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Utmanarscoutkommitténs ordförande Evelina Dahlsten hälsade alla 
välkomna till Tinget i Växjö och förklarade därmed mötet öppnat. 
 

§1 Mötet öppnas 

 
Valberedningen, föredrog sina förslag. 
 
Tinget BESLÖT: 
I enlighet med valberedningens förslag; 
 
att:  till mötesordförande välja: 
 Erika Wennbro, ***  
 
att:  till mötessekreterare välja: 
 Lovisa Sandhu, *** 
 David Hallberg Jönsson, Forshaga 
 
att:  till rösträknare välja: 
 Elsa Fureman, Östersund 
 Eira Thompson, Utby 
 
att:  till justerare välja: 
 Jakob Thomasson, Berg 
 Emma Frej, Moheda 
 
att:  till talarlisteansvarig välja: 
 Eddie Hecktor, Sösdala 
 

§2 Val av 
mötesfunktionärer 

 

 
Ordförandeklubban överlämnades till Erika Wennbro. 
 

Ordförandebyte 

 
UScK och presidiet framförde tillsammans ett tingsspex för att förklara 
mötesvokabulär samt hur ett Ting går till. 
 

§3 Tingsspex 

 
Mötet ajournerades till efter lunch. 
 

Ajournering 

 
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. 
 
24 ombud var anmälda i tid till Ting varav 24 var närvarande. Tio ombud 
var anmälda för sent. 
 

§4 Fastställande av 
röstlängd 
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Tinget BESLÖT: 
att:  fastställa röstlängden till 34 röstberättigade, då de tio försent 
 anmälda ombuden berättigades rösträtt av Tinget, samt att mötet 
 därmed var beslutsmässigt. 
 

 
Enligt Tingets bestämmelser skall kallelse vara utfärdad senast fyra 
månader före Tinget. 
 
Tinget utlystes på förbundets hemsida i december, senare även i ett 
utmanarutskick och på förbundets hemsida. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  fastslå att tinget var behörigt utlyst. 
 

§5 Beslut om tinget är 
behörigt utlyst 

 
Tinget BESLÖT: 
att:  anta föredragningslistan. 
 

§6 Fastställande av 
föredragningslistan 

 
Tinget beslutade att ajournera mötet till 13:30. 
 

Ajournering 

 
Mötet återupptogs 13:31. 
 

 

 
Carolin Hermansson, FS, välkomnades upp och framförde FS hälsningar.
 

Hälsning från FS 

 
Evelina Dahlsten, UScK, redogjorde kortfattat för vad som hänt gällande 
föregående års Tingsbeslut. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  lägga redovisningen av föregående års Tingsbeslut till 
 handlingarna. 
 

§7 Redovisning av 
föregående tingsbeslut  

 
Felix Jeppsson, UScK, föredrog verksamhetsberättelsen. 
 
Ändringsförslag från ombud nr. 16, Efraim Pettersson, Stora Levene, 
att  namn på UScK-ledamöter ska vara med för- och efternamn första 
gången de nämns. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  lägga verksamhetsberättelsen 2014-2014 till handlingarna med 
ändringsförslaget. 

§8 
Verksamhetsberättelse 
2013-2014 
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Andreas Rydberg, UScK, redogjorde kort för den ekonomiska rapporten 
för 2013. 
 
En kortare diskussion fördes kring det faktum att Utmanarscouterna nu 
gör av med mindre pengar samt rapportens poster Scoutgala och 
Midsommar. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  lägga den ekonomiska rapporten för 2013 till handlingarna. 

 

§9 Ekonomisk rapport 
2013 

 
Motionären, Jonas Stein, Värends Scoutkår, redogjorde för sin motion 

med hjälp av Jonas Karström, Östersund. 

 

UScK redogjorde för sina ändringsförslag. 

Ändringsförslag, UScK: 

att  bifalla att-sats ett, med ändringen: ”(…) reseutjämning på 300 

 kronor.” 

att bifalla att-sats två.  

att  skicka med FS önskemål till arrangörerna. 

 

Diskussion fördes kring nivån på reseutjämningsförslaget skulle ligga på.

 
Motionens första att-sats ställdes mot UScK:s ändringsförslag. Votering 
genomfördes. Ändringsförslaget antogs med röstlängden 17 – 16. 
 
Tinget BESLÖT: 
Att bifalla första att-satsen i UScK:s ändringsförslag. 
att:  bifalla att-sats ett, med ändringen: ”(…) reseutjämning på 300 
 kronor.” 
 
att:  avslå den tredje att-satsen i UScK:s ändringsförslag: skicka med 
 FS önskemål till arrangörerna. 
 
Att med ändringsförslagen bifalla ursprungsmotionen. 

att:  bevilja HajkaJämt 2014 reseutjämning på 300 kronor. 

att:  bevilja HajkaJämt ekonomiskt bidrag på 25 000 kronor.  
 

§10 Motion nr 1 – 
HajkaJämt! 
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Motionären Jesper Gustafsson, Moheda, redogjorde för sin motion. 
 
