sig lokalt. 
 

• arrangera en inspirationshelg för att ge nya tankar kring hur man kan genomföra ett 
arrangemang, även de årligt återkommande. 
 

• arrangera en internationell resa för att friska upp minnet om att arrangemang inte behöver 
vara som de alltid varit. 
 

• verka för att få utmanare i NSF till att skapa egna arrangemang  

UScK föreslår Tinget 

att anta arbetsplanen för 2017 - 2018. 
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Proposition nummer 3: Arrangemangsplan 
 
Vårfest   29 april - 1 maj Ransberg  

Inspirationsarrangemang  19-21 maj  Göransborg Scoutgård 

Midsommarfirande   juni   Kungshol  

Explorer Belt   18 juni - 9 juli  Nederländerna 

Wermlandsfärden  25-30 juni  Värmland 

Förbundsmöte  1-2 juli  Ransberg 

Jamboree17   5-12 aug   Skåne 

Rixhajk    september  prel. Varberg  

Internationell resa  Höstlovet (v. 44) Bosnien 

Höstvecka   Höstlovet (v. 44) Ransberg 

Nyårsbal   december/januari Ransberg 

Scoutgala   februari  prel. Åby  

Ting   april   prel. Jonsered 

UScK föreslår Tinget 

att godkänna arrangemangsplanen för verksamhetsåret 2017-2018. 
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Proposition nummer 4: Budget 2018 
 

Intäkter Budget 2016 Intäkter 
2016 Budget 2017 Budget 2018 

Förbundets 
utmanarlag 264 000 kr 264 000 kr 260 000 kr 260 000 kr 

 

UScK  Budget 2016 Utgift 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Kost, logi & övrigt  57 500 kr 56 400 kr 55 500 kr 57 000 kr 

Avtackningar  5 000 kr 1 815 kr 5 000 kr 5 000 kr 

Representation  3 000 kr 700 kr 3 000 kr 1 500 kr 
 

Arrangemang Budget 2016 Utgift 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Ting 20 000 kr 16 937 kr 17 000 kr 18 000 kr 

Midsommarfirande 9 000 kr 0 kr 9 000 kr - 

Rixhajk 15 000 kr 16 287 kr 15 000 kr 17 000 kr 

Scoutgalan 15 000 kr 11 421 kr 15 000 kr 15 000 kr 

Nyårsbal 10 000 kr 21 600 kr 10 000 kr 15 000 kr 
Bidrag till 
utmanarlag - - - 10 000 kr 

Övriga arrangemang 35 000 kr 11 515 kr 36 500 kr 29 000 kr 
 

Reseutjämning Budget 2016 Utgift 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Reseutjämning 90 000 kr 78 344 kr 90 000 kr 90 000 kr 
 

Övrigt Budget 2016 Utgift 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Valberedning 3 000 kr 0 kr 3 000 kr 2 000 kr 

Administration 500 kr 0 kr 500 kr 500 kr 

Utmaningen 1 000 kr 0 kr 500 kr - 
 

Summa 264 000 kr 215 079 kr 260 000 kr 260 000 kr 

 

UScK föreslår Tinget 

att godkänna budgeten för 2018. 
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Valberedningens nomineringar till UScK 

Valberedningen vill nominera  

Hanna Pettersson, född 2000, till UScK på 2 år med motiveringen: 

Oavsett hur illa något kan vara möter man alltid Hanna med ett stort och välkomnande 
leende. Hon försöker alltid att pigga upp stämningen och med sin påhittiga personlighet 
komma på nya och roliga sätt att lösa utmaningar. Hon anpassar sig med enkelhet till nya 
situationer och människor, vilket är till hennes fördel om hon skulle ta del av det otroliga 
samarbete en grupp som UScK gör. Med sin kreativa förmåga, fantastiska inställning och 
hjärtat på rätt ställe skulle Hanna vara en frisk fläkt för UScK. Därför vill vi i 
valberedningen nominera Hanna till UScK. 

