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7. redovisning av  
   verksamhetsberättelse 2017 – 2018

 
TING 
I Östersunds kalla klimat välkomnades det nya verksamhetsåret med varma och öppna famnar. 
Vi såg tillbaka på det föregående året, och efter en dag av förhandlingar hade vi en underbar 
festkväll. 

VÅRFEST 
Under valborgshelgen åkte ett gäng utmanare till Ransberg för arbetshelg. Vi höll i valborgsfi-
randet, rustade upp anläggningen och träffade nya och gamla vänner.  

INSPIRATIONSARRANGEMANG 
I skånes djupa skogar inspirerades många. Med bland annat aktivitetspass om säkerhetstänk, 
alkoholens påverkan på samhället och zombie-lajv så blev många sporrade till att hålla lika coola 
arrangemang själva. 

WERMLANDSFÄRDEN 
På Wermlandsfärden gled vi nerför Klarälven med solen i ansiktet och vinden i ryggen. 
Kvällarna spenderades vid de temporära lägerplatserna och efter en veckas färd anlände vi i 
Karlstad och civilisationen. 

GRENTRÄFF PÅ FÖRBUNDSMÖTET 
När många utmanarscouter redan var på förbundsmötet passade vi på att ta en liten kväll att ha 
trevligt på. Med tårtbakande, en lerig night-run av survival track och en massa tjötande blev det 
en mysig grenträff. 

NSF HÄNG JAMBOREE 
På det nationella lägret Jamboree17, lokerat utanför Kristianstad, i somras så hade vi likt 
grenträffen ett litet NSF-häng. Vi tävlade i ett musikquiz, åt fika och spelade roliga spel och lekte 
lekar tillsammans under en kväll. 
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RIXHAJK 
Göteborg e staden på G och med över 100 scouter på besök blev det sannerligen en spännande 
helg! På lördagen sprang vi Amazing race i centrala Göteborg och på kvällen inveg vi de nya 
utmanarna med ett lägerbål i Utbybergen.  

DOŽIVLJAJ 
Höstlovet 2017 blev inte som vanligt för 47 glada scouter. Efter en lång bussresa genom flera 
länder nådde vi det vackra landet Bosnien och Hercegovina. Minnen som aldrig kommer 
försvinna skapades och efter sex underbara dagar så satte vi oss i bussen för att återigen göra 
den långa resan, med undantaget att vi nu skulle hem till Sverige. 

NYÅRSBALEN 
Under nyårshelgen samlades ett gäng Utmanar- och roverscouter för att gemensamt fira in det 
nya året. Det blev en vecka fylld med olika aktiviteter för att förbereda för maskeradbalen på 
nyårskvällen. Nöjda, trötta och peppade på det nya året åkte alla hem igen efter några dagar av 
vila. 

IDÉKURS 
En ljus och fin dag i det kalla klimatet en vinterdag på Kungshol anlände ett gäng scouter som 
dagarna framöver skulle de lära sig om vinterns faror, om sagovarelser, varandra och sig själva. 
Men glöm inte att passa dig för kyrkogrimmen och tändsticksfingrar! 

SCOUTGALAN 
En kall februarihelg begav vi oss till Norrköping för att tacka av de som bidragit till Utmanars-
couting under året. Vi lekte i snön, levde som vikingar och dansade in i natten. Galakvällen 
spenderades med avtackningar, utmärkelser och trevligt umgänge. 
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UScKs MÖTEN
UScK har under året haft 14 protokollförda möten, varav 6 st av dessa ägde rum fysiskt.

Uppstartsmöte i Lund 
På Uppstartsmötet blev vi inbjudna av FS att ha möte samtidigt som dem. Även den avgående 
kommittén fanns på plats under första halvan av mötet och överlämnade officiellt arbetet till 
den nya kommittén.Vi arbetade med teambuilding och la upp en övergripande plan för det 
kommande året.  

Möte i Växjö 
På mötet i Växjö antog vi en strategisk plan kring de kommande arrangemangen och gick 
igenom hur arbetet hade fungerat sen vårat förra fysiska möte. Vi hade kreativa workshops där 
vi tillsammans arbetade med många av våra stora uppgifter. 

Möte i Åby 
På mötet i Åby planerade komittén allt arbete inför det kommande halvåret. Vi hade avstämning 
inför det stundande Doživljaj och hade även lite tid att arbeta i våra projektgrupper. Lördags-
kvällen ägnades åt teambuilding inne i centrala Norrköping. 

