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7. Verksamhetsberättelse 2018-2019

Ting Jonsered 
I slutet av april njöt vi av ett, två, tre glas Pepsi i soliga Jonsered. Vi knöt ihop förra verksam-
hetsåret och inledde det nya med givande diskussioner och kloka beslut.

Vårfest Ransberg 
Runt Valborg förberedde vi Ransberg för sommaren. Arbete varvades med spelkvällar och cykel-
färder till Munkfors och helgen avslutades med traktorflak och scoutsånger.

Rixhajk Karlstad 
En klassisk skogshajk fick agera paus i skol- och jobbstart. I skogarna kring Karlstad gick vi 
samlad trupp, åt “värdelös” tårta och njöt av naturen och det fantastiska sällskapet. En extra, 
perfekt semester med andra ord.

Kompassen 
Ett tappert gäng utmanarscouter besökte i slutet av September Wendelsberg i Göteborg för att, 
tillsammans med vuxna scouter, lära sig mer om scouting på alla nivåer och utbyta erfarenheter 
med varandra. En givande och mysig helg, man gick därifrån mätt på både mat och erfarenheter.

Demokratijamboree Karlstad 
I november besökte betydligt fler utmanare Karlstad för att engagera sig i scouterna på högsta 
nivå. Tillsammans upplevde vi en festkväll och flashmobs och försvarade nykterheten inom 
scoutingen. Förstod vi allt i plenum? Nej. Lärde vi oss något? Utan tvekan.

Nyårsbal Ransberg
Runt nyår fylldes Ransberg av superhjältar. Ena kvällen sprang vi i skogen och kastade oss i 
dikena, andra kvällen satt vi iklädda kavaj och klänning och åt trerättersmiddag. 2018 avslutades 
med fyrverkerier som aldrig verkade ta slut.

Idékurs Kungsol
Finns det något bättre än att börja året med idékurs? Vissa tyckte att det var obehagligt kallt, 
andra tyckte det var perfekt men det var i alla fall utmärkt för både lärande och pulkaåkande. 
Gruppandan sköt i taket, det kunde inte blivit bättre.
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UScK:s MÖTEN
UScK har under året haft 11 protokollförda möten, varav 5 st fysiska.

Uppstartsmöte i Lund
Vi startade i Lund där vi bestämde poster, vilka som skulle vara i vilka projektgrupper och 
vilka som skulle vara kontaktperson för de årligt återkommande arrangemangen. Delar av den 
föregående kommittén fanns även där för överlämning.

Möte i Flen
Mötet i Flen hade vi hos Agnes. Vi gick igenom arrangemang och status på dem. Vi gick även 
igenom poängjakten och hur den eventuellt skulle genomföras.

Möte i Varberg
När vi befann oss i Varberg så var Kyra ansvarig. Vi bestämde att tingskallelsen skulle skickas 
ut den 21 September. Vi förberedde också vårt kurspass till kompassen. På kvällen försökte 
kommittén lära sig att åka skateboard, med varierande framgång.

Möte i Skärkind
Skärkindsmötet var hemma hos Karin och på det mötet hade arbetsgruppen mentorskapspro-
grammet hittat villiga mentorer till testomgången. Arrangörer till TASS bestämdes. På kvällen 
ägnade sig kommittén åt rollspel.

Möte i Stockholm
Detta möte hade vi på NSF:s kansli i Stockholm och förberedde inför tinget. Vi skrev färdigt alla 
tingshandlingarna. Vi fick även besök av Emil Funcke från Förbundsstyrelsen

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

Projektgrupper
Under året har vi arbetat i projektgrupper.

Bland projektgrupperna fanns mentorskap där vi undersökte om ett mentorskapsprogram för de 
idéellt aktiva skulle kunna bli till i framtiden.