 

Karin Johansson, född 2001, till UScK på 2 år med motiveringen: 

Karin sprider positivitet omkring sig vart hon än går och är en allmänt glad och härlig 
person. Trots att hon är aktiv på många andra håll såsom i Junis och utbildare i SVEA-
Sveriges elevråd har hon som nybliven utmanare slängt sig in i denna värld och är redo att 
engagera sig. Karin ser saker från olika vinklar och har inga problem att lägga till sina egna 
tanka i diskussionen, något som är till stor fördel när man skall försöka utveckla och 
förbättra vår verksamhet! Därför vill vi i valberedningen nominera Karin till en plats i 
UScK. 

 

Arvid Längsjö Olovsson, född 1999, till UScK på 2 år med motiveringen: 

Med sin underbara personlighet och huvudet på skaft har Arvid engagerat sig i utmanarlivet 
och med sin positiva inställning är han alltid redo att ta sig an nya utmaningar. Han går in i 
varje situation med en otrolig drivkraft och ser saker ur ett nytänkande perspektiv, men är 
ändå en god lyssnare och tar till vara på allas åsikter. Oavsett hur svår och jobbigt det 
ibland kan verka sprider han ett lugn i sin omgivning och ger alltid 110%, och detta är 
något som vi anser är givande för att sitta med i UScK. Därför vill vi i valberedningen 
nominera Arvid till en plats i UScK. 
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Valberedningens nomineringar till valberedningen 

Valberedningen vill nominera  

Jacob Törnfelt Söderberg, född 1999, till valberedningen på 2 år med motiveringen: 

Jacob är en glad och positiv person som ständigt ger sig ut i vårt avlånga land för att träffa 
gamla som nya scouter. Han är inte rädd för att säga hej och när han gör det sker det med 
ett stort leende. Det är svårt att tycka illa om en så pass trevlig person som Jacob och 
förutom hans trevliga attityd mot andra personer och utmaningar, så är han även aktiv 
genom att åka på många arrangemang. När man har så lätt för att anta utmaningar och 
möta dem med mycket glädje och energi, så är det enkelt att bli vän med en person som 
Jacob. En ytterst utmärkt person för ett socialt uppdrag som valberedningen. Därför vill vi 
i valberedningen nominera Jacob till en plats i valberedningen.  

 

Wilma Enarsson, född 1999, till valberedningen på 2 år med motiveringen: 

Wilma är en underbart glad och sprallig person som älskar äventyr och såklart att träffa 
människor. Sedan idékursen 2016 har Wilma åkt på så många arrangemang som hon bara 
kunnat och med sin varma och inbjudande personlighet breder hon ut sitt kontaktnät mer 
och mer. Wilma har ett hjärta av guld som ständigt försöker inkludera alla och bryr sig 
väldigt mycket om sina medmänniskor, och det har även resulterat i ett fint pris på 
Scoutgalan som årets Nalle Puh. En sådan person med dessa erfarenheter och egenskaper 
skulle passa utmärkt som kandidat till Valberedningen. Därför vill vi i valberedningen 
nominera Wilma till en plats i valberedningen.  
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Bestämmelser för utmanarscoutverksamhet 
inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
 
§1 Vision och Uppdrag 
§2 Utmanarscoutkommittén (UScK) 
§3 Utmanarscoutkommitténs uppgifter 
§4 Ting 
     §4.1 Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt 
     §4.2 Propositioner, motioner, förslag och nomineringar 
     §4.3 Tingets ärende 
     §4.4 Ombud 
     §4.5 Mötesfunktionärer 
     §4.6 Förhandlingar 
     §4.7 Formalia 
     §4.8 Tingets representanter på Förbundsmötet 
     §4.9 Protokoll 
     §4.10 Extrainsatt Ting 
§5 Valberedning 
§6 Reseutjämning och/eller ekonomiskt bidrag för arrangemang 
§7 Reseutjämning för deltagaren 
§8 Ändring av bestämmelser 
§9 Överträdelser av bestämmelser 
§10 Tolkning av bestämmelser 
§11 Definiering av använda begrepp 
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§1 VISION OCH UPPDRAG 
Som en del av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund delar vi även vision och uppdrag.  
 