Möte i Göteborg 
Kommittén samlades en helg i Göteborg för att arbeta vidare med olika kampanjer och träffa 
UNFs förbundsstyrelse. Vi hade också besök av Emilia Sandgren från förbundet för att ge input 
på det nya metodmaterialet. Under lördagskvällen hade vi en liveinsamling till Vit Jul-kampanjen. 

Möte i Stockholm 
På förbundskansliet satte sig kommittén och följde upp de projekt vi arbetat med under året. 
Vi bestämde också hur vi skulle avtacka de olika arrangörerna från året. Vi började arbeta med 
TINGshandlingarna. 

Möte i Skärkind 
I Skärkind satt kommittén och färdigställde TINGshandlingarna. Vi förberedde överlämnings-
mötet och skrev tingsspex. Som en del av de sista förberedelserna inför UScK on Tour gick vi 
igenom passplaneringen. 

Telefonmöten UScK har under året haft regelbundna telefonmöten när tiden på de fysiska 
mötena inte räckt till eller en fråga inte kunnat vänta. 

 

UScK föreslår tinget 

att  lägga verksamhetsberättelsen 2017-2018 till handlingarna
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8. redovisning av förra årets tingsbeslut
 
Förra året hölls tinget i Östersund, Jämtland, i april. 

Efter en motion togs budgetposten midsommar bort och ersattes av punkten bidrag för 
utmanarlag. Kommittén släppte bidragsformuläret strax efter nyår och har sen dess beviljat 
bidrag till bland annat besök på internationella läger. 

På tinget beslutades det att en tävling för ett utmanarrop skulle genomföras. Kommittén och 
motionären har inte kunnat prioritera det arbetet under året. 

Efter motionen  Demokratins ålder  beslutades det att UScK skulle lyfta problematiken med 
Förbundsstyrelsen vilket kommittén gjorde under våren. 

UScK fick också i uppdrag att utreda tingets funktion efter motionen avveckla tinget. Det har 
kommittén jobbat med under året och valt att lägga en proposition om fortsatt arbete under 
nästkommande år. Under tinget beslutades det också om att alla arrangemang ska ha en lättläst 
version i sina utskick, detta har implementerats under året. 

UScK föreslår tinget 

att  lägga föregående års tingsbeslut till handlingarna
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9. redovisning av  
   2017 års ekonomiska redovisning 

Poster 2017 Budget 2017 Utfall Differens
usck 55 500 30 879 24 621 
avtackningar usck 5 000 3 784 1 216 
valberedning usck 3 000 234 2 766 
usck representation 3 000 0 3 000 
ting 17 000 19 660 −2 660 
rixhajk 15 000 22 443 −7443 
scoutgalan 15 000 9 378 5 622
midsommar 9 000 0 9 000
nyårsbal 10 000 0 10 000 
övriga arrange-
mang

36 500  41 299 −4 799 

reseutjämning 90 000  140 904 −50 904 
material och  
administration

500 4 834 500

utmaningen 500 0
Summa 260 000 273 415 −13 415 

 

 UScK föreslår tinget
 
att  lägga den ekonomiska redovisningen för 2017 till handlingarna



9

10. m
o

tio
n

 n
u

m
m

er 1:  d
ryc

k eFter vä
d

er

10. motion nummer 1:  dryck efter väder
Motionär: Utmanarlaget Kitzunes

Mina damer, herrar och icke binära, vad gör vi inte nu? Jo vi sitter i en lokal smockfull av 
scouter. Ombud, UScK, Valberedning, funktionärer, suppleanter och andra som frivilligt sökt sig 
till Jonsereds Göta Bio för att göra sin röst hörd på Utmanarnas Ting.  

Men! I samband med dessa deltagare har man också bjudit in presidiet, en hand fyllt gäng unga 
scouter som lagt sin utmanartid bakom sig och nu är den viktigaste delen av Tinget. Detta gäng 
är dem som UScK lämnar över klubban till, de är dem som nu är verkställande för att Tinget ska 
gå rätt till. De sitter högt framför oss och tar det största ansvaret, kanske är det dags att tacka 
dem för det de gjort. Vare sig vädret är regnigt, soligt eller molnigt ska törsten alltid släckas.  