Vi har sökt reda på kandidater och vi har planerat att ha en testomgång på både de nya UScK 
medlemmarna och Valberedningen.
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Övriga händelser
Under våren var UScK på en träff för utmanarkommittéer från andra scoutförbund i Stockholm. 
Efter samtal och övningar som var både roliga och lärorika visade det sig att den välfungerande 
verksamheten hos NSF:s utmanarscouter kunde inspirera de andra utmanarkommittéerna.

Slutligen närvarade UScK på Kompassen där de deltog i pass och även höll ett pass själva.

 

UScK föreslår tinget 

att  lägga verksamhetsberättelsen för 2018 - 2019 till handlingarna
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8. Redovisning av förra årets tingsbeslut
 
Förra året hölls Tinget i Jonsered i april.

Efter en motion beslutades att en lathund för Ting ska skrivas på lätt svenska och som nu finns 
färdigskriven.

Efter en proposition beslutades att UScK ska fortsätta genomföra en engagemangsanalys genom 
att samla in och analysera statistiskt underlag. Analysen har nu genomförts.

Under Tinget 2017 röstades det igenom att UScK ska genomföra en grundlig utredning av 
Tingets syfte och funktion. Under Tinget 2018 beslutades det att utredningen presenterar ett 
färdigt betänkande på Ting 2020. Detta är något som UScK har fortsatt att arbeta med.

Ytterligare en motion berörde Valberedningen och Valberedningens arbetsprocess. Efter många 
diskussioner beslutades att Valberedningen ska:

 ► i plenum redogöra sin arbetsprocess.

 ► i plenum redogöra för vad kandidaten kan bidra med till UScK respektive 
Valberedningen och:

 ► att redogörelsen ska finnas skriftligt som en del i tingshandlingarna.

 ► i bestämmelserna lägga till en ny punkt under §4.3 Tingets ärende kallad 
“Redovisning av Valberedningens process”.

Motionens femte att-sats gick dock endast igenom med en enkel majoritet och därför kommer 
Tinget behöva behandla att-satsen igen under förhandlingarna i helgen.

Efter propositionen Frihet under ansvar? som berörde vilka krav som ska finnas för att reseut-
jämning ska beviljas så beslutade Tinget att:

 ► Resan måste bokas senast två veckor innan arrangemangets start

 ► Resan måste bokas till/från samma land som arrangemanget

 ► Undantag i bägge fallen beslutas av UScK

Det beslutades sedan att UScK får i uppgift att genomföra ett mentorskapsprogram för unga 
inom NSF, att UScK ska föra en dialog med Förbundsstyrelsen om mentorskapsprogrammet och 
att UScK redovisar resultatet på Ting 2019. Detta är något som en av UScK:s projektgrupper 
har arbetat med sedan dess.

På föregående Ting lade även UScK fram proposition Mer pengar? Ja tack som handlade om att 
äska mer pengar från Förbundsstyrelsen och Tinget gav sitt bifall till denna proposition. UScK 
har sedan ansett att detta inte var nödvändigt och har därför inte äskat mer pengar.

Efter detta beslutade Tinget att drycken Fruchtdrink från Glocken Gold ska finnas på Ting 
2019. Det finns förhoppningsvis Fruchtdrink här någonstans, så fråga gärna en arrangör om det!
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Efter diskussioner kring motionen Utmana Utmaningen!  tillkom en ny motion, MMU-Multi-
Motiverade utmanare, som handlade om att starta en poängjakt bland NSF:s utmanare. Tinget 
beslöt att:

 ► UScK ska utforma en poängjakt

 ► Hjälp med utformning tas av responsgrupper

 ► Resultatet presenteras på Ting 2019

Tinget beslutade även att ändra i bestämmelserna så att punkten om representanter till FM 
endast behandlas de år som FM hålls. UScK har funderat kring hur en poängjakt skulle kunna 
fungera och kommit fram till att det inte är passande att UScK ska driva det projektet.