• Vår vision är ett solidariskt och drogfritt samhälle med kreativa och modiga 
världsmedborgare. 

• Vårt uppdrag är att genom drogfria förebilder och scouting göra unga redo 
för livet. 

 
§2 UTMANARSCOUTKOMMITTÉN (UScK) 
UScK är det verkställande orgaan som tar tillvara samt verkar för 
utmanarscouternas intressen och behov.  
 
Valbar till UScK är varje medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som tillhör 
eller har passerat utmanarålder. Dock skall majoriteten av ledamöterna samt 
ordföranden i kommittén vara utmanarscouter.  
 
Ledamöter till UScK blir valda på Tinget, av de närvarande ombuden, på lämplig 
tidsperiod 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 
för att utmanarna i förbundet ska kunna ha en aktiv och utvecklande verksamhet. 
 
UScK har till uppgift att: 

• Ha ett övergripande ansvar för de arrangemang som UScK eller Tinget 
beviljat reseutjämning och/eller ekonomiskt bidrag, gentemot förbundet. 

• Stötta de arrangörsteam som UScK eller Tinget beviljat reseutjämning 
och/eller ekonomiskt bidrag. 

• Kommunicera sitt arbete med förbundets utmanare. 
• Upprätthålla kontakten med Förbundsstyrelsen. 
• Påverka Förbundsstyrelsen till att främja utmanarscoutingen i förbundet. 
• Fungera som kommunikationskanal, för arrangörsteam och andra 

kommittéer samt Förbundsstyrelsen, till utmanarna i förbundet. 
• Driva och/eller samordna projekt för att främja samt utveckla 

utmanarscouting. 
• Representera utmanarscouterna i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund vid 

Demokratijamboreen, ifall möjligheten ges. 
• Ansvara för grenträffen vid Förbundsmötet. 
• Ansvara för avtackningar av arrangörsteam som beviljats ekonomiskt bidrag 

samt de som avslutar sin tid i UScK och Valberedningen. 
• Arbeta med att sammanställa Tingshandlingar och/eller dylikt. 
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§4 TING 
Tinget är ett forum för utmanarscouter, där de behandlar frågor som rör deras egen 
verksamhet.  
 
Tinget är utmanarscouternas högsta beslutande organ efter Förbundsmötet. 
 
§4.1 NÄRVARO-, YTTRANDE-, FÖRSLAGS- OCH RÖSTRÄTT 
Närvarorätt tillkommer varje medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund samt 
särskilt inbjudna av UScK.  
 
Ombud till Tinget kan man vara från och med det år man fyller 15 till och med det 
år man fyller 19.  
 
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 6 veckor innan 
Tingets öppnande.  
 
Förslag läggs på Tinget och kan läggas av UScK eller närvarande ombud. Dessa ska 
lämnas till presidiet senast 2 timmar efter mötet ajournerats för sista gången under 
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/eller Valberedningen skall lämnas till presidiet senast 
2 timmar efter mötet ajournerats för sista gången den första förhandlingsdagen. 
Endast närvarande ombud och Valberedningen äger nomineringsrätt.  
 
Om någon av de nominerade skulle hoppa av efter att nomineringstiden gått ut så 
har valberedningen och alla närvarande ombud rätt till att nominera till UScK 
och/eller Valberedningen. 
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§4.3 TINGETS ÄRENDE 
• Fastställande av röstlängd. 
• Fråga om Tingets är behörigt utlyst. 
• Val av mötespresidium. 
• Val av övriga mötesfunktionärer. 
• Fastställande av föredragningslista. 
• Redovisning av föregående års verksamhetsberättelse. 
• Redovisning av föregående års tingsbeslut. 
• Redovisning av föregående års ekonomiska redovisning. 
• Behandling av motioner samt förslag. 
• Behandling av propositioner. 
• Fastställande av arbetsplan för kommande verksamhetsperiod. 
• Fastställande av arrangemangsplan för kommande verksamhetsperiod. 
• Fastställande av budget för kommande år. 
• Val av antal ledamöter i UScK. 
• Val av ledamöter i 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 Scoutgala. 
• Fastställande av preliminär tid och arrangör för nästkommande Scoutgala. 
• Val av 2 ordinarie samt 2 suppleanter som Tingets representanter på 

Förbundsmötet vid behov. 
 