 Vi föreslår tinget

att  huvudarrangörer för Tinget skall genast bege sig till närmsta affär och införskaffa valfri  
 dryck till presidiets alla medlemmar 

att   UScK skall genast bege sig till närmsta affär och införskaffa valfri dryck till presidiets 
  alla medlemmar 

UScKs yttrande
UScK tycker att presidiet gör ett oerhört viktigt jobb och förtjänar en dryck i enlighet med 
det rådande vädertillståndet. Dock anser UScK att även vårt jobb är mycket viktigt och kan  
tyvärr därför inte lämna förhandlingarna för att köpa den dryck som önskas. Däremot är vi i 
kommittén medvetna om att det finns arrangörer till tinget som inte är särskilt upptagna i denna 
stund, arrangörer som är mer än villiga att springa iväg och köpa lite flytande förfriskningar. 

UScK föreslår tinget 

att  bifalla motionens första att-sats

att  avslå motionens andra att-sats
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11. motion nummer 2: vote for it 
Motionär: Utmanarlaget Kitzunes 

”Vi gör unga redo för livet.” och ”Learning by doing” är scouternas ledord som ligger till 
grund för vår verksamhet. Tinget är en plats för lärande som utformats specifikt för utmanars-
couter inom Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Varje år samlas motionärer, ombuds represen-
tanter, presidium, kommitté och valberedning för att behandla förslag och för att välja in nya 
medlemmar till scoutkommittén och valberedningen. 

Vi lär utmanare hur den demokratiska processen går till, men vi kanske misslyckas på en annan 
viktigt punkt, nämligen att förbereda dem för hur det går till på förbundsmötet och scouternas 
stämma. På Tinget finns inga tydliga ramar utan det är upp till varje nytt presidium att utforma 
ett system för hur mötet ska planeras och genomföras. Detta skapar bland annat stor förvirring i 
omröstningarna. På Förbundsmötet och scouternas stämma används däremot VoteIt, ett tydligt 
och effektivt system som säkerställer ett optimalt genomförande av mötet. För att göra Tinget 
bättre och för att förbereda våra utmanare på hur andra sammanträden inom scouterna går till 
föreslår jag därför att Tinget inför VoteIt systemet på sina möten. VoteIt underlättar även presi-
diets arbete, vilket ger dem möjlighet att lägga hela sin energi på att skapa ett så bra Ting som 
möjligt. 

Vi föreslår tinget 

att  utmanartinget använder sig av VoteIt 2019 och 2020   

att  utmanarscoutkommittén genomför två utvärderingar av VoteIt efter 2019 och 2020   

att  UScK, vid ett positivt resultat, 2021 lägger en proposition för införandet av VoteIT på  
 framtida utmanarting 

UScKs yttrande
Scouternas ledord är “Learning by doing” och bygger på att vi ska få erfarenheter som lär oss 
om hur vi ska hantera liknande situationer i framtiden. Det är precis det Tinget erbjuder, en plats 
för utmanare att lära sig om de grundläggande principerna i demokratiskt beslutstagande.  

Att införa Vote-IT på Tinget skulle innebära mer jobb för mötespresidiet och inte göra själva 
förhandlingarna mycket lättare. Det skulle enbart förbereda Utmanare på framtida årsmöten 
som också använder sig av Vote-IT, men inte ge oss en djupare förståelse för grundläggande 
demokrati. Vi tror att ett införande av Vote-IT inte skulle ge tillbaka lika mycket som det kostar, 
både rent ekonomiskt och i arbetskraft.  

UScK föreslår tinget  

att  avslå motionen
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12.  motion nummer 3:  lathund för ting 
Motionär: Agnes Manninen

Jag saknar en lathund berörande TING. Jag tror att vi missar många viktiga åsikter från både 
nyare och mer erfarna utmanare på grund av att en inte vet hur en ska göra för att framföra 
dem. En lathund skulle innehålla hur en kan uttrycka sig under tingsförhandlingarna samt 
innehålla definitioner av begrepp som ‘inlägg’, ‘replik’ och ‘ordningsfråga’ på lätt svenska. 
Ansvaret för att detta genomförs, skulle motionen gå igenom, anser jag bör ligga hos UScK.  

 Jag föreslår tinget

att  UScK får i uppdrag att skriva lathund, alternativt tillsätta grupp för att skriva lathund  
 
att  UScK ansvarar för att lathund finns klar till nästkommande Ting 

UScKs yttrande
Motionären beskriver ett behov av en guide för hur ett Ting går till. Att Tinget skall vara lättill-
gänglig för alla är någonting kommittén strävar efter, eftersom vi vill att alla våra utmanare skall 
vara med på lika villkor. Vi anser därför att en lathund för Ting är en utmärkt idé. 

