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Utmanarscoutkommitténs, UScKs, vice ordförande Klara 
Dagnäs hälsade alla välkomna till Tinget i Moheda, och 
förklarade därmed mötet öppnat. 
 

§ 1 

Tingets öppnande 

Amalia Ideborg, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag 

Tinget  BESLÖT:  

i enlighet med valberedningens förslag 

att  till mötesordförande välja: 

Johan Persson  Utby 
 
 
att  till mötessekreterare välja: 

Olof Hansen  Eneryda 
Carina Magnusson Grythyttan 
 
 
att  till rösträknare välja: 

Felix Lundkvist Eneryda 
Klas Bergström Åby 
 

att  till justerare välja: 

Peter Ivarsson Eneryda 
Louise Svensson Fleninge-Ödåkra        

 

§ 2 

Val av mötesfunktionärer 

 
Ordförandeklubban överlämnades till Johan Persson 
 

 

Ordförandebyte 

 
UScK, valberedningen och presidiet framförde ett tingsspex för 
att förklara hur ett ting går till. 

§ 3 

Tingspex 
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Förhandlingarna ajourneras till 13.30 
Ajournering 

 
Förhandlingarna återupptogs 13.32 
  
Ordförande Johan Persson förklarade bland annat svåra ord, hur 
beslut och omröstningar sker på ett Ting och vad en proposition 
är. 

 

 

 
I enlighet med Tingets bestämmelser skall anmälan av ombud 
vara förbundet tillhanda senast tre veckor före tingets 
öppnande. Det krävs också att minst 11 ombud från tre olika lag 
är anmälda för att Tinget ska anses giltigt. 

39 ombud från mer än tre olika lag var anmälda i tid och tre var 
försent anmälda. 

Ombud nummer 9, Elin Frej, är sjuk och kommer kanske att 
deltaga senare. Utmanarlaget har ingen suppleant. 

Tinget BESLÖT:  
 
att  fastställa mötets röstlängd till 41 ombud och
 Tinget 2010 var därmed beslutmässigt. 

§ 4 

Fastställande av röstlängd 

 
Röstlängden fastställdes till 40 

Röstlängd 
 

 
Enligt Tingets bestämmelser ska kallelsen vara utfärdad senast 
fyra månader före tinget. Kallelsen skickades ut per mail den 12 
januari och information om Tinget fanns även i ett utskick som 
mailades ut den 16 december. 

 
Tinget BESLÖT: 
 
att  fastslå att Tinget var behörigt utlyst. 

 

 

§5 
Beslut om att Tinget är 
behörigt utlyst 
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Mötesordförande föredrog dagordningen. Förslag om tillägg av 
följande punkter lades. 
Under övriga frågor: Per Södergren- Hälsning från 
Förbundsstyrelsen  
Under övriga frågor: UScK- en hälsning från UScK´s 
ordförande Casper Kinnå. 
Ombud 13 Nils Karlsson - Vill lägga till § 6.2 som behandlar 
hur protokollet ska skrivas. 

Tinget BESLÖT: 

att  med ovanstående tillägg fastställa dagordningen 

§ 6 

Fastställande av dagordning 

 
Vi tycker det hade varit bra om man kunde följa upp i 
protokollet vem som gjort vad, därför yrkar vi 

att  i protokollet notera både namn och 
 ombudsnummer  
 
att  beslutet börjar gälla omedelbart 

Ombud 13, Nils Karlsson 

Tinget BESLÖT: 

I enlighet med förslaget 

att  i protokollet notera både namn och 
 ombudsnummer  
 
att  beslutet börjar gälla omedelbart 

§ 6.2 

Hur protokollet ska skrivas 

 
Röstlängden fastställdes till 41 ombud 
 

 

 
Klara Dagnäs, UScK, redovisade föregående års Tingsbeslut 
och vad som har hänt efter besluten under året. 
 
Motionen om att ”Redovisa förra årets beslut” från Tinget 2009 
hann inte komma in i tid till förbundsmötet i Växjö 2009. 

§ 7 

Redovisning av föregående 
års Ting 
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Denna motion kommer nu att skickas till detta åres 
förbundsmöte i Göteborg 2010. 

Per Södergren berättade om ett förslag angående en ny 
prissättning för våra kursgårdar, bland annat 
anläggningscheckar som kårerna kan beställa och billigare 
prissättning. 

Man tog också upp om det fanns beslut som ej var genomförda.  

Tinget BESLÖT: 

att  lägga föregående års tingsbeslut till handlingarna 

 
Emma Graesen, UScK, berättade att UScK önskar att 
verksamhetsberättelse, arbetsplan och arrangemangsplan inte 
längre går från år till år, utan att den sträcker sig mellan Ting 
till Ting. 

Ombud 13, Nils Karlsson, undrade om glappet på fyra månader. 
Vad UScK menade med detta. 

Klara Dagnäs, förtydligare hur detta skulle underlätta för UScK, 
då de med start efter Tinget kan börja arbeta på en ny arbetsplan 
och arrangemangsplan istället för en gammal. 

Ändringsförslag från ombud 32, Louise Svensson. 
att  arbetsplan och arrangemangsplan löper från Ting 
 till Ting 
 
Ändringsförslaget föredrogs av ombuden 

UScK jämkade sig med ändringsförslaget 

Tinget BESLÖT: 

att  stryka verksamhetsplan ifrån UScKs förslag
 nummer 1. 

att  arbetsplan och arrangemangsplan löper ifrån Ting 
 till Ting 
att  förslaget träder i kraft på Tinget 2010 

 

§8 
 UScKs förslag nr 1 
Verksamhetsberättelse, 
arbetsplan och 
arrangemangsplan 
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Emilia Gunnarsson, UScK , föredrog verksamhetsberättelsen 
genom att läsa upp rubrikerna. 

Ombud 25, Gustav Persson, undrade varför det bara står datum 
på vissa arrangemang och inte på alla. 
UScK hade inget riktigt bra svar på frågan. ”Det bara blev så.” 

Skrivfel hittades under information om ett UScK möte efter 
Svenska Scoutrådets årsmöte i Kristiansstad, där det stod SScK 
möte. 
 
Förslag från ombud 24, Johanna Olsson 
att  stryka 2010 års UScK möten från verksamhets-
 berättelsen 
 
UScK valde att stryka de två sista UScK mötena i 
verksamhetsberättelsen, eftersom de var under 2010 

Tinget BESLÖT: 

att  stryka UScKs två sista möten från verksamhets-
 berättelsen. Verksamhetsberättelsen går då bara 
 över 2009 istället för över 2009-2010 

att  Seniorscoutting ska ändras till utmanarscoutting 
 och SScK möte i Stockholm ska ändras till UScK 
 möte i Stockholm. 

att  lägga verksamhetsberättelsen för 2009 till 
 handlingarna med ovanstående ändringar 

§9 
Föredragning av 
verksamhetsberättelsen 

 
Tomas Möller och Johan Sandrell, UScK, föredrog UScKs 
förslag till arbetsplan 2010/2011 

Ombud 6, Lisa Dalström, påpekade att arbetsplanen var exakt 
samma som föregående år och undrade varför det var så. 

Klara Dagnäs, UScK, berättade att det har gjorts ändringar i 
arbetsplanen och att UScK kände att det fanns sådant som inte 
gjorts i den gamla arbetsplanen som var viktigt att ta med igen.  

 

§10 
 UScKs förslag nr 2 
Arbetsplan 2010/2011 
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Därför beslöt UScK att ha kvar delar av den gamla 
arbetsplanen. 

Johan Persson förtydligade diskussionerna som förts innan 
Tinget gick till beslut 

Tinget BESLÖT: 

att  godkänna den nya arbetsplanen för 2010/2011 

 
Klara Dagnäs, UScK, föredrog UScKs förslag nr 3 om 
nomineringstid till UScK och Valberedning. 

Tilläggsförslag ifrån ombud 12, Malin Johansson. 
att  UScKs förslag skall börja gälla omedelbart 

Ombud 7, Erik Ekholm, undrade varför det var undantag för 
valberedningen 

Emma Graesen, UScK, replikerade att valberedningen ska 
kunna rycka in och lägga nya förslag ifall deras andra skulle 
svikta 

Tilläggsförslag från ombud 25, Gustav Persson 
att  presentationen av de nominerade kandidaterna 
 skall ske senast tre timmar innan 
 nomineringstiden går ut. 

Ombud 13, Nils Karlsson, bad om enskilda överläggningar 

Peter Ivarsson påpekade att vid presentationen av 
valberedningen, så måste mötet hålla på i en timme efteråt. 

§11 
 UScKs förslag nr 3 
Nomineringstid till UScK 
och Valberedning 

 
Mötet ajourneras i tre minuter för enskilda överläggningar 
angående UScKs förslag nr 3 

 
Ajournering 
 

 
Amalia Ideborg, Valberedningen, talade för motionen och 
varför den var bra. 

Nils Karlsson tyckte att man inte hade tid att träffa de som 
valberedningen har nominerat innan Tinget 

§ 11 

UScKs förslag nr 3 
Nomineringstid till UScK 
och Valberedning 
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Amalia replikerade att man kan prata med de nominerade på 
fredagen under Tinget  

Amalia Ideborg vill att alla ska presenteras under 
lördagskvällen eller söndagsmorgon 

Tilläggsförslag ifrån ombud 32, Louise Svensson  
att  alla eventuellt nya nominerade presenteras med 
 namn efter att nomineringstiden gått ut. 

Emilia Gunnarsson, UScK, vill att alla de nominerade ska 
frågas ut samtidigt för att pressen inte ska bli lika stor på de 
nominerade 

Kristin Svensson föreslog att valberedningens nominerade 
presenteras under lördagskvällen och de som är nynominerade 
när de offentliggörs. Eventuell frågestund sker under söndagen 
till alla nominerade samtidigt. 

 
Ajournering för enskilda överläggningar i fem minuter 

 
Ajournering 
 

 
Emma Graesen, UScK, förtydligade vad UScK vill med 
förslaget och vad som har hänt under tidigare Ting med 
nomineringar i sista stund. 

Tinget gick till beslut med nedanstående propositionsordning: 

Huvudförslaget mot avslag 
UScK yrkar på: 
att  nomineringstiden för att nominera ledamöter till 
 UScK begränsas till motionstiden både innan och 
 under Tinget. Med undantag för valberedningen. 
att  det under ”propositioner, motioner och förslag” i 
 bestämmelserna skrivs in ”för att undvika 
 paniknominerngar har endast valberedningen rätt 
att  nominera till Utmanarscoutkommittén och 
 valberedningen, efter att den ordinarie 
 motionstiden gått ut.” 

 

§ 11 

UScKs förslag nr 3 
Nomineringstid till UScK 
och Valberedning  
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Tilläggsförslag A från ombud 12, Malin Johansson 
att  UScKs förslag nr 3 ska börja gälla från detta Ting 

Tilläggsförslag B från ombud 25, Gustav Persson 
att  presentationen av de nominerade kandidaterna 
 skall ske senast tre timmar innan 
 nomineringstiden går ut. 

Tilläggsförslag C från ombud 32, Louise Svensson  
att  alla eventuellt nya nominerade presenteras med 
 namn efter att nomineringstiden gått ut. 

 
Vid ändringar av bestämmelserna krävs minst 2/3 majoritet 

Tinget BESLÖT: 
 
att  bifalla huvudförslaget med siffrorna 27 röster mot 
 14. 

att  bifalla förslag A, UScKs förslag nr 3 ska börja 
 gälla från detta Ting 
 
att  bifalla förslag B, alla eventuellt nya nominerade 
 presenteras med namn efter att nomineringstiden 
 gått ut. 
 
att  bifalla förslag C, presentationen av de nominerade 
 kandidaterna skall ske senast tre timmar innan 
 nomineringstiden går ut.  

 

Ombud 13, Nils Karlsson, reserverar sig mot räkningen i 
beslutet om UScKs förslag nr 3 
 

 

Mötet ajourneras i 15 minuter 
 

 

Mötet återtas och röstlängden fastställs till 41 ombud 
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Ombud 13, Nils Karlsson föreslår  
att  riva upp föregående beslut om klumpbeslutet 
att  besluta om bestämmelserna för sig 

Tinget BESLÖT: 

att  inte riva upp föregående beslut 

 
Upprivande av beslut 

 
Amalia Ideborg, Valberedningen, presenterade de nominerade 
till UScK 

De nominerade presenterade även sig själva kort. 

 
Presentation av kandidater 
till UScK 

 
Kristin Svensson, berättade att det var felciterat i ändringarna 
och att vissa av de ändringarna i bestämmelserna som UScK 
ville göra inte var nödvändiga då de redan ändrats i 
bestämmelserna tidigare år. 

Efter en kort ajournering blev förslaget på nya bestämmelser: 

Under § 2 Kommittén lägga till texten 

”Ledamöter till Kommittén blir valda på Tinget av de 
närvarande ombuden, på två år med överlapp.” 

Under § 3 Kommitténs uppgifter lägga till punkten 

Redovisa föregående Tings beslut, enligt beslut på Tinget 2009 

Under § 3 Kommitténs uppgifter 

Ändra ordalydelsen ”Hålla” till ”Upprätthålla” 

Under § 4.4 Ombud ändra texten 

"Valbar är varje utmanarscout i Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund, såvida dessa inte är medlemmar i sittande 
Kommitté.” till ”Varje utmanarscout i Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund kan bli utsedd till ombud, såvida dessa inte är 
medlemmar i sittande Kommitté.” 

 

§12 
 UScKs förslag nr 4  
Ändring av bestämmelserna 
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Under § 4.6 Förhandlingar ändra texten ”Varje röstberättigad 
äger rätt att rösta på den eller de kandidater denne röstar på, 
detta görs genom att fylla i en röstsedel.” 

till ”Varje röstberättigad äger rätt att avlägga en röstsedel på 
vilken den rösträttsberättigade skriver vilken eller vilka 
kandidater den röstar på.” 

Under § 4.11 Valberedning lägga till texten 

”Ledamöter till valberedningen blir valda på Tinget av de 
närvarande ombuden på två år med överlapp.” 

Klara Dagnäs, UScK, förklarade varför man missat att 
ändringar redan gjorts tidigare. UScK hade fått föregående års 
Tingsprotokoll för sent. 

Ombud 13, Nils Karlsson, ville ha förtydliganden från UScK 
angående de ändringar i bestämmelserna som UScK gjort. 

Tinget BESLÖT: 

att  bifalla UScKs förslag nr 4 i sin helhet  

Alla beslut gick igenom med 2/3 majoritet 
Tinget beslutade att beslutet inte behövde redovisas med antalet 
röster. 

 

Nils Karlsson frågade om man skulle lägga den ekonomiska 
rapporten till handlingarna. 
Presidiet replikerade att detta ska göras. 

 

 
Ordningsfråga 

 
Tomas Möller, UScK, föredrog den ekonomiska rapporten för 
2009 

Andreas Rydberg frågade varför det stod att Rixhajken hade 
dragit över sin budget, då den inte hade detta. 
 
 

§13 
Ekonomisk rapport för 2009 
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Klara Dagnäs, UScK, förklarade att pengar hade hamnat på fel 
ställe, en del av det som bokförts på Rixhajken skulle istället ha 
bokförts på reseersättning. 

Nils Karlsson undrade om alla räkningar från Tinget 2009 hade 
kommit in. Det visade sig att de sista räkningarna hade kommit 
in efter nyår och då inte kommit med i den ekonomiska 
rapporten. 

Kristin Svensson frågade om den oklara fakturan från 
Ransbergs Herrgård som hamnat under övriga arrangemang.  
Varken UScK eller FS hade ett svar på frågan. Frågan 
undersöks under förbundsledningssamlingen. 

Tinget BESLÖT: 

att  lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna 
 

 
Tomas Möller, UScK, föredrog budgetförslaget med följande 
ändringar. 
 
att  lägga till Midsommar i budgeten med en post på 
 10 000 kronor 

att  ändra reseutjämning till reseersättning 

att  Övriga arrangemang ska vara på 25 000 kronor 
 istället för 35 000 

att  ta bort siffrorna 251 061 under resultat 2009 på 
 sidan 12 i Tingshandlingarna 

Ombud nr 25, Gustav Persson, undrade varför Klassikern hade 
en post i budgeten, då det på förra Tinget beslutades att ta bort 
den. 

Ändringsförslag ifrån ombud 25, Gustav Persson 
att  flytta 5 000 kronor från klassikern till Övriga 
 arrangemang 

 

§14  
UScKs förslag nr 5 Budget 
2011 
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UScK jämkade sig med ändringsförslaget 

Tinget BESLÖT: 

att  godkänna budgeten för 2011 med ovanstående 
 ändringar 

 
Röstlängden fastställdes till 41 ombud 

 
Röstlängd 

 

UScK berättade att det inte fanns någon preliminär arrangör till 
Midsommar 2011 

§15  
Val av arrangörer till 
Midsommar 2011 

 
Mötet ajourneras i 15 minuter för att finna en arrangör till 
Midsommarfirandet 2011 

Peter Ivarsson berättade om hur deras förberedelser inför 
Midsommar 2010 går. 

 

 
Inga förslag till arrangörer för midsommar 2011 har kommit in. 

§15 
Val av arrangör till 
Midsommar 2011 

 
Mötet ajourneras till 08.30 söndag 

Motioner ska vara UScK tillhanda senast klockan 18.55 

 

Mötet återupptogs klockan 08.30  

Röstlängden fastställdes till 42 ombud Röstlängd 

 
Förslag från Ombud 11, Johan Graesen  

att  Tomas Möller och Johan Graesen arrangerar 
 Midsommar 2011 

Tinget BESLÖT: 

att  välja Tomas Möller och Johan Graesen som 
 arrangörer av Midsommar 2011 

§15 
Val av arrangör till 
Midsommar 2011 



NYKTERHETSRÖRELSENS PROTOKOLL 

SCOUTFÖRBUND – NSF – TING 
 2010 

 §§ 1-29 

 sid 13 (23) 

 

 
Ombud 13 Nils Karlsson föreslår Annie Roos med konstellation 
som preliminär arrangör till Midsommar 2012 

Tinget BESLÖT: 

att  Annie Roos med konstellation blir preliminär 
arrangör  av Midsommar 2012 

§16  
Val av preliminär arrangör av 
Midsommar 2012 

 
 
 
Motionären ombud 3, Klas Bergström, Åby föredrog sin motion 

Ansökan om ekonomiskt bidrag till ”Splatt -10” 
Den sista helgen i maj, 28-30/5, tänkte utmanarscoutlaget SScK 
–SuperScoutKlanen arrangera en paintballhajk, Splatt -10. Vi 
ansöker om ett bidrag på 9 000 kr för arrangemanget samt 
reseersättning för deltagarna. Antalet deltagare får vara upp till 
30 personer, då det ger många möjligheter att dela upp olika 
lag. 

Vi tror att ett arrangemang av den här typen kommer att 
revolutionera synen på scouting i allmänhet, ge laget en stor 
utmaning samt ge ett unikt tillfälle att träffa nya och gamla 
vänner. På midsommar var aktiviteten paintball mycket 
uppskattad, därför tror vi att det finns ett sug efter en helg med 
ännu mer av detta actionfyllda spel! 

Vi föreslår Tinget 

att  ge ett bidrag på 9 000kr till arrangemanget. 

att  ge reseersättning till arrangemanget. 

att  arrangemanget Splatt -10 skrivs in i 
arrangemangsplan  med platsen Åby/ Mela.  

Tinget BESLÖT 

att  bifalla motionen i sin helhet 

 

 

§17  
Inkomna motioner 

§17.1  
Ansökan om ekonomiskt 
bidrag till ”Splatt-10” 
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Ansökan om reseersättning till Midsommar 2010 
Arrangörerna för Midsommarfirandet på Kungshol 2010 önskar 
att arrangemanget ska få reseersättning, då detta markant skulle 
öka antalet deltagare på arrangemanget. 

Vi föreslår Tinget  

att  bevilja reseersättning för utmanarscouter på 
midsommarfirandet . 

Kommentar: 
Det var en bra motion, men förbundsstyrelsen sponsrar redan 
med reseersättning till midsommar för både utmanar och 
roverscouter  

Tinget BESLÖT: 

att  anse motionen besvarad och lägga motionen till 
 handlingarna 

 

 

Motionären ombud 13, Nils Karlsson, föredrog motionen. 

Bestämmelser ska skickas ut med handlingarna 
När man läser handlingarna varje år är det bra om man även har 
bestämmelserna att kolla på. 

Vi föreslår Tinget 

att  under §3 i Bestämmelserna för Ting ”Kommitténs 
 uppgifter” lägga till punkten ”kommittén skall 
 inför varje ting samtidigt som handlingarna 
 tillhandahålls, även se till att aktuella 
 bestämmelser finns att tillgå på hemsidan.” 
 
