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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 organ 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. 



 

 

§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. 
  



 

 

§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. 
 



 

 

§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. 
 

  



 

 

§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. 
 

  



 

 

§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 X 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. 
 

  



 

 

§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 



 

 

§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. 
 



 

 

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. 



 

 

 
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. 
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