UScK tror att en extern arbetsgrupp enbart blir omständigt. Vi upplever att det räcker att lägga 
ansvaret på UScK och sen låta kommittén sköta arbetsfördelningen internt. 

Motionären skriver i brödtexten att lathunden skall innehålla förklaringar på lätt svenska. Det 
här är något vi i kommittén inte vill skall glömmas bort, därför vill vi förtydliga det i ett yrkande. 

UScK föreslår tinget 

att  avslå motionens första att-sats 

att  bifalla motionens andra att-sats

att  lathunden skall skrivas på lätt svenska 
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13.  Proposition nummer1: engagemangsanalys 
 
UScK har under året haft en projektgrupp som samlat analyserat engagemanget för utmanarscouting 
över tid. Det har hjälpt kommittén att se vad som orsakat ökat respektive minskat engagemang 
tidigare, vilket kommer hjälpa oss att planera i framtiden. Efter arbetet har vi insett vikten av ett 
kontinuerligt insamlande av deltagarstatistik för att kunna sätta deltagartrender i förhållande till 
andra skeenden i verksamheten. På så sätt kommer vi exempelvis att kunna sätta prognoser för hur 
många deltagare som förväntas komma till ett arrangemang, samt konkret lära oss från våra misstag 
vi gjort förr, och hindra dem från att ske igen.  

 

 UScK föreslår tinget

att  UScK fortsätter att samla in statistiskt underlag om verksamheten  
 
att  UScK fortsätter att analysera det statistiska underlag som finns att tillgå
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14.  Proposition nummer 2: grundlig utredning  
 
Vid Tinget 2017 i Östersund stod demokratin vid en klippkant. En motion om att avveckla Tinget 
hade inkommit och det demokratiska engagemanget bland utmanarna ifrågasattes. Därför tillsattes 
en utredning för att undersöka Tingets funktion och syfte, detta lades till i en gedigen arbetsplan 
för 2017-2018. Under året har en arbetsgrupp inom kommittén tillsatts och ett utredningsförfa-
rande har upprättats, senare har dock andra projekt visat sig vara av mer akut karaktär och det har 
ej givits tid för att bedriva en grundlig utredning. Vi anser att en utredning bör ges tid att komma 
till ett betänkande då man annars kan missa viktiga faktorer på vägen.  

 

 UScK föreslår tinget

att  Utredningen presenterar ett färdigt betänkande till Tinget 2020 
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15.  motion nummer 4:  utmana utmaningen!  
Motionär: Utmanarlaget Kitzunes

Nedan följer ett utdrag ur UscKs tidigare beskrivning av Utmaningen. 

”Under året kommer vi erbjuda er alla en utmaning. /.../ Men för att klara utmaningen kräver det att ni gör 
följande: 

 ► Åka på tre årligen återkommande arrangemang 

 ► Städa upp i närområdet 

 ► Genomföra en aktivitet ur drogfria ryggsäcken 

Målet med UScK:s utmaning är att göra utmanar scouterna aktiva och delaktiga i sin egen scouting och personlig 
utveckling. Laget ska känna att de kämpar mot ett gemensamt mål som det själva satt upp /../ Samtliga saker 
under året ska dokumenteras och på något sätt visas upp under kommande scout gala. /../ Lagen sätter ni upp 
själva och rapporterar in till UScK samtidigt som ni anmäler er till utmaningen, det är alltså inget krav att vara 
tillsammans med det utmanarlag man hör hemma i inom kåren.  

(Utmanings- och drogfri aktiviteterna behöver inte vara stora och kräva veckor av planering. Huvudsaken är att 
ni genomför dem så gott ni kan, utifrån era möjligheter.) För att en uppgift ska vara godkänd kräver det att hela 
laget är delaktig i aktiviteten /../ UScKs målsättning är att alla deltagare ur laget deltar i samtliga aktiviteter.  
” 

Under 2014 delades priset för Utmaning ut för sista gången. 2015 gjorde utmanarlaget VKFIBO 
det sista försöket att klara den, men på grund av bristande metodmaterial och kravet kring tre 
arrangemang blev det för tufft och valde att hoppa av. UScK beslutade att lägga utmaningen på 
is och idag känner de flesta utmanare inte ens till den. Att metodmaterialet i år uppdateras är ett 
utmärkt tillfälle för att uppdatera och återinföra Utmaningen. Utmaningen ger utmanarlag en 
möjlighet att samarbeta och stärka sin grupp, samtidigt som de får ta del av drogfria ryggsäckens 
värdefulla kunskap och ha rolig tillsammans.     

Kanske att lätta kravet på att åka på arrangemang? Kanske ska man fokusera mer på ”ANTD”? 
Kanske att arrangera något? Utmanarscouting, NSF för den delen, har tagit ett par steg sedan 
man la den på is och ännu ett par sedan den infördes för första gången. Nu är det dag att 
uppdatera den!  

 Vi föreslår tinget

att  Utmanarscoutkommittén får i uppdrag att göra om Utmaningen 

att  Utmanarscoutkommittén upprättar en arbetsgrupp som arbetar under UScK 

att  Utmanarscoutkommittén upprättar en arbetsgrupp som får i uppdrag att tillsammans  
 med arbetsgruppen för drogfria ryggsäcken uppdaterar utmaningen

att  Ex antal utmanarlag får prova den nya utmaningen under 2019

att  Den nya Utmaningen redovisas på Tinget 2020 
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UScKs yttrande
Precis som motionären skriver lade tidigare kommitté utmaningen på is, och valde att den 
inte längre skulle ingå som någon av aktiviteterna utmanare har att utföra. Anledningen till att 
beslutet om utmaningens nedläggning togs, beror på att det inte fanns något intresse bland 
dåvarande utmanare att fortsätta med den. Den senaste tiden har vi sett en trend av samma 
kategori, alltså att utmanare inte engagerar sig i aktiviteter som inte är kopplade till arrangemang. 
Vi misstänker därför att det inte finns något stort intresse bland utmanare än idag, och med 
avseende på det skulle arbetet som läggs ner i att ta upp utmaningen igen, vara förgäves.   

UScK föreslår tinget 

att  avslå motionen
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16.  motion nummer 5: 
       the great and mysterious valberedning 
Motionär: Jack Ottosson, Varbergs Scoutkår (F.d UScK Vice ordförande/Ordförande)   
Hedvig Cederlöf, Hällan Scoutkår,  Ponthus Jessmor, Klippan Spejaren (Reserv i Valberedningen för 
NSF), David Johansson, Östersund Scoutkår, Sugar Babes, Utmanare vid Klippan Spejarn scoutkår  

Det är helt underbart att vi har en valberedning som arbetar intensivt för att färdigställa och  
förenkla allas arbete inför och under Ting. Vi är glada att valberedningen lägger fram många bra  
förslag till både UScK och till nästa valberedning, men även förslag på hela presidiet samt övriga  
mötesfunktionärer. Som valberedning bör man få mer ljus på sig under Ting och vi tycker att 
fler bör uppskatta deras arbete mer än som görs just nu. Vi skulle vilja höja dem till skyarna och 
ropa hurra, men riktigt så fungerar inte byråkratin på den här nivån, dessvärre. Vi motionärer 
ser och är välinsatta i deras arbete och tror verkligen att de inte gör något som skulle få oss att 
misstro dem. Det enda som vi ser som ett litet problem förutom uppmärksamheten är att det är 
svårt att följa deras arbete.       

I dagens läge så ser vi som deltagare och ombud på Ting väldigt lite av valberedningens process  
och tillvägagångssätt. Detta gör det svårt för oss att se om valberedningen verkligen skött sitt  
arbete. Detta för att i dagens läge är det ett par som är osäkra på hur det egentligen sköter sitt  
arbete.      

Om vi istället väljer att se det från ett annat perspektiv är detta en bra motion då det kommer  
hjälpa framtida Valberedningskommittéer att göra sitt arbete. Det kommer även bidra till att  
enklare skapa en bild av hur arbetet ska gå till inom Valberedningen. Vilket kommer leda till att 
det blir lättare att hitta fler som vill sitta i valberedningen då deras arbete får en större plats i  
utmanarnas verksamhet inom NSF.       

Vi vill se någon forma av presentation av deras arbete på alla framtida Ting. Presentationen ska  
ske både skriftligt och muntligt som berättar hur de gått tillväga för att få det resultat de fått.  
Under den muntliga presentationen ska de även svara på frågor angående kandidater och hur de  
tänkt att kandidaterna skulle funka i nästa kommitté. Detta är något som i dagens läge vanligen  
görs under festkvällen, men vi tror att det skulle kunna bli en punkt under årsmötet/Ting.       

Med arbetsprocess menar vi motionärer att valberedningen ska presentera hur de fått fram de  
kandidater som de fått. Med presentation menar vi en beskrivning av hur arbetet gått till rent 
praktiskt. Vad som kan  finnas med i en presentation är t.ex. Om man tagit in öppna nomine-
ringar, haft telefon intervjuer,  haft live video intervjuer, träffat personerna och vilken typ av 
frågor man ställt till de berörda.  Det är även bra om det presenteras någon form av statistik att 
”såhär många var vi i kontakt  med”. Massor med saker som kan styrka att Valberedningen lagt 
ner tid och energi på sitt arbete.       

Vi som motionärer vill dock påpeka att vi tror på att valberedningen redan gör ett bra arbete  
men vi vill gärna få en insyn i det.    

Vi ser inte något som helst hinder med motionen och tror inte heller att det kommer kunna  
påverka något ekonomiskt. Om det skulle finnas något bekymmer med arbetet tror vi med 
största  sannolikhet att de som sitter i Valberedningen skulle klara av att lösa det. Skulle det inte 
vara  möjligt så tror vi säkert att UScK kan bidra med sin expertis.     

Enligt motionens sjätte (6) att-sats skulle vi vilja höra en sådan redogörelse från Valberedningen  
på årets Ting, något som vi tror de med relativ enkelhet kommer att klara av. 
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Motionen i klartext och enkelt förklarat:   
Syftet med motionen är att skapa en större och bättre insyn i Valberedningens arbete för att  
enklare och bättre kunna förstå varför de valt de kandidater de valt. Samt vill vi förstå hur de 
rent praktiskt har gjort för att hitta och ta reda på allt om kandidaterna. Motionärerna tror inte 
valberedningen sviker sitt arbete, de vill bara få insyn. Motionen bygger på att man vill dels få en 
skriftlig beskrivning i handlingarna samt en muntlig presentation under Ting. 

Vi föreslår tinget
att  Valberedningen får i uppgift att redogöra för sitt arbete till Ting 

att  Valberedningens redogörelse sker skriftligt i handlingarna eller i en bilaga  

att  Valberedningens redogörelse sker muntligt som en del av Ting 

att  I bestämmelserna mellan ”Fastställande av budget för kommande år” och ”Val av  
 antalet ledamöter i UScK” skapa en ny punkt ”Redovisning av Valberedningens Arbets- 
 process”  

att  Under § 5 i bestämmelserna mellan andra och tredje lägga till ett nytt stycke enligt  
 följande ”En skriftlig presentation från Valberedningen ska vara UScK senast tillhanda  
 6 veckor före Tingets öppnande innehållande beskrivning av deras arbetsprocess och  
 tillvägagångsätt. Det samma ska redovisas och föredras på Tinget”   

att  Motionen i sin helhet börjar gälla med detsamma och att en redogörelse skall ske  
 muntligt på Ting 2018   

att  Valberedningen ges ett undantag för Ting 2018 att inte behöva presentera arbets- 
 processen enligt motionens första (1), andra (2), fjärde (4) och femte (5) att sats, dock  
 enligt tredje (3) att-satsen   

UScKs yttrande
Vi förstår motionärernas andemening med motionen, men har svårt att tolka vad det är motio-
närerna faktiskt vill ska genomföras. Brödtexten stämmer inte riktigt överens med att-satserna 
och i nuvarande lydelse skulle man kunna tolka motionen på ett helt annat sätt än vad vi tror är 
motionärernas mening med motionen. Därför vill inte vi vara oschyssta mot motionärerna och 
klubba igenom något på Tinget som kanske inte alls var tanken från motionärernas sida. Därför 
önskar vi att ett förtydligande kring vad som faktiskt menas och att en del tillägg bland att-sat-
serna i motionen görs från motionärernas sida, detta för att kunna behandla den så rättvist som 
möjligt.  

UScK föreslår tinget 

att  avslå motionen
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17.  Proposition nummer 3:  
       Frihet under ansvar?  
 
En av de stora privilegierna som utmanarskapet i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund innebär 
är reseutjämningen. Detta magiska inslag som förenklar och tillgängliggör våra arrangemang. 
Reseutjämningen är dock inte bara guld och gröna skogar, det medför även en utgift i vår 
budget. Därför anser vi att det är av stor betydelse att vi utmanare förvaltar dessa pengar 
på bästa sätt. Denna proposition är inte att se som en inskränkning på det privilegium som 
reseutjämningen innebär utan istället en uppmaning om att vi bör värna om detta privilegium 
och se på det med största vördnad. 

  UScK föreslår tinget

att  följande lydelse läggs till som ett fjärde stycke under §7 i Bestämmelserna:   
 ”För att bli beviljad reseutjämning ska resan vara bokad senast två veckor före arrange- 
 mangets start. Undantag gäller för de arrangemang eller fall som fått undantag beslutade  
 av UScK eller Tinget.” 

att  följande lydelse läggs till som ett sjätte stycke under §7 i Bestämmelserna:  ”För att  
 bli beviljad reseutjämning skall resans början och slut vara beläget i samma land som  
 arrangemangets start- och slutposition. Undantag gäller för de arrangemang eller fall  
 som fått undantag beslutade av UScK eller Tinget.”  
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18.  Proposition nummer 4: 
  mentorskapsprogram i nsF, för unga  
  med ideella uppdrag. 
        
Att ha ett ideellt uppdrag är något väldigt roligt, men det kan även vara något svårt och ibland 
lite läskigt. Det innebär mycket ansvar och även en hel del arbete. Att anta ett ideellt uppdrag 
vid 15 – 19 års ålder kan för många verka svårt och för många känns det stressigt att kombinera 
det med sina studier. Det är även så att prestationsångest är mycket vanligt förekommande när 
det kommer till ungdomars ideella uppdrag. Att därför ha någon att bolla alla sina idéer med, 
någon med erfarenhet av att vara ideellt engagerad, kan därför vara en säkerhet för många. Att 
lyssna på andras tankar och få nya perspektiv bidrar till ens egna personliga utveckling, därför är 
mentorskap något som är extremt viktigt.   
 
Ett mentorskapsprogram skulle bidra till att ge alla våra engagerade ungdomar samma 
förutsättningar för personlig utveckling, oavsett vilket kontaktnät de tidigare har. Detta skulle 
göra det enklare för ungdomar att anta ett ideellt uppdrag, eftersom man vet att man kommer få 
stöd och hjälp med personlig utveckling. 

  UScK föreslår tinget
 
att  UScK tillsammans med förbundsstyrelsen utformar ett mentorskapsprogram för våra  
 unga ideellt engagerade
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19.  Proposition nummer 5: mer pengar? Ja tack  
 
Under året 2017 översteg vi budgeten med närmare 13500 kr. De poster som gick över sin budget 
mest var  Reseutjämning,  Rixhajk  och  Övriga arrangemang. Detta är något vi ser oerhört positivt på, 
eftersom det är själva scoutverksamheten som kostar. Vi vill att denna trend ska fortsätta, vi vill att 
arrangemangen ska behöva kosta mer och vi vill utveckla rörelsen så fler får ta del av den! För att den 
ska fortsätta göra detta anser vi att Utmanarscoutingens budget bör höjas, och vi ber Tinget att ställa 
sig bakom en sådan förfrågan. 

  UScK föreslår tinget
 
att  Tinget ställer sig bakom en äskning av pengar från FS 
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21.  Proposition nummer 6:  
       arbetsplan 2018 - 2019 

Arrangemang  

 ► Fasa ut deltagargränserna på de årligt återkommande arrangemangen. 

 ► Arbeta för att minst ett arrangemang om året skall arrangeras för utmanare, 
utöver de årligt återkommande arrangemangen. 

 ► Verka för att minst 10% fler av förbundets utmanarscouter deltar på något 
utmanararrangemang. 

Kår 

 ► Stärka det lokala samverkansarbetet mellan utmanarlag i samma geografiska 
område. 

 ► Verka för att fler nätverksmöjligheter för utmanarledare etableras. 

 ► Fungera som stöd för utmanarlagens verksamhet på kårnivå. 

 ► Förse utmanarlagen med information om bidrag och verktyg som kan vara 
till hands inom verksamheten. 

Medlemmar 

 ► Verka för att fler utmanare skall kunna engagera sig ideellt, inom kår, distrikt 
och förbund.

 ► Arbeta för en inkluderande gemenskap och trygg miljö. 

 ► Stärka den alkohol- och drogfria bildningen. 

Kommunikation 

 ► Etablera tydliga kommunikationskanaler med utmanarlagen. 

 ► Förse utmanarlagen med förutsättningar för externt påverkansarbete.  

 ► Utveckla kommunikationen med nya utmanare. 