UScK föreslår tinget 

att  lägga föregående års tingsbeslut till handlingarna
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9. Ekonomisk redovisning 2018 

Poster 2018 Budget 2018 Utfall Differens
usck 57 000 51 734 5 266  
avtackningar usck 5 000 1 255 3 745  
Valberedning usck 1 000 0 1 000  
usck representation 1 500 0 1 500  
bidrag till utmanarlag 10 000 750 9 250
ting 19 000 18 910 90 
rixhajk 17 000 22 258 − 5 258   
scoutgalan 15 000 0 15 000 
nyårsbal 15 000 23 496 − 8 496 
övriga arrangemang 29 000  7 565 21 435  
reseutjämning 90 000  97 466 − 7 466 
material och  
administration

500 567 −67

Summa 260 000 224 001 35 999 

• Vi har haft utgifterna för Nyårsbalen 2016-2017 och Nyårsbalen 2017-2018. SAMT i  
December fick vi 13 800 kronor plus på det kontot.

• Scoutgalearrangörerna har inte begärt pengar från kansliet

• Vi genomförde UScK on tour.

 UScK föreslår tinget
 
att  lägga den ekonomiska redovisningen för 2018 till handlingarna
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10. Motion nummer 1:  
The great and mysterious valberedningen
På tinget 2017 behandlades motionen “The great and mysterious valberedningen”. För att en 
ändring av bestämmelserna ska gå igenom krävs det enligt bestämmelserna §6 “kvalificerad 
majoritet på Tinget, eller att två på varandra följande Ting ger förslaget enkel majoritet”.

Efter omröstningen på Tinget 2017 fick förslaget “Att under §5 i bestämmelserna mellan andra 
och tredje lägga till ett nytt stycke enligt följande: ” en skriftlig presentation ska vara UScK 
tillhanda senast 6 veckor före tingets öppnande, innehållande beskrivning av deras arbetsprocess 
och tillvägagångssätt.”“ enkel majoritet med röstsiffrorna 23 bifall, 21 avslag och 9 avstår. 
Att-satsen måste röstas om på detta ting.

Motionärerna föreslog tinget 

att  under §5 i bestämmelserna mellan andra och tredje lägga till ett nytt stycke enligt 
följande: 
 ” en skriftlig presentation ska vara UScK tillhanda senast 6 veckor före tingets öppnande,  
 innehållande beskrivning av deras arbetsprocess och tillvägagångssätt.” 
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11.  Proposition nummer 1:  
 Vi hör inget 
 
På Ting 2017 behandlades motionen “Hörs Gemensamt” där det beslutades att en utmanarrops-
tävling skulle genomföras. I beslutet ingick det att motionären skulle ansvara för tävlingens genom-
förande. Då motionären inte längre är utmanarscout och ingen rop-tävling genomförts föreslår vi i 
UScK;

UScK föreslår tinget

 att Riva upp besluten;  
  “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 förslagen till rop kan skickas in på video eller röstinspelning utöver texten” 
  “Att en rösttävling genomförs där alla lämnar in förslag och anonymt röstar på sin favorit”  
  från Ting 2017.
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12.  Proposition nummer 2:  
 Nytt år, nya möjligregler  
 
På grund av ett gammalt beslut inom förbundet visar det sig att arrangemangen kring de drogfria 
storhelgerna har förbundet ansvar för. Dessa tre arrangemang är Vårfesten på Ransberg, 
Midsommar på Kungshol och Nyårsbalen på Ransberg.

Detta innebär att beslut om reseutjämning faller på förbundsstyrelsen. Därför kan inte vi 
utmanarscouter besluta om dessa arrangemang. Därför behöver det genomföras en förändring i 
bestämmelserna där det tydligare framgår vilka arrangemang vi faktiskt kan besluta om. 

När det rör Nyårsbalen på Ransberg innebär det här att vi inte kan besluta om någon reseut-
jämning. Vi har tidigare delat ut ett ekonomiskt bidrag till Ransberg för att hålla balens deltagar-
avgifter nere. Det bidraget vill vi ha kvar men vi känner att balens arrangörer bör ge en motpre-
station för att få bidraget. 