§4.4 OMBUD 
Varje utmanarscoutlag har rätt att utse 2 stycken ombud att representera 
utmanarscoutlaget på Tinget. Skulle laget ha fem medlemmar har det rätt att utse 
tre stycken ombud, 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 utfärdas av utmanarscoutlaget och ska skrivas under av 
utmanarscoutledare, kårordförande eller vice kårordförande. På fullmakten ska alla 
lagmedlemmars namn finnas med. De som är ombud markeras och övriga på listan 
fungerar som suppleanter. 
Fullmakten skall 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. 
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§4.5 MÖTESFUNKTIONÄRER 
Tingets presidium består av 1 mötesordförande, 2 mötessekreterare samt 1 
talarsekreterare. 
 
Övriga mötesfunktionärer består av 2 justerare och 2 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 skall förslaget samt namn och 
ombudsnummer skriftligt inkomma presidiet.  
 
Mötesordförande ansvarar för att föreslå 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 mötesordföranden bedömer att det ej är tydligt vilket förslag som har vunnit 
majoritet i frågan kan denne besluta om votering. Votering ska även genomföras 
om något ombud begär detta, innan dess att beslutet har klubbats. 
 
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 omröstning genom 
acklamation. Vid personval med fler antal kandidater än platser tillämpas sluten 
omröstning. Varje ombud äger rätt att avlägga en röstsedel på vilken den skriver 
vilken eller vilka kandidater den röstar på. Röstsedlar med fler namn än antalet 
valbara platser är ogiltigförklarade. Sluten omröstning sker endast vid personval. 
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§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 16 veckor 
innan dess öppnande. Kallelsen utfärdas av UScK, den ska utfärdas via hemsida, 
utskick, sociala medier samt om möjligt medlemstidning.  
 
För att Tinget skall vara beslutsmässigt ska minst elva ombud från minst tre olika 
lag vara närvarande.  
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, detta 
görs av sittande presidium.  
 
Justering av röstlängden äger rum varje gång ett ombud lämnar Tinget, detta 
meddelas genom att lämna in sitt röstkort till mötesordföranden. Vid en temporär 
paus kan röstkortet överlämnas till en annan medlem i utmanarlaget som agerar 
suppleant. 
 
Tinget äger rätt att lägga förslag till Förbundsmötet. 
 
§4.8 TINGETS REPRESENTANTER PÅ FÖRBUNDSMÖTET 
Ifall Tinget tar ett beslut och/eller ställer sig bakom ett uttalande eller motion till 
Förbundsmötet kan Tinget utse två ordinarie och två suppleanter till Tingets 
representanter på Förbundsmötet. Deras uppgift är att på Förbundsmötet föra 
Tinget talan. Dessa har även rätten att jämka Tinget förslag för att på bästa sätt få 
igenom Tingets vilja, med förutsättning att andemeningen i förslaget kvarstår.  
 
De två ordinarie representanterna får hela sitt deltagande bekostat. Vid händelse att 
en ordinarie representant ej kan deltaga får suppleanten samma kompensation som 
den ordinarie representanten. 
 
§4.9 PROTOKOLL 
Tingsprotokollet skall vara samtliga ombud, UScK och förbundsexpeditionen 
tillhanda senast 6 veckor efter Tingets avslutande. 
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§4.10 EXTRAINSATT TING 
Ett extrainsatt Ting kan tillkomma på två olika sätt.  
 
Skulle UScK anse att ett extrainsatt Ting är nödvändigt skall de skicka ut en kallelse 
senast 6 veckor innan mötets öppnande.  
 
Skulle den enskilde utmanarscouten anse att ett extrainsatt Ting är nödvändigt skall 
en lista med namnunderskrifter från 80 av Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds 
utmanarscouter sammanställas och skickas till Förbundsstyrelsen. Initiativ till en 
sådan lista kan tas av varje utmanarscout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 
Kallelse till det extrainsatta Tinget ska gå ut via hemsida, utskick, sociala medier, 
som om möjligt medlemstidning senast 6 veckor innan mötets öppnande.  
 
Ett extrainsatt Ting skall endast, utöver mötesformalia, 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. Valberedningen skall även lägga förslag på mötesfunktionärer till 
Tinget.  
 
De som blivit nominerade av Valberedningen till kommande UScK och 
Valberedning skall skickas in till UScK senast 6 veckor innan Tingets öppnande 
och offentliggöras med namn, ålder och en kort presentation i Tingshandlingarna. 
 
Valbara till Valberedningen är varje medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
som tillhör eller har passerat utmanarålder. Ledamöter till Valberedningen blir 
valda på Tinget av de närvarande ombuden på lämplig tidsperiod med överlapp. 
 
Vid behov har UScK och Valberedningen mandat att i samråd med varandra 
mellan Ting adjungera en eller flera personer in i Valberedningen. Vid avhopp av 
hela Valberedningen skall Valberedningen innan avhopp lägga två förslag till 
ersättare. 
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§6 RESEUTJÄMNING OCH/ELLER EKONOMISKT BIDRAG FÖR 
ARRANGEMANG 
De arrangemang som garanteras både reseutjämning samt ekonomiskt bidrag av de 
årligt återkommande arrangemangen är; Scoutgalan, Tinget, Rixhajken under 
förutsättning att arrangörsteamet har skickat in en projektplan, budget, beskrivning 
av sin drogfriaktivitet samt krisplan till UScK senast 6 veckor innan arrangemangets 
planerade start.  
 
Det arrangemang som garanteras både reseutjämning samt ekonomiskt bidrag är; 
Nyårsbalen.  
 
De arrangemang som garanteras reseutjämning av de årligt återkommande 
arrangemangen är; Vårfesten, Höstveckan, Förbundsmötet samt 
Demokratijamboreen.  
 
Reseutjämning och/eller ekonomiskt bidrag kan även ges till de arrangemang som 
sökt och beviljats bidrag/reseutjämning av Tinget eller UScK under förutsättning 
att arrangörerna skickat en projektplan, budget, beskrivning av sin drogfriaktivitet 
samt krisplan till UScK senast 10 veckor innan arrangemangets planerade start.  
 
En utvärdering och ekonomisk redovisning från arrangörerna skall vara inskickat 
till UScK senast 8 veckor efter arrangemangets avslutande. 
 
§7 RESEUTJÄMNING FÖR DELTAGAREN 
Reseutjämning kan ges till utmanarscouter inom Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
samt personer i utmanarscoutålder (15 – 19 år) som blivit medlem i 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund inom 8 veckor efter ett arrangemangs 
avslutande.  
 
För att få reseutjämning måste arrangemanget som är resans ändamål ha fått 
beviljat reseutjämning.  
 
Valet av färdmedel, resväg och resa skall i första hand baseras på miljöaspekten, i 
andra hand baseras på säkerhetsaspekten samt i tredje hand baseras på den 
ekonomiska aspekten.1 
 
Ansökan om reseutjämning för deltagaren sker på särskild blankett som 
tillhandahålls via Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds hemsida och måste vara 
förbundsexpeditionen tillhanda senast 12 veckor efter arrangemangets avslutande. 
 
  
																																																								
1 Resepolicy för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 
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§8 ÄNDRING AV BESTÄMMELSER 
För att en ändring av bestämmelserna skall ske krävs kvalificerad majoritet på 
Tinget, eller att två på varandra följande Ting ger förslaget enkel majoritet. 
 
§9 ÖVERTRÄDELSER AV BESTÄMMELSER 
Om ett Tingsbeslut medvetet eller uppenbart strider mot bestämmelserna måste 
det minst ha kvalificerad majoritet för att vara giltigt. 
 
§10 TOLKNING AV BESTÄMMELSER 
Vid olika syn på hur dessa bestämmelser skall tolka beslutar Tinget. Mellan Ting 
har UScK tolkningsföreträde gällande tolkningar av bestämmelserna. 
 
§11 DEFINIERING AV ANVÄNDA BEGREPP 
Acklamation – Röstning genomförd med hjälp av ”ja-rop”. Istället för att hålla 
upp sitt röstkort säger man ”JA”. (Används oftast vid personval) 
 
Ajournering – En paus i mötet som kan tas exempelvis för fika eller diskussion 
mellan mötesfunktionärer eller inom utmanarlag. 
 
Bestämmelser – Regler som reglerar hur utmanarscoutingen fungerar i 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 
 
Enkel majoritet – När 50% eller fler av ombuden röstar för ett förslag har detta 
förslag en enkel majoritet.  
 
Förbundsmöte – Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds högsta beslutande organ, 
arrangeras vartannat år. Förkortas FM. 
 
Förbundsstyrelsen – Förbundsstyrelsen av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. 
Förkortas FS. 
 
Förslag – Förslag är ändringar som föreslås av ombud eller UScK.  
 
Försöksvotering – Röstning genomförd med hjälp av att man sträcker upp 
röstkorten i luften så att ordförande kan avgöra vilket förslag som har majoritet. 
 
Propositioner – Ett förslag lagt till Tinget från UScK. 
 
Kvalificerad majoritet – När 2/3 av ombuden eller fler röstar för ett förslag så har 
förslaget en kvalificerad majoritet. Detta begrepp används ofta vid röstning kring 
bestämmelser som kräver kvalificerad majoritet för att ändras och/eller överträdas. 
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Justerare – Person som efter Tinget har i uppgift att kontrollera så att det som 
skrivits i protokollet överensstämmer med de beslut som Tinget har tagit. Väljs av 
Tinget. 
 
Majoritet – När hälften eller fler av ombuden röstar för ett förslag har detta 
förslaget en majoritet och brukar därför gå igenom. Majoritet förekommer främst i 
2 olika former; enkel & kvalificerad.  
 
Motion – Ett förslag lagt till Tinget av ett utmanarlag eller en enskild 
utmanarscout. 
 
Mötesordförande – Den som under förhandlingarna ser till att dagordningen följs 
och ger förslag på hur beslut ska tas. Denna person svingar även mötesklubban. 
 
Mötessekreterare – Den i presidiet som för protokoll och skriver upp vad som 
beslutas under Tinget. 
 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund – Det förbund som vi tillhör och som är en 
samverkansorganisation till Scouterna, samt ett förbund i IOGT-NTO-rörelsen. 
Förkortas NSF. 
 
Ombud – Ett ombud är en person med rösträtt. 
 
Presidium – De mötesfunktionärer som leder och protokollför Tinget. På Tinget 
består presidiet av 1 mötesordförande, 2 mötessekreterare samt 1 talarsekreterare. 
 
Röstlängd – Hur många ombud som har rösträtt på mötet. Denna justeras om 
något ombud skulle lämna Tinget under pågående förhandlingar. Detta meddelar 
man till mötesordföranden 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. 
 
Utmanarscoutkommittén – Består utav av Tinget valda personer vars uppgift är 
att representera förbundets utmanarscouter samt arbeta för att främja samt utveckla 
utmanarscoutingen. Förkortas UScK. 
Utmanarscoutlag – En ”patrull” bestående av utmanarscouter. 
 
Stadgar – Förhållningsregler inom en förening/organisation. I Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund kallas utmanarscouternas stadgar för Bestämmelser. 
 
Ting – Årsmöte för Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds utmanarscouter. 
 
Valberedningen – Består utav av Tinget valda personer vars uppgift är att hitta 
samt lägga förslag till Tinget på lämpliga personer som kan tänkas sitta i UScK, 
Valberedning och Presidium. 
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Votering – Om man tycker att mötesordförande har sett fel på antalet röstkort i 
luften kan man ropa ”Votering” innan beslutet klubbas igenom. Då kallas 
rösträknarna fram och ombuden röstar i samma fråga igen samtidigt som 
rösträknarna räknar samtliga röstkort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestämmelser för utmanarscoutverksamhet inom 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund 