  

  UScK föreslår tinget
 
att  anta Arbetsplanen för 2018 - 2019
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22.  Proposition nummer 7: budget 2019 

Poster 2017 Budget 2017 Utfall 2018 Budget Budget 2019
usck 55 500 30 879 57 000 53 000
avtackningar usck 5 000 3 784 5 000 4 000
valberedning usck 3 000 234 1 000 1 000
usck representation 3 000 0 1 500 1 500 
bidrag till  
utmanarlag

10 000 10 000

ting 17 000 19 660 19 000 19 000
rixhajk 15 000 22 443 17 000 19 000
scoutgalan 15 000 9 378 15 000 15 000
midsommar 9 000 0
nyårsbal 10 000 0 15 000 15 000
övriga arrange-
mang

36 500  41 299 29 000 32 000

reseutjämning 90 000  140 904 90 000 90 000
material och  
administration

500 4 834 500 500

utmaningen 500 0
Summa 260 000 273 415 260 000 260 000

 

 UScK föreslår tinget
 
att  anta budgeten för 2019
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25.  valberedningens förslag till usck 

Agnes Manninen, 2001  
Agnes är en social person som sprider glädje omkring sig. Hon är en engagerad person som 
åker på alla möjliga arrangemang. På arrangemangen så engagerar hon sig i alla aktiviteter och 
kommer väldigt bra överens med folket i sin omgivning. Hon tar uppgifter svåra som lätta 
med ett glatt humör och ger alltid 200%, detta anser vi är en bra anledning för henne att sitta i 
Utmanarscoutkommitén. Därför vill vi i valberedningen nominera Agnes till en plats i UScK. 

 

UScK Viggo Zingmark, 2000 
Viggo är en härlig person som utstrålar glädje runt alla sina medmänniskor. Viggo är väldigt 
social och härlig att prata med. Viggo kommer på många arrangemang och umgås och sprider 
glädje bland många. Han umgås med gamla vänner samt som han skapar nya inom scouterna. 
Han är lätt att tycka om och lätt att prata med. Viggo funkar bra i grupp och lätt att samarbeta 
med. Viggo är en bra problemlösare vilket passar bra till UScK. Han ger alltid 200%! Därför vill 
vi i valberedningen nominera Viggo till en plats i UScK! 

 

UScK Kyra Johansson, 2002  
Med sin härliga personlighet har Kyra snabbt kommit in i utmanarlivet och skaffat många 
nya vänner. Hon är en glad och utåtriktad person, som inte tackar nej till att prata med nya 
människor. Engagerad och ger allt för det hon brinner för, beskriver Kyra bra. Hon ger alla i sin 
omgivning energi och glädje med sin utstrålning. Och därför vill vi i valberedningen nominera 
Kyra till en plats i UScK
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27.  valberedningens förslag till valberedning 

Joel Lindblom, 2001
Joel är en rolig och engagerad person som sprider glädje och skratt till alla han träffat på. Joel 
åker på alla arrangemang som är möjliga för honom och är inte rädd för att prata med nya 
människor. Han har lätt för utmaningar och gör dem med ett glatt humör. Det är svårt att inte 
märka Joel då han sprider energi och tårar av skratt till omgivningen. Han är en utmärkt kandidat 
till valberedningen med sitt sociala intresse och engagemang. Därför vill vi i valberedningen 
nominera Joel till en plats i valberedningen. 

 

Lisa Hed, 2001 
Lisa är en person som sprider många skratt runt sig och som inte har problem med att bjuda 
på sig själv. Nya människor, nya idéer och utmaningar är någonting som Lisa antar med ett glatt 
humör och ett leende på läpparna. Hennes positiva inställning gör att allting kan vändas till 
någonting roligt, vilket hjälper både deltagare och arrangörer när det inte alltid går som väntat. 
Lisa åker på många arrangemang och det är svårt att inte tycka om henne och hennes inställning. 
Därför vill vi i valberedningen nominera Lisa till en plats i Valberedningen.  
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34.  Proposition nummer 8:  
       arrangemangsplan 2018 - 2019 

Arrangemang Datum Plats
vårfest 27 april - 1 maj scout camp ransberg
explorer belt 17 juni - 18 juli italien, tjeckien, baltikum
Jämtlandsvandring Jämtlandstriangeln
rixhajk september
okänt namn, 
coolt arrangemang

hösten

höstveckan v. 44 scout camp ransberg
nyårsbal 28 december - 2 januari scout camp ransberg
utmanarscoutting Februari Flen/eskilstuna
tass-helg mars sverige
scoutgala april växjö

  

  UScK föreslår tinget
 
att  anta Arrangemangsplanen för 2018 - 2019