Diskussion fördes kring Scoutgalans funktion och huruvida det verkligen 
finns en önskan bland Utmanarscouterna att vistas mer utomhus. 
 
Ändringsförlag, UScK: 
att  avslå att-sats nr 1.  
att  bifalla att-sats nr 2.  
att  UScK i fortsättningen uppmanar arrangörerna till de olika 
 arrangemangen att göra arrangemangen mer friluftsinriktade i den 
 mån arrangemangens syfte tillåter. 
 
Tilläggsförslag från ombud nr. 6, Kajsa Dahlberg, Ätrans scoutkår: 
att  fortfarande ge pengar för Scoutgalan, men arrangera den så att det 

 blir mer utomhus och få fram mer ”scouting spirit”. 

 

Motionens första att-sats ställdes mot Kajsa Dahlbergs ändringsförslag. 

Ändringsförslaget antogs. 

 

Tinget BESLÖT: 
att: avslå den ändrade första att-satsen. 
 
Att bifalla förslagets andra att-sats 
att: i framtiden sträva efter fler utomhusaktiviteter i sann scouting 
 spirit. 
 
Att bifalla den tredje att-satsen i UScK:s ändringsförslag. 
att: UScK i fortsättningen uppmanar arrangörerna till de olika  
 arrangemangen att göra arrangemangen mer friluftsinriktade i den 
 mån arrangemangens syfte tillåter. 
 
att: bifalla det ändrade förslaget. 

§11 Motion nr. 2 – 
Utmanarliv: En 
utmaning vi skippar 

 
UScK redogjorde för propositionen. 
 
Diskussion fördes kring vad UScK verkligen menade och 
vad ”föreläsningar och workshops” egentligen skulle innebära. Det 
framfördes också farhågor om att det skulle innebära ekonomiska 
och/eller logistiska svårigheter för arrangörerna. 
 
Ändringsförslag från ombud nr. 31, Agnes Olofsson, Östersund: 
att: ändra propositionens att-sats till ”arrangemanget ”Scoutgalan” 
 bör innefatta (...)” 
 
UScK jämkade sig med sig själva: 
att: ändra propositionens ”föreläsningar och workshops” 
 till ”föreläsning och/eller workshop”. 

§12 Proposition nr. 1 – 
Scoutgalan 
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Ändringsförslag från ombud nr. 23 Fanny Thorkildsen Fernandes, Utby: 
att: i slutet av propositionens att-sats lägga till ”Om 
 föreläsning/workshop är svårt att tillgå skall det vara möjligt att 
 vända sig till UScK för extra tips och stöd. 
 
att: UScK får i uppdrag av Tinget att i scoutgalans lathund 
 tillhandahålla tips på gratis/billiga workshops/föreläsningar. 
 
Tinget BESLÖT: 
Att bifalla Agnes Olofssons ändringsförslag. 
att:  bifalla förslaget med ändringen ”arrangemanget ”Scoutgalan” bör 
 innefatta (...)” 
 
Att bifalla första att-satsen i Fanny Thorkildsen Fernandes 
ändringsförslag. 
att:  i slutet av propositionens att-sats lägga till ”Om 
 föreläsning/workshop är svårt att tillgå skall det vara möjligt att 
 vända sig till UScK för extra tips och stöd. 
 
att:  bifalla den ändrade propositionen. 

 
Mötet ajournerades till 15:25 för fika. 
 

Ajournering 

 
Mötet återupptogs 15:26. 
 

 

 
Diskussion fördes kring den exakta meningen med motionen. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  avslå motionen. 
 

§13 Motion nr. 3 – 
Baconost på 
utmanararrangemang 

 
Andreas Rydberg, UScK, redogjorde för budgetförslaget. 
 
Ändringsförslag från ombud nr. **, Jonas Karström. 
att ändra namnet på posten ”Hjakajämt! 2014” till ”HajkaJämt! 
 2014”. 
UScK jämkade sig med förslaget. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  godkänna budgeten för 2014-2015. 

§14 Proposition nr. 2 – 
Budget 

 
Motionären Efraim Pettersson, Stora Levene, redogjorde för motionen. 
 
UScK redogjorde för sitt ändringsförslag. 
 

§15 Motion nr 4 – 
Tobaksfritt NSF 
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Diskussion förekom gällande skillnaderna mellan den föreslagna nya 
policyn och den existerande. Det diskuterades också olika former av 
tobak och skillnaden mellan tobak och nikotin, då framför allt i 
sammanhanget hjälpmedel för att sluta röka. 
 
Ändringsförslag från ombud nr. 31, Agnes Olofsson, Utby: 
att  ändra ”Deltagare som bryter mot tobakspolicyn kan skickas hem 
 på egen bekostnad.” till ”Deltagare som bryter mot tobakspolicyn 
 kan få sin reseutjämning indragen.”. 
 
Ändringsförslag från ombud nr. 21, Ulrika Lovén, Utby: 
att  tobakspolicyn ska innehålla totalförbud mot rökning men inte mot 
 snusning. 
 

 
Tinget ajournerades i tre minuter för enskilda överläggningar. 
 