Jämkningsförslag från motionären, Nils Karlsson  
 
att  under §3 i Bestämmelserna för Ting lägga till 
 punkten ”Kommittén ska så snart som möjligt 
 efter ändringar i bestämmelserna se till att en 
 uppdaterad version finns att tillgå på hemsidan” 

§17.2 
Ansökan om reseersättning 
till Midsommar 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§17.3 
Bestämmelser ska skickas ut 
med handlingarna 
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Tinget BESLÖT: 

att  under §3 i Bestämmelserna för Ting lägga till 
punkten  ”Kommittén ska så snart som möjligt efter 
ändringar i  bestämmelserna se till att en uppdaterad version 
finns  att tillgå på hemsidan” 

Motionen gick igenom med 2/3 majoritet 

 

 

Motionären ombud 42, Mikaela Taffo föredrog motionen 

Ansökan om Reseersättning till Zenit 
Sommaren 2010 kommer det förbundsgemensamma utmanar 
och roverscoutlägret Zenit gå av stapeln på Scout Camp 
Ransberg. Då vi vill att så många som möjligt skall kunna åka 
föreslår vi Tinget att reseersättning skall utgå. 

Därför föreslår vi tinget 

att  reseersättning på 300kr skall utgå till NSFs 
 utmanarscouter som åker på sommarlägret Zenit. 

att  reseersättning endast utgår om biljetterna är 
bokade  innan den 15 juni 2010. 

Mikaela Taffo, Utby 42 
Oskar Persson, Utby 26 
 

Emma Graesen, UScK berättade varför UScK var oeniga i 
frågan. Att det kommer bli svårt att kontrollera när man har 
köpt biljetterna och att pengarna kanske inte finns. 

Mikaela Taffo förtydligade att det handlade om 300 kronor i 
reseersättning. 

Ombud 24, Johanna Olsson, ställde frågan om hur kontrollen av 
när biljetterna var köpta skulle gå till. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17.4 
Ansökan om Reseersättning 
till Zenit 
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Ombud 12, replikerade att tanken var att man skulle maila in 
mailet man får från SJ vid bokningen. Detta skulle underlätta 
vid många biljetter. 

Ombud 27, Madeleine Rapp, undrade vart man skulle ta 
pengarna ifrån 

Emma Graesen, UScK replikerade att de skulle tas ifrån posten 
”reseersättning” 

Annie Roos undrade vad de 100 000 kronor som FM tagit 
beslut om att lägga på posten Zenit, skulle användas till 

Per Södergren, FS, hade inget svar på detta 

Ombud 19, Felix Lundkvist, tyckte att motionen var positiv och 
att den skulle röstas igenom 

Tomas Möller, UScK, undrar om man kommer nekas 
reseersättning om man inte skickar in bokningsbekräftelsen  

Ombud 42, Mikaela Taffo, tyckte att det skulle underlätta 
väldigt mycket med detta system, att man alltid får ett svarsmail 
och att det var på tiden att testa något nytt. 

Ordföranden förtydligade att detta bara var en engångs händelse  

Emma Graesen, UScK, förtydligade att det fanns olika sätt att 
boka biljetter. 

Tomas Möller, UScK, frågade hur man tillser att denna 
information går ut. 

Ombud 13, Nils Karlsson, föreslog Zenit att skriva på sin 
hemsida att man skulle skicka in sina biljetter och 
bokningsbekräftelse i tid 

Ombud 24, Johanna Olsson, undrade varför man satt och  
diskuterade om man skulle skicka in via mail eller inte och 
förtydligade att det är datum man bokar biljetterna och inte 
datumet man skickar in bokningsbekräftelsen är det som är 
relevant. 

Kristin Svensson undrade om man inte behövde skicka in 
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biljetterna också, detta för bokföringens skull. 

Per Södergren, FS, replikerade att så var fallet. Biljett och 
bokningsbekräftelse kan skickas in samtidigt. 

Sträck i debatten begärdes 

Tinget BESLÖT: 

att  sätta streck i debatten. Möjlighet gavs att skriva 
 upp sig på talarlistan. 

Klara Dagnäs, UScK, förklarar att UScK vill att Zenit ska få 
reseersättning, men förklarade att det var väldigt många 
arrangemang som också skulle ha reseersättning. Hon 
förklarade att man i så fall måste ta pengar från andra poster 
och att man kommer att dra över budgeten. 

Ombud 13, Nils Karlsson, säger att det är det ekonomiska det 
handlar om, inte det tekniska. Det löser sig. 

Ombud 24 strök sig från talarlistan 

Annie Roos undrade om inte man skulle ta dessa två punkter 
var för sig och att andra inte faller med första. 

Ordförande, Johan Persson, förklarade att presidiet tänkte att 
man i beslutsordningen tar att-satserna var för sig men att den 
andra skulle falla med ett avslag på den första. 

Annie Roos förklarade att om andra att-satsen går igenom så 
blir det reseersättning på 150 kronor 

 
Emma Graesen, UScK förtydligade vad konsekvenserna blir 
ekonomiskt om endast den andra att satsen går igenom 

Tinget BESLÖT: 

att  reseersättning på 300kr skall utgå till NSFs 
 utmanarscouter som åker på sommarlägret Zenit. 

att  reseersättning endast utgår om biljetterna är 
 bokade innan den 15 juni 2010. 

 

 

 

 
Streck i debatten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordningsfråga 
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Amalia Ideborg, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag angående antalet ledamöter i UScK, att det ska sitta 6 
ledamöter i UScK 

 
Nils Karlsson undrade om valberedningen bara får lägga 
förslag, om det då visar sig att valberedningen vill ha fler 
ledamöter i UScK, är det fortfarande då bara valberedningen 
som får lägga förslaget. 

 

Tinget BESLÖT: 

att  antalet ledamöter i UScK ska vara sex 
 

§18  
Val av antalet ledamöter i 
UScK 

 

Ordningsfråga 

 
Amalia Ideborg, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag 

att  till ledamöter i UScK fram till Tinget 2012 välja 

Andreas Rydberg, Täby 
Klara Lundskog, Utby 
Erik Ekholm, Stora Levene 

En lång och spännande utfrågning med ett brett spektra av 
frågor genomfördes med svar av olika uttömmande grader 

 

Annie Roos undrade om de som är nominerade får lov att rösta i 
frågan 

Ordförande, Johan Persson, upplyste att i personval får man lov 
att rösta på sig själv. 

Nils Karlsson undrade om inte personval genomfördes med 
acklamation när det finns samma antal kandidater som platser. 

Kristin Svensson berättade att man röstar genom acklamation i 
personval där det finns samma antal kandidater som platser. 

 

 

 

§19  
Val av ledamöter till UScK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ordningsfråga 

 
Sakupplysning 

 
Ordningsfråga 

 

Sakuplysning 
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Tinget BESLÖT: 

att  till ledamöter i UScK på två år välja 
 
Andreas Rydberg Täby 
Klara Lundskog Utby 
Erik Ekholm  Stora Levene 

Valda på 2 år sedan tinget 2009 är: 

Tomas Möller Jonsered 
Emilia Gunnarsson Eneryda 
Johan Sandrell Växjö 
 

 

§19 Val av ledamöter till 
UScK 

 

 

 
Johan Graesen, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag om antal ledamöter i valberedningen.  

Tinget BESLÖT: 

att  antalet ledamöter valberedningen ska vara tre 
 

§20  
Val av antalet ledamöter i 
Valberedningen 

 
Nils Karlsson undrade vilka som ska sitta kvar i valberedningen 

Valberedningen svarade att det är Ebba Wengström, Utby och 
Johan Graesen, Moheda 
 

 
Ordningsfråga 

Röstlängden fastställdes till 41 ombud 
 

 
Johan Graesen, valberedningen, fördrog valberedningens 
förslag 

att  till ledamot i valberedningen välja  
 Malin Johansson,  Eneryda 

Nils Karlsson ställde en allmän fråga till Malin Johansson 

 

 

§21 
Val av ledamöter i 
Valberedningen 
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Tinget BESLÖT: 

att  till ledamot i valberedningen på två år välja  
 Malin Johansson,  Eneryda 

 
Valda på 2 år 2009 är: 

Johan Graesen Moheda 
Ebba Wengström Utby 
 

§21 
Val av ledamöter i 
Valberedningen 

 
UScK berättade att utmanarscoutlaget Kobis, Jonsered valts 
som preliminär arrangör för Tinget 2011, på Tinget 2009 

Förslag på tid är april 2011 

Tinget BESLÖT: 

att  Tinget 2011 genomförs i april 2011 i Jonsered 
med  Utmanarlaget Kobis som arrangör 
 

§22  
Val av arrangör och tid till 
Ting 2011 

 
Mötet ajourneras i 30 minuter till klockan 10.10 
 

 

Mötet återupptogs klockan 10.11 
 

 

 
Ombud 10, Minna Fridell, är frånvarande 
 
Röstlängden justerades till 41 ombud 
 

  