Denna motprestation är densamma som för arrangörer av de årligt återkommande arrangemangen. 
Alltså att de redovisar en budget, krisplan, projektplan och en drogfri aktivitet till UScK senast 6 
veckor innan arrangemangets planerade start. 

 

 UScK föreslår tinget

att  efter meningen “De arrangemang som garanteras både reseutjämning samt ekonomiskt  
 bidrag är; Nyårsbalen.” lägga till “Under förutsättning att arrangörsteamet har skickat  
 in en projektplan, budget, beskrivning av sin drogfri aktivitet samt krisplan till UScK  
 senast 6 veckor innan arrangemangets planerade start.”

att  ändra stycket “De arrangemang som garanteras reseutjämning av de årligt återkommande  
 arrangemangen är; Vårfesten, Höstveckan, Förbundsmötet samt Demokratijamboreen.”  
 till “Det arrangemang som garanteras reseutjämning av  de årligt återkommande arrange- 
 mangen är; Höstveckan.” 
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13.  Proposition nummer 3:  
 Ombudsålder 
 
I bestämmelserna punkt 4.2 står det att “Ombud till Tinget kan man vara från och med det år man 
fyller 15 till och med det år man fyller 19.”. Det här är problematiskt för de kårer där utmanaråldern 
inte är exakt 15-19. Vi tycker att det räcker att benämna möjliga ombud som utmanarscouter, för att 
inte förhindra någon aktiv i sitt utmanarlag att påverka scoutlivet.

UScK föreslår tinget

 att Ändra meningen “Ombud till Tinget kan man vara från och med det år man fyller 15 till 
  och med det år man fyller 19.” till “Ombud till Tinget kan man vara om man är  
  utmanarscout.” 



14

15.  Pro
Po

sitio
n

 n
u

m
m

er 4: a
rbetsPla

n
 2019 - 2020

15.  Proposition nummer 4:  
       Arbetsplan 2019 - 2020 

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.

Kår 

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

 ► 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.

 ► Ge medlemmar som vill engagera sig nationellt verktyg och kunskap för att 
kunna genomföra det.

Kommunikation 

 ► Etablera tydliga kommunikationskanaler med utmanarlagen. 

  

  UScK föreslår tinget
 
att  anta Arbetsplanen för 2019 - 2020
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16.  Proposition nummer 5: 
Budget 2020 

Poster Budget 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Budget 2020
usck 57 000 51 734 53 000 53 000 
avtackningar 
usck

5 000 1 255 4 000 3 000

Valberedning 
usck

1 000 0 1 000 500

usck representa-
tion

1 500 0 1 500 1 000

bidrag till  
utmanarlag

10 000 750 10 000 5 000 

ting 19 000 18 910 19 000 19 000
rixhajk 17 000 22 258 19 000 19 000
scoutgalan 15 000 0 15 000 15 000
nyårsbal 10 000 23 496 15 000 15 000
övriga arrange-
mang

29 000 7 565 32 000 32 000

reseutjämning 90 000  97 466 90 000 97 000
material och  
administration

500 567 500 500

Summa 260 000 224 001 260 000 260 000
 

 UScK föreslår tinget
 
att  anta budgeten för 2020
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19.  Valberedningens förslag  
 till UScK 

Måns Lundén 2002, 2år
Han har knappt kommit in i utmanarlivet och redan har denna person gjort ett stort intryck på 
oss. Detta är en driven person som kommer med mycket idéer och är inte rädd för att genomföra 
dem och han har visat på ett stort intresse för verksamheten. Vår uppfattning är att han är en 
mycket engagerad person som alltid är redo för nya utmaningar, oavsett hur tuffa eller svåra. 
Därför vill vi i valberedningen nominera Måns Lundén till en plats i UScK.