Ajournering 

 
Tinget BESLÖT: 
 
Votering begärdes och genomfördes.  
Med röstlängden 20 – 13 antogs den ändrade motionens första att-sats. 
att: ändringsförslaget ”kan få sin reseersättning indragen” bifalles. 
 
Det ändrade förslaget ställdes mot Ulrika Lovéns 
ändringsförslag ”totalförbud mot rökning men inte mot snusning.” 
att:  avslå ändringsförslaget. 
 
att: tobaksfria bör stå i policyn. 
 
att: anta den nya tobakspolicyn. 
 
att: förslag till FM om revidering av tobakspolicy avslås. 
 
Votering begärdes och genomfördes. 
Med röstlängden 17 – 13 antogs tredje att-satsen. 
att: meddela IOGT-NTO-rörelsen om policyn bifalles. 
 
Votering begärdes och genomfördes.  
Med röstlängden 18 – 14 
att: bifalla ny tobakspolicy.  
 
Följande ombud reserverade sig mot beslutet: 
Nr. 10, Emma Frej. 
Nr. 11, Jesper Gustafsson. 
Nr. 12, Petter Jonasson. 
Nr. 17, Sara Arvidsson. 
Nr. 22, Eira Thompson. 
Nr. 23, Fanny Thorkildsen Fernandes. 

§15 Motion nr 4 – 
Tobaksfritt NSF 
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Nr. 26, Sofia Friman. 
Nr. 27, Lovisa Friman. 
Nr. 32, Emma Borneklint. 
Nr. 33, Oskar Jirdell. 
 

 
Motionärerna jämkade sig med UScK:s ändringsförslag. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  publicera den befintliga ekonomipolicyn i relevanta lathundar för 
 att underlätta framtida ekonomihantering för arrangörer. 
 

§16 Motion nr 5 – 
Lathundar till 
arrangörer 

 
Tinget beslöt att ajournera mötet till klockan 09.00 den 4 maj 2014. 
 

Ajournering 

 
Ordförande återupptog mötet klockan 09:02 den 4 maj 2014. 
 

 

 
Tinget BESLÖT: 
att:  Fastställa röstlängden till 34 röstberättigade. 
 

Fastställande av 
röstlängd 

 
Anneli Ödman, UScK, redogjorde för propositionen. 
 
Ändringsförslag, ombud nr. 23, Fanny Thorkildsen Fernandes, Utby. 
 
UScK jämkade sig med förslaget. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  bifalla det ändrade förslaget. 
 
att:  anse ändringarna omedelbart justerade. 
 
att:  beslutet var enhälligt. 
 

§17 Proposition nr 3 - 
Bestämmelseändringar 

 
Motionären, Jesper Gustafsson, Moheda, redogjorde för sin motion. 
 
Felix Jeppsson, UScK, redogjorde för UScK:s syn på det hela. 
 
Diskussionen rörde vad UScK redan gör för att främja samarbete och 
huruvida detta är tillräckligt eller ej. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  avslå motionen. 
 

§18 Motion nr 6 - 
Samarbete mellan 
ungdomsorganisationer
na NSF och UNF 
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Felix Jeppsson, UScK, redogjorde kort för arbetsplanen 
 
UScK jämkade sig med sig själva: 
att: ändra rubriken till ”(...) 2014-2015 (...)” 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  godkänna 2014-2015 års arbetsplan. 
 

§19 Proposition nr 4 – 
Arbetsplan 

 
Motionären, Jesper Ekblad, Stora Levene, redogjorde för sin motion. 
 
Motionären jämkade sig med sig själv: 
att: ändra ”varje måltid” till ”varje gemensam måltid”. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  avslå motionen. 
 

§20 Motion nr 7 – 
Kötträtt på arrangemang

 
Inga förslag hade inkommit. 
 

§21 Inkomna förslag 

 
Ändringsförslag från ombud nr. 16, Efraim Pettersson, Stora Levene. 
att: lägga till datum och arrangör i arrangemangsplanen där det finns. 
 
Tilläggsförslag från ombud nr. 14, Jesper Ekblad, Stora Levene: 
att: lägga till Discodansen av UScK, som stod med i de gamla 
 bestämmelserna, i Arrangemangsplanen i samband med tinget. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  avslå Jesper Ekblads tilläggsförslag. 
 
att:  bifalla Efraim Petterssons ändringsförslag. 
 
att:  godkänna den ändrade arrangemangsplanen. 
 

§22 Proposition nr 5 – 
Arrangemangsplan 
2014-2015 

 
Valberedningen redogjorde för sitt förslag att fastställa antalet ledamöter 
i UScK till sex ledamöter och inga suppleanter. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  bifalla valberedningens förslag. 
 

§23 Val av antalet 
ledamöter i UScK 

 
Valberedningen, presenterade de nominerade. 

Eftersom det fanns lika många kandidater som det fanns lediga platser 
fattades beslutet genom acklamation. 

§24 Val av ledamöter 
till UScK 
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Tinget BESLÖT: 

att:  välja Hugo Holmkrantz, Lund; Lovisa Friman, Värend; och Julia 
 Karström, Östersund, till ledamöter i UScK. