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Varmt välkommen på ting! 
Nu är det äntligen dags för 2017 års ting – visst har du längtat? Som ombud kommer du få vara 
delaktig i alla beslut som kommer tas under helgen och på så vis vara med och påverka 
framtidens utmanarscouting.  

Kanske är det ditt första ting? Eller så är du en veteran. Oavsett hur det ligger till finns 
tingsguiden till för att göra tinget lättare att förstå. I guiden finns en ordlista som förklarar en del 
av de ord som används under förhandlingarna, men också en förklaring till tingets generella 
upplägg. 

Hoppas du är lika taggade som vi!  

/Utmanarscoutkommittén 

Tänk på… 
• att det råder totalförbud mot nötter under hela arrangemanget. 

• att använda så lite parfym som möjligt då det finns parfymallergiker   

• att alla inte alltid vill vara med på bilder som läggs ut på internet. Kolla därför med de 
som är med på bilden så att det är okej med dem innan du postar bilder på nätet.  

• att ta med matsaker till måltiderna. 

Har du frågor? 
Har du frågor kring arrangemanget i sig, till exempel om mat, resor festkväll eller liknande? 
Kontakta någon i arrangörsteamet så kan de svara dig. 

Handlar din fråga om mötet i sig, formalia, handlingar eller liknande kan du ställa din fråga till 
någon i UScK. 

 

  

Tack för att du tänker på miljön och läser 
tingsGUIDEN på en surfplatta, dator eller mobil 
istället för att skriva ut den. 

Välkom
m

en på ting 
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Preliminärt schema 
Fredag 31 mars 

17:00  Första ankomst 

20:00 Kvällsfika  

 

Lördag 1 april 

06.30 Nattågen ankommer  

08:00 Frukost 	

10:00  Förhandlingarna inleds 

11:30 Beredningsgrupper, första delen 

12.00 Beredningsgrupper, andra delen 

12.30 Beredningsgrupper, tredje delen 

13:00  Lunch  

14:00  Förhandlingarna återupptas  

16:00  Fri tid – möjlighet att göra sig iordning inför festkväll.	

19:00  Festkväll som startar med middag  

 

Söndag 2 april 

08:00  Frukost 

10:00  Förhandlingarna återupptas 

12:30  Lunch 	

13:30  Förhandlingarna återupptas  

15:00  Kolbullevandring  

17:30  Häng i lokalen till hemresan påbörjas  

 

 

 

Prelim
inärt schem

a  
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Föredragningslistan snabbt och lätt 
• Mötets öppnas - Ordföranden i UScK hälsar alla utmanarscouter välkomna och 

förklarar årets ting öppnat.   

• Val av mötesfunktionärer – Här väljer man ordförande, sekreterare, justerare och 
rösträknare för tinget (även kallat presidium). Valberedningen har förberett ett antal 
förslag på personer till dessa poster men andra förslag är också lika välkomna. Ombuden 
tar därefter beslut om vem som ska få sitta i presidiet  

• Tingsspex: En kort skådespel eller liknande där UScK förklarar vad som händer under 
Tinget och hur man går till väga när man fattar beslut.   

• Fastställande av röstlängd: Man kontrollerar hur många som får rösta. De ombud som 
har anmält sig i tid beslutar om de ombud som anmält sig för sent ska få vara med och 
rösta. 

• Det är endast ombuden som får rösta under Tinget, men självklart får hela laget vara 
med och bestämma. Alla har rätt att säga sin åsikt vare sig man är ombud eller inte, 
det är bara att räcka upp handen och vänta på sin tur i talarlistan. Laget bör alltså 
förbereda sig hemma så de vet vad de ska rösta i varje fråga.  

• Fråga om Tinget är behörigt utlyst – Utmanarscouternas bestämmelser säger att en 
kallelse till Tinget måste vara utlyst senast fyra månader före Tingets öppnande, så att alla 
har chansen att delta. Här kontrollerar man att det blivit gjort.   

• Fastställande av föredragningslista – Man ser efter om någon har något tillägg till 
föredragningslistan eller om det är något fel i den. Här måste alla övriga frågor anmälas 
för att kunna tas upp senare.   

• Redovisning av föregående års tingsbeslut – UScK redogör för de beslut som togs på 
förra Tinget i Ekeby och hur man arbetat med dessa. 

• Inkomna motioner – De motioner som ett lag eller en person lämnat in behandlas 
under den här punkten. 

• UScKs propositioner -  UScKs förslag till tinget behandlas här. Till UScKs 
propositioner räknas även budget, arbetsplan och liknande. 

• Inkomna förslag -  Under lördagen har du möjlighet att lämna förslag, likt en motion, 
som kan handla om precis det du vill. Du lämnar ditt förslag skriftligt till presidiet. 
Normalt nämner presidiet sista tidpunkt för att lämna förslag, t.ex. lördag 17.00. 

• Val av arrangörer – Här väljs såväl preliminära som slutgiltiga arrangörer för våra årligt 
återkommande arrangemang. Om ens egna utmanarlag vill arrangera kan man lägga ett 
förslag om det här. 

Föredragningslistan snabbt &
 lätt 
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• Val av antalet ledamöter i UScK – Vid varje Ting tar man beslut på hur många 
ledamöter det ska sitta i UScK kommande år. 

• Val av ledamöter till UScK – Man väljer de personer som man anser ska sitta i UScK. 
Om det finns fler kandidater än platser sker valet genom sluten omröstning. Både 
valberedning och enskilda ombud kan lägga förslag om person och mandatperiod. 

• Val av antalet ledamöter i valberedningen – Man väljer antalet personer som ska sitta i 
valberedningen. 

• Val av ledamöter till valberedningen – Man väljer de personer som ska sitta i 
valberedningen. Både valberedning och enskilda ombud kan lägga förslag om kandidat 
och mandatperiod. 

• Val av representanter från Tinget till Förbundsmötet 

• Tinget avlägger en rapport på Förbundsmötet om vad som har beslutats på Tinget 
som berör förbundet. De två som Tinget väljer framför detta på Förbundsmötet och 
de äger även förslagsrätt på FM, för att på bästa sätt kunna framföra Tingets vilja. 
Saknar tinget beslut som berör förbundet behöver inga representanter väljas.  

• Övriga frågor – Anmäls vid fastställande av föredragningslistan (§ 4), alla övriga frågor 
måste vara anmälda då. 

• Mötet avslutas – UScK:s ordförande avslutar mötet. 

 

Du vet väl… 
• att du begär ordet genom att räcka upp ditt röstkort, saknar du röstkort kan du räcka 

upp din hand. 
• att du kan begära votering om du tycker att presidiet gjort en orättvis bedömning av 

antalet röstkort i luften. 
• att du kan begära streck i debatten när du tycker att det behövs. Streck i debatten 

innebär att de som vill får sätta upp sig på talarlistan, därefter får inga nya sätta upp sig på 
listan. 

• att du kan reservera dig mot ett beslut. Skulle tinget besluta om något som du inte kan 
stå bakom, kan du genom att skriftligen lämna en lapp till presidiet, reservera dig mot 
beslutet. Det noteras då i protokollet att du inte stod bakom beslutet.  

• att du kan ställa en ordningsfråga om du inte riktigt hänger med. Den får enbart 
handla om mötet i sig och du ställer den genom att sträcka upp båda händerna och säga 
”ordningsfråga. 

 

D
u vet väl…
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Ordlista 
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.  

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. 

O
rdlista 
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Ordningsfråga – kan ställas när som helst under mötet. Sträck upp båda dina händer och säg 
”Ordningsfråga”. En ordningsfråga handlar om mötet i sig, t.ex. beslutsordning eller liknande och 
kan begäras även efter streck i debatten. Man får inte framföra åsikter eller övrig information med 
en ordningsfråga. 	

Presidium – De mötesfunktionärer som leder och protokollför Tinget. På Tinget består presidiet 
av 1 mötesordförande, 2 mötessekreterare samt 1 talarsekreterare.  

Reservation – En notering i protokollet om att ett ombud inte står bakom ett beslut som Tinget 
tagit. 

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  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.  

Sakfråga – Det är en fråga som handlar om organisationens egentliga verksamhet. 

Stadgar – Förhållningsregler inom en förening/organisation. I Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund kallas utmanarscouternas stadgar för Bestämmelser.  

Streck i debatten – Innebär att diskussionen kring ett visst ämne ska avslutas. En sista möjlighet 
att sätta upp sig på talarlistan ges. 

Tilläggsförslag – Ett förslag som lägger till något till en motion eller proposition. Till exempel 
ett förslag om när det motionen/propositionen föreslår måste vara genomfört. 

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.  

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.  

Ändringsförslag – Ett förslag som förändrar en redan skriven att-sats i en motion eller 
proposition. Till exempel en siffra eller ett specifikt ord. 

 

Foto: Julia Magnusson Quanz 
Omslagsfoto (framsida)  
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