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Seniorscoutkommitténs ordförande, Annie Roos, hälsade alla 
välkomna till tinget i Utby och förklarade därmed mötet för öppnat. 

 

§ 1 

Tingets öppnande 

 
Carina Magnusson, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag. 

Tinget BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag  

att till mötesordförande välja: 
David Lexell Göteborg 

att till mötessekreterare välja: 
Linn Karlén Västervik 
Erik Hansen Eneryda 

att till rösträknare välja: 
Ebba Wengström Utby 
Christoffer Nilsson Moheda 

att till justerare välja 
Alexander Toresson Fleninge-Ödåkra 
Daniel Gustafsson Bjärnum 
 

§ 2 

Mötesfunktionärer 

Ordförandeklubban överlämnades till David Lexell Ordförandebyte 

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

§ 3 

Tingsspex 

 
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. 22 ombud från mer än tre olika lag var 
anmälda i tid och 27 försent anmälda. De 22 i tid anmälda fick 
besluta i frågan. 

Tinget BESLÖT  

att fastställa mötets röstlängd till 22 ombud samt att tinget 2008 
därmed var beslutsmässigt 

 

§ 4 

Röstlängd 

Mötet ajourneras i 10 minuter för enskild överläggning Ajournering 

 
Enligt tingets bestämmelser ska kallelse vara utfärdad senast fyra 
månader före tinget. Kallelse har gått ut i Scouting Spirit nr 2 som 

§ 5 

Tingets utlysande 
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kom ut 4 april. 

Tinget BESLÖT  

att fastslå att tinget var behörigt utlyst 

Mötet ajourneras i tre minuter för enskilda överläggningar Ajournering 

Tinget beslutar att samtliga talare ska använda mikrofon Ordningsfråga 

 
Mötesordföranden föredrog dagordningen med det förslag om att 
riva upp beslutet om röstlängden samt ett tilläggsförslag om att 
flytta upp inkomna motioner innan valet av SScK som kommit in. 
SScK drog tillbaka sitt förslag nummer 11. 

Tinget BESLÖT  

att inkomna motioner behandlas före valet av antal ledamöter i 
SScK 

att flytta upp förslaget om upprivande och fastställande av röstlängd 
till paragraf 7 

att fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar 

§ 6 

Fastställande av 
föredragningslista 

De i tid anmälda ombudens beslut att inte låta de övriga ombuden 
rösta vållade stor debatt och ledde till detta förslag om upprivande 
av beslutet. 

Tinget BESLÖT  

att riva upp beslutet om röstlängd 

att de 27 för sent inkomna ombuden får rösträtt 

§7 

Förslag om 
upprivning av beslut 
om röstlängden 

Röstlängden fastställs till 49 ombud  Röstlängd 

SScK föredrog verksamhetsberättelsen varefter 

Tinget BESLÖT  

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2007 och lägga den till 
handlingarna. 

§ 8 

Verksamhets-
berättelse 

Mötet ajourneras för enskilda överläggningar i 15 minuter Ajournering 

SScK föredrog sitt förslag på arbetsplan. Ett ändringsförslag kom in 
från ’Äventyrspedagogerna’. ’Äventyrspedagogernas’ förslag 
jämkades sedan med ett förslag från Emilia Sandgren och ytterligare 
två förslag röstades in som en del i ’Äventyrspedagogernas’ förslag. 
Dessa ändringar har förts in i ’Äventyrspedagogernas’ förlag (se 
bilaga) enligt beslutet. 

 

Tinget BESLÖT  

att ändra i ’Äventyrspedagogernas’ förslag (bilaga) på punkten 

§ 9 

SScK:s förslag nr 1 

Arbetsplan 2009 
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”Seniorscoutkommittén ser till att utvärderingar efter 
arrangemang kommer in och sedan sprids till arrangörer för 
kommande arrangemang” till: ”Seniorscoutkommittén ser till att 
utvärderingar efter bidragsberättigade arrangemang och 
arrangemang med reseutjämning kommer in och sprids till 
arrangörer för kommande arrangemang” 

att ändra i ’Äventyrspedagogernas’ förslag på punkten 
”Seniorscoutkommittén kontrollerar och ser till att arrangemang 
har bra drogfriaktiviteter, riktade till deltagarna och med ett bra 
budskap” till ”Seniorscoutkommittén kontrollerar och ser till att 
reseutjämnings- och bidragsberättigade arrangemang har bra 
drogfriaktiviteter, riktade till deltagarna och med ett bra 
budskap” 

att lägga till Emilia Sandgrens förslag ”alla arrangemang under året 
skall ha en tydlig strävan efter att överbygga tidigare gränser 
som lag, kompisgäng, generationer och liknande” till 
’Äventyrspedagogernas’ förslag. 

att godta SScK:s ursprungsförslag med tillägget att de ska beakta 
’Äventyrspedagogernas’ ändringsförslag i sin helhet i sitt arbete 
under året 

 

SScK föredrog arrangemangsplanen 2009 varefter 

Tinget BESLÖT  

att Godkänna arrangemangsplanen för 2009 med följande ändringar 

att Air time äger rum 23 juli till 5 augusti i Europa. 

att Reforma äger rum på Ransberg i juli 

att Idékursen ändrat datum till 1-6 januari 

att Åby stryks som plats för Ting 2009. 

§ 10 

SScK:s förslag nr 2 

Arrangemangsplan 
2009 

 

’Äventyrspedagogernas’ förslag om att tinget ska välja vem som ska 
vara ordförande för SScK. ’Äventyrspedagogerna’ förklarade sitt 
förslag varefter 

Tinget BESLÖT  

att avslå ’Äventyrspedagogernas’ förslag om att SScK:s ordförande 
ska väljas av tinget 

§ 11 

Äventyrs-
pedagogernas 
förslag 

Ordförandevalet i 
SScK 

'Sara Strömbergs’ förslag om ”reseutjämning till Dramahajk i 
Mönsterås”. 

Tinget BESLÖT  

att bifalla första att-satsen och ge Dramahajken i Mönsterås 31 
oktober till 2 november reseutjämning 

att avslå andra att-satsen om att ge roverscouter reseutjämning 

§ 12 

Sara Strömbergs 
förslag 

Reseutjämning 
dramahajk 
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§13 bordläggs och mötet ajourneras till 8:15 14/9. Motioner ska 
lämnas till SScK senast klockan 19.00 under lördagkvällen 13/9 

Ajournering 

Mötet återupptas 8:30 Mötet återupptas 

Röstlängden fastställs till 49 ombud Röstlängd 

Då en av rösträknarna lämnat tinget behöver han ersättas 

Tinget BESLÖT  

att utse Johan Persson till ny rösträknare 

Ny rösträknare 

SScK:s förslag om krav för utvärdering efter genomfört 
arrangemang. I dagsläget finns ingen bestämmelse att man måste 
lämna in en utvärdering för att få bidrag, detta vill man nu lägga till 
i bestämmelserna. 

Tinget BESLÖT att bifalla förslaget i sin helhet med 2/3 
majoritet 

att i bestämmelserna lägga in texten ”Alla arrangemang som får 
bidrag av SScK ska senast två månader efter genomfört 
arrangemang vara utvärderat och inskickat till SScK.” 

att SScK får i uppdrag att ta fram en utvärderingsmall så man sen 
kan jämföra med fortsatta arrangemang 

att SScK skapar en intern utvärderingsmapp och för vidare 
utvärderingarna till nästa års arrangemang eller arrangemang av 
liknande slag 

§ 13 

SScK:s förslag nr 3 

Utvärdering efter 
genomfört 
arrangemang 

Då en motion kommit in för sent måste tinget besluta om även den 
sent inkomna motionen ska behandlas. Detta görs nu för att 
ombuden ska hinna läsa igenom motionerna innan de ska behandlas. 

Tinget BESLÖT  

att godkänna den sent inkomna motionen  

Angående inkomna 
motioner 

SScK föredrog sin motion varefter 

Tinget BESLÖT bifalla förslaget med 45 ombud för och 
därmed 2/3 majoritet 

att lägga till ”Ledamöterna väljs på två år med överlapp.” under 
rubriken Seniorscoutkommittén 

att ändra meningen ”De nominerade till Seniorscoutkommittén ska 
offentliggöras samtidigt som handlingarna skickas ut 
tillsammans med en presentation av de nominerade.” till ”De 
nominerade till Seniorscoutkommittén offentliggörs med en 
presentation i handlingarna” 

§ 14 

SScK:s förslag nr 4 

Seniorscoutkommitt
én - SScK 

SScK föredrog sitt förslag nr 5 om att motioner även ska skickas till 
SScK och inte endast till förbundskansliet.  

§ 15 

SScK:s förslag nr 5 
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Tinget BESLÖT bifalla förslaget och tillägg med 48 röster 
för och därmed 2/3 majoritet 

att lägga till ”på SScK:s mailadress” efter ordet seniorscout-
kommittén i huvudförslaget 

att ändra stycket under rubriken Motion till ”Motioner till 
seniorscouttinget ska vara förbundskansliet och 
seniorscoutkommittén tillhanda senast tre veckor före 
seniorscouttingets öppnande, samtidigt som ombudsfullmakten. 
Närvarande ombud kan lägga motioner fram till två timmar efter 
det att mötet ajournerats den första förhandlingsdagen.” 

Motion 

SScK föredrog sitt förslag nr 6 om förtydliganden kring ombuden i 
bestämmelserna 

Tinget BESLÖT bifalla förslaget i sin helhet med 49 
röster för och därmed 2/3 majoritet 

att ändra texten ”Ombudsfullmakten skall skrivas på av 
kårordförande eller kårkassör…” till ”Ombudsfullmakten skall 
skrivas på av seniorscoutledare, kårordförande eller vice 
ordförande.” 

att ersätta orden ”och så vidare” med ”och därefter får laget ett till 
ombud för var tredje medlem”. 

att lägga till texten ”Varje seniorscoutlag har rätt att utse två ombud 
och varje lag med fem medlemmar eller fler äger rätt…” 

§ 16 

SScK:s förslag nr 6 

Ombud 

SScK föredrog sitt förslag nr 7 om reseutjämning som handlar om 
att tydliggöra de tvivelaktiga formuleringarna i bestämmelserna. 

Tinget BESLÖT bifalla förslaget i sin helhet med 48 
röster för och därmed 2/3 majoritet 

att ändra rubriken ”Reseutjämning” till ”Reseutjämning För 
Scouten” 

att i den första meningen under ”Reseutjämning För Scouten” byta 
ut ordet ”tinget” till ”arrangemanget”. 

att under rubriken ”Reseutjämning För Scouten” lägga till texten 
”Reseutjämningen gäller kostnader som överskrider 150 kronor” 

att under rubriken ”Reseutjämning För Arrangemanget” ta bort 
texten ”Reseutjämning gäller kostnader som överskrider 150 
kronor.” 

att ändra rubriken ”Reseutjämning För Arrangemang” till 
Reseutjämning för Arrangemanget”. 

§ 17 

SScK:s förslag nr 7 

Reseutjämning 
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SScK drog tillbaka de två sista att-satserna i sitt förslag och lade ett 
tilläggsförslag. 

Tinget BESLÖT att med ett tillägg godkänna det 
förändrade förslaget med 49 ombud för och därmed 2/3 majoritet 

att ordet ”ombudsfullmakter” under rubriken Mötesrättigheter och 
Beslutsformer ändras till ”ombud” 

att lägga till texten ”Ingen kår kan själv ha majoritet på tinget” 

att lägga till texten ”Om en kår själv skulle ha majoritet på tinget, så 
tas ombud bort, så att de endast kan ha 49% av rösterna. 

att lägga till texten ”Tingets presidium består av en ordförande, två 
sekreterare, en talarlisteansvarig, två justerare och två 
rösträknare. 

§ 18 

SScK:s förslag nr 8 

Mötesrättigheter och 
beslutsformer 

SScK föredrog sitt förslag nr 9 om att förtydliga valberedningens 
arbete. 

Tinget BESLÖT bifalla förslaget med 48 ombud för och 
därmed 2/3 majoritet 

att ändra valberedningens text till följande: ”Sittande valberedning 
tar fram kandidater till seniorscoutkommittén och 
valberedningen samt förslag på antalet ledamöter i dessa 
grupper. Ledamöter i valberedningen väljs på två år med 
överlapp. Sammankallande utses av tinget. De nominerade 
offentliggörs med en presentation i handlingarna. 
Valberedningen ska även ta fram förslag till tingets presidium.” 

§ 19 

SScK:s förslag nr 9 

Valberedningen 

SScK föredrog sitt förslag nr 10 om att det bör skrivas in i 
bestämmelserna om hur man ändrar desamma då detta tidigare fallit 
bort.  

Tinget BESLÖT bifalla förslaget med 49 ombud för och 
därmed 2/3 majoritet 

att lägga till Rubriken ”Ändring av bestämmelser för 
seniorscoutverksamhet inom Nykterhetsrörelsens scoutförbund” 
i bestämmelserna 

att skriva in texten ”För att en ändring i bestämmelserna ska gå 
igenom krävs två tredjedels majoritet, alternativt att ändringen 
får majoritet två på varandra följande seniorscoutting.” under 
rubriken ”Ändring av Bestämmelser för seniorscoutverksamhet 
inom Nykterhetsrörelsens scoutförbund.” 

§ 20 

SScK:s förslag nr 10  

Bestämmelser 

SScK föredrog den ekonomiska rapporten varefter 

Tinget BESLÖT  

att lägga den ekonomiska rapporten för 2007 till handlingarna 

§ 21 

Ekonomisk rapport 
för 2007 
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SScK föredrog budgetförslaget för 2009 varefter 

Tinget BESLÖT  

att godkänna budgeten för 2009 

§ 22 

SScK:s förslag nr 12 

Budget 2009 

Mötet ajourneras i 20 minuter för enskilda överläggningar Ajournering 

Motionären föredrog sin motion nr 1 om reseutjämning till 
Matfestivalens TASS 2009. 

Tinget BESLÖT  

att bifalla motionen och ge reseutjämning till matfestivalens TASS 
2009. 

§23a 

Inkomna motioner 

Motion 1 

Motionären föredrog sin motion nr 2 om bidrag till deltagare på 
Nyårsbalen 08/09. 

Tinget BESLÖT  

att roverscouterna i första hand ska söka bidrag från förbundet, men 
om de ej får det ska de innefattas av detta bidrag. 

att seniorscouterna från förbundet som deltar ska få bidrag med 2/3 
av priset. Dock max 450 kronor. 

att seniorer från andra förbund ska få ta del av bidraget 

§23b 

Inkomna motioner 

Motion 2 

Motionären föredrog sin motion nr 3 om bidrag till Dramahajken 31 
oktober-2 november i Mönsterås. 

Tinget BESLÖT  

att bifalla motionen och bevilja den ekonomiska ansökan på 3600 
kronor 

§23c 

Inkomna motioner 

Motion 3 

Motionären föredrog sin motion nr 4 om framarbetning av 
arbetsplan. 

Tinget BESLÖT  

att SScK innan tinget har arbetat fram en arbetsplan som de vill 
arbeta utefter 

att det på tinget ska finnas en möjlighet för alla att framföra sin 
åsikt om arbetsplanen innan förhandlingarna och göra förslag på 
ändringar 

att ovanstående att-sats genomförs som en workshop 

att ovanstående arbetsmetod provas på 2009 års ting och därefter 
utvärderas 

§23d 

Inkomna motioner 

Motion 4 
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Motionären föredrog sin motion nr 5 om vegomatsbok. 

Tinget BESLÖT  

att det tas fram en specialkostkokbok 

att en måltid på varje arrangemang ska vara vegetarisk (ej frukost) 

att motionen ska skickas vidare till FM som ett av tingets förslag 

att SScK ges redaktionell frihet i författande av förslaget för 
omformulering till FM 

§23e 

Inkomna motioner 

Motion 5 

Motionären föredrog sin motion nr 6 om rättvisemärkt scoutdräkt. 

Tinget BESLÖT  

att scoutdräkten uppfyller de krav som krävs för att 
rättvisecertifiera den 

att förslaget går vidare till förbundsmötet 2008 som i sin tur går 
vidare med motionen till SSR:s årsmöte 2008, om den går 
igenom 

att SScK ges redaktionell frihet i författande av formuleringen till 
FM 

§23f 

Inkomna motioner 

Motion 6 

Mötet ajourneras till klockan 11:00 Ajournering 

Motionären föredrog sin motion nr 7 om alkohol och scouting 

Tinget BESLÖT  

att skicka följande att-sats som en motion till SSR:s årsmöte: ”att 
texten 'arrangemang med deltagare under 18 år’ ändras till ’alla 
arrangemang’ i SSR:s alkoholpolicy” 

att SScK ges redaktionell frihet i författandet av motionen 

att stöd för motionen efterlyses på FM 

att SScK får i uppdrag att å tingets vägnar uppfylla tredje att-satsen 

§23g 

Inkomna motioner 

Motion 7 

Motionären föredrog sin motion nr 8 om seniorscoutkommittén som 
innebär att alla som väljs in i SScK ska vara under 18 år. 

Tinget BESLÖT  

att avslå motionen i sin helhet 

§23h 

Inkomna motioner 

Motion 8 

Valberedningen, föredrog valberedningens förslag 

Tinget BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att antalet ledamöter i SScK ska vara sex 

§ 24 

Val av antalet 
ledamöter i SScK 
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Mötet ajourneras för lunch och återupptas 13.30 Ajournering 

Röstlängden fastställdes till 49 ombud Röstlängd 

Förslagsläggaren föredrog sitt förslag om att riva upp beslutet om 
antal ledmöter och ändra antalet till sju. 