Cecilia Ståhl 2002, 2år
Med sin sprudlande glädje och härliga personlighet platsar även nästa individ väl i utmanarverk-
samheten. Hon engagerar sig i aktiviteterna och lägger ner sig för att lyckas så bra som möjligt. 
Detta kombinerat med hennes intresse för organisationen och bra idéer gör att vi i valbered-
ningen tror att hon är redo att ta plats i Utmanarscoutkommittén. Därför vill vi i valberedningen 
nominera Cecilia Ståhl till en plats i UScK.

UScK Ruben Lasson 2002, 2år
Denna person har nyligen startat sitt långa utmanarliv och har åkt på många arrangemang under 
hösten. Han är engagerad och bra på att samarbeta samt hålla ihop grupper. På arrangemangen 
så umgås han med nya som gamla vänner och är driven att göra Utmanar Scouting ännu bättre. 
Vår uppfattning är att han är engagerad och driven samt bra på att samarbeta. Därför vill vi i 
valberedningen nominera Ruben Lasson till en plats i UScK.

Karin Johansson, 2001, 1år
Karin har tidigare suttit två år i UScK och gjort ett strålande jobb. Karin är drivande och 
kommer med nya ideér. Ordningssam och strukturerad är ord som personer som arbetat 
tillsammans med Karin använder för att beskriva hennes sätt att arbeta i UScK. Utöver all 
struktur så medför hon positiv energi och ett glatt humör, vilket smittar av sig på omgivningen. 
Med Karins breda kunskap och struktur så anser valberedningen att Karin är perfekt att sitta ett 
år till i UScK för att lära upp dem nya hur allting fungerar på ett bra sätt. Därför vill vi i valbe-
redningen nominera Karin Johansson till ett år i UScK. 

UScK Arvid Längsjö Olovsson, 1999, 1år
Arvid har tidigare suttit två år i UscK och har under den tiden alltid fått alla att hålla humöret 
uppe. Arvid är personen som får alla att må bra och som vill att alla ska trivas. Under sina två år 
har han visat på stort engagemang, vilket gör att vi i valberedningen anser att Arvid skulle passa 
att fylla ut en av platserna i UScK. Vi behöver någon som piggar upp stämningen, någon som 
vet hur allting fungerar och någon som är engagerad nog för att ta på sig ansvaret. Därför vill vi i 
Valberedningen nominera Arvid Längsjö Olovsson till UScK på ett år. 
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21.  Valberedningens förslag  
 till valberedning 

Valberedningen Anton Sjöö 2002  2år
Denna person är väldigt ny till utmanarlivet och de arrangemangen han har varit på har han 
tagit med storm. Han har varit en strålande sol på de arrangemangen han har varit på.Där han 
både synts och gett glädje till alla i omgivningen. Vår uppfattning är att han är en väldigt social 
och engagerad person som har många arrangemang framför sig. Därför vill vi i Valberedningen 
nominera Anton Sjöö till en plats i Valberedningen 

Valberedningen Agust Lindh 2002  2år
Denna person har nyligen startat sitt långa utmanarliv och har åkt på fler och fler arrangemang 
under året som har varit. Han sprider glädje till alla runt sig och skaffar sig lätt nya vänner. Det 
går inte att missa den glädjen som han har på scout arrangemangen. Vår uppfattning är att han 
är en väldigt social person med bra social förmåga och bra engagemang. Därför vill vi i valbered-
ningen nominera Agust Lindh till en plats i Valberedningen 
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28.  Proposition nummer 8:  
       Arrangemangsplan 2019 - 2020 

Arrangemang Datum Plats
tass-helg 22-24 mars östersund, reftele,  

göteborg, norrköping
scoutgalan 12-14 april Växjö
utmanarläger 4-9 augusti storvallen
rixhajk september/oktober östersund
Förbundsmöte 11-13 oktober älmhult
höstveckan V. 44 scout camp ransberg
nyårsbal 28 december - 2 janu-

ari
scout camp ransberg

ting 2020 slutet av februari nacka

  

  UScK föreslår tinget
 
att  anta Arrangemangsplanen för 2019 - 2020