 
Röstlängden fastställdes till 42 personer 
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Ombud 2, Amalia Ideborg berättar att Team Turbo vill 
arrangera Ting 2012 i Stockholm i april 

Tinget BESLÖT: 

att  preliminärt välja Team turbo som arrangör 
för Tinget  2011 och att tidpunkten kommer att vara 
april 
 

§23  
Val av preliminär arrangör 
och tid till Ting 2012 

 
Klara Dagnäs, UScK, berättade att det inte fanns någon 
preliminär arrangör till Rixhajk 2011 

Ombud 25, Gustav Persson nominerar utmanarscoutlaget St: 
Gnun som arrangörer 

 
Förslag från ombud 42, 16,14  
Mikaela Taffo, Oskar Persson, Even Landrö 
Vi i Utby scoutkår, utmanarscoutlaget St: Gnun, vill arrangera 
Rixhajken 2011 i september. 

Tinget BESLÖT: 

att  utmanarlaget St: Gnun från Utby arrangerar 
Rixhajken  2011 i september 
 

§24 
Val av arrangör och tid till 
Rixhajk 2011 

 
Eftersom ingen vill ta på sig 2012 års Rixhajk så föreslog 
presidiet att lämna platsen vakant 

Tinget BESLÖT: 

att  lämna den preliminära arrangören till Rixhajk 
2012  vakant 
 

 

 

 

 

§25 
Val av preliminär arrangör 
och tid för Rixhajk 2012 
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Klara Dagnäs, UScK, föredrog arrangemangsplanen med 
följande ändringar  
att lägga till Splatt 10, maj, Åby 
att lägga till Vårfest, maj, Ransberg,  
att Tinget ska vara i Jonsered  

UScK fick frågan om det fanns några datum 
UScK replikerade att det fanns men att då behövdes fem 
minuters enskilda överläggningar 
 

§26 
UScKs förslag nr 6 
Arrangemangsplan 
2010/2011 

 

Enskilda överläggningar i fem minuter 
 

 
UScK kompletterade sitt förslag nr 6 enligt nedan 

Vårfest, 12-16 maj, Ransberg 
Splatt 10, 28-30 maj, Åby, Mela 
Midsommar, 24-27 juni, Kungshol 
EB 20-11, 16-11, 13-4 juni- juli, Italien och Spanien 
Zenit 18-25 juli, Ransberg 
Summercamp, 25 juli-1 augusti, Ransberg 
Rixhajk, 3-5 september 
FM 29-31, oktober, Västkusten 
Nyårsbal 
Idékurs, Januari 
Vårfest 
Ting 
 

Tinget BESLÖT: 

att  fastställa arrangemangsplanen 
2010/2011 med  ovanstående tillägg 

§26 
UScKs förslag nr 6 
Arrangemangsplan 
2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

§26 
UScKs förslag nr 6 
Arrangemangsplan 
2010/2011 

 
Förslag från ombud 11, Johan Graesen att till ordinarie välja 
Amalia Ideborg, Vallentuna och Johan Graesen, Moheda. Att 
till ersättare välja Malin Johansson, Eneryda. 

Förslag från ombud 32, Louise Svensson att till ersättare välja 
Clara Magnusson, Fleninge Ödåkra 

§ 27  
Val av representanter till 
förbundsmötet  
A) två ordinarie 
representanter 
B) två ersättande 
representanter 
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Sekreterare 

 

 

Carina Magnusson Olof Hansen  

 

 

Protokollsjusterare 

 

 

Peter Ivarsson   Louise Svensson 

 
Tinget BESLÖT: 

att  till ordinarie representanter välja 

Amalia Ideborg Vallentuna 
Johan Graesen Moheda 

att  till ersättande representanter välja 

Malin Johansson Eneryda 
Clara Magnusson Fleninge Ödåkra 

 
Per Södergren hade en hälsning från förbundsstyrelsen  
Klara Dagnäs UScK hade en hälsning från UScKs ordförande 
Casper Kinnå 

§28 
Övriga frågor 

 
Presidiet tackade för sig och lämnade över klubban till UScK 
vice ordförande Klara Dagnäs 

Presidiet avtackades av arrangörerna. 

UScK, Klara Dagnäs avtackade presidiet och tog upp både de 
gamla och nya UScK för att lämna över västarna till de nya och 
förklarade därmed årets Ting för avslutat 

§29 
Mötets avslutas 

 


