
Släktträd

Vi utmanarscouter är som en ända 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.

Därför anser jag;

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 tilläg ser i bestämmelserna;

§ 3 Utmanarscoutkommitténs uppgift 

• UScK ska varje år sammanställa ett nytt släktträden utifrån dem bilderna som skickats in av 
utmanarlagen.

Motionär;

Alicia Baric Jonsered scoutkår, PUDER
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En grov skiss på hur
släktträdet är uppbyggt; 



Sloppa Midsommarfirandet

Midsommar firande på Kungsol 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 sätt att antalet deltagare sjungit samt att 2015 fanns det ingen 

utmanare som ville arrangera det vilket gjorde att Utmanarkommittén fick stiga in och arrangera 

det. På Tinget 2016 fanns det inte då häller ett intresse för att arrangera Utmanarnas Midsommar 

firande och Tingets närvarande ombud valde då att ställa in arrangemanget. 

Att arrangerar Midsommar är inte något eftertraktat, man ska tävla med Explorer Belt samt 

sommarens stora läger. Därpå är det näst in till 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 Kungsol har 

man inte samma möjlighet.

Arrangemanget har en budjet på 5000 kr, 5000 kr som enkelt kan budgeteras om och ge oss så 

mycket mer.

Därför anser jag;

Att Utmanar arrangemanget Midsommar firandet på Kungsol ska ”sloppas” och att budjeten 

placeras om

Att följande ändringar sker i bestämmelserna;

Stryka följande punkter i § 4.3 Tingets arrende

 

• Fastställande av arrangör för kommande Midsommarfirande

• Fastställande av preliminär arrangör för nästkommande Midsommarfirande.

Motionär;

Alicia Baric Jonsered scoutkår, PUDER



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!

Vi utmanare har nu på flera olika sätt utmärkt oss både inom NSF och på nationell scout nivå 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 frågoformulär 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.

därför yrkar jag;

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

Motionär

Alicia Baric Jonsered scoutkår, PUDER



Överlåtande av ombudskap

I utmanar Sverige 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 det 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.

Därför yrkar jag;

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 Utmanarscoutkommetténs 
uppgifter  

• Bevilja överlåtande av ombuskap för ombud på Ting

Motionär;

Alicia Baric Jonsered scoutkår, PUDER



Demokratins åldrar?

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 vårdemokrati 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.



Därför yrkar jag att Tinget ska ställa sig bakom följande punkter;

Att ändra § 23 Distriktsårsmöte

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

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

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

Att ändra § 4 Förbundsmöte

• Från;
 § 4 FÖRBUNDSMÖTE
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmötet till vilket alla scoutkårer och distrikt 
äger rätt att utse ombud.

• Till;
 § 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;
§ 5 FÖRBUNDSMÖTESOMBUD
Valbar till ombud vid förbundsmöte är varje medlem.

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

Motionär;

Alicia Baric Jonsered scoutkår, PUDER