Tinget BESLÖT med 25 personer för och 17 emot.  

att beslutet om antal ledamöter i SScK rivs upp 

att antalet ledamöter i SScK ska vara 7 stycken 

 

Ombud 4 Arvid Holm, 5 Carina Magnusson, 11 Alexander 
Toresson, 12 Erik Graesen, 14 Erik Norberg och 16 Gustav 
Thoresson reserverade sig mot beslutet 

§25 

Förslag på 
upprivning av beslut 

Valberedningen, föredrog valberedningens förslag. Ytterligare en 
nominering, Klara Dagnäs, kom in. 

Tinget BESLÖT  

att till SScK-ledamöter på två år välja 
Emma Graesén 
Casper Kinnå 
Peter Hildingsson 
Klara Dagnäs 
 
Valda på ytterligare ett år sedan tidigare är: 
Mattias Rydberg 
Nisse Karlsson 
Kristin Svensson 

§ 26 

Val av SScK 

Valberedningen föredrog valberedningens förslag 

Tinget BESLÖT i enlighet med valberedningens förslag 

att antalet ledamöter i valberedningen ska vara tre 

§ 27 

Antalet ledamöter i 
Valberedningen 

Mötet ajourneras i 5 minuter till 14:30 Ajournering 
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Valberedningen föredrog valberedningens förslag. Arvid Holm 
väljer att avgå från sitt uppdrag och behöver ersättas med ett 
fyllnadsval. 

Tinget BESLÖT  

att till ledamöter i valberedningen på två år välja 
Victor Rasmussen 
Amalia Ideborg 

att välja Ellen Holm på fyllnadsval 1 år 

att till sammankallande välja Ellen Holm  

§ 28 

Val av valberedning 

SScK föredrog sitt förslag, förra årets preliminära arrangör Åby 

Tinget BESLÖT  

att välja ’Teodoras Undersåtar’ till arrangör för nästa års ting i Åby 
11-13 september 2009 

§ 29 

Val av arrangör, 
plats och tid för 
2009 års ting 

Mötet ajourneras i 5 minuter till 14:50 Ajournering 

Röstlängden fastställs till 48 Röstlängd 

Tre förslag på plats till 2009 års rixhajk inkom, Öckerö, Stockholm, 
och Helsingborg. 

Tinget BESLÖT  

att ’Team Turbo’ och ’TiBeTo’ arrangerar 2009 års rixhajk i 
Stockholm 

§ 30 

Val av arrangör för 
2009 års Rixhajk 

’Onsdagsklubben’ erbjöd sig att arrangera Midsommar 2009 

Tinget BESLÖT  

att ’Onsdagsklubben’ arrangerar Midsommar 2009 

§ 31 

Val av arrangörer 
för midsommar 2009 

Fleninge-Ödåkra erbjöd sig att arrangera 2010 års ting. 

Tinget BESLÖT  

att Fleninge-Ödåkra preliminärt arrangerar 2010 års ting. 

§ 32 

Val av preliminär 
arrangör för 2010 
års ting 

Två förslag på plats för 2010 års rixhajk inkom, Eneryda och 
Öckerö. 

Tinget BESLÖT  

§ 33 

Val av preliminär 
arrangör för 2010 
års Rixhajk 
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att Eneryda Scoutkår preliminärt arrangerar 2010 års rixhajk 

Mötet ajourneras i 5 minuter  Ajournering 

Röstlängden fastställs till 45 ombud Röstlängd 

SScK efterlyste nomineringar på representanter till FM 

Tinget BESLÖT  

att till ordinarie representanter välja 
Gustav Thoresson 
Camilla Kinnå 

att till suppleanter välja 
Johan Bergagård 
Erik Norberg 

§ 34 

Tingets 
representanter till 
Förbundsmötet 

 

Inga övriga frågor uppkom § 35 

Övriga frågor 

Mötesordföranden tackade för sig och presidiet varefter han 
lämnade över ordförandeklubban till SScK:s ordförande, Annie 
Roos, som förklarade 2008 års ting för avslutat. 

Mötet avslutades med västöverlämning till de nya ledamöterna i 
SScK varefter de nya ledmöterna avlade nykterhetslöftet. 

§ 36 

Tingets avslutning 

 

 

Sekreterare:    Justerare: 

Linn Karlén   Alexander Toresson 

 

Erik Hansen   Daniel Gustafsson 

 

 

 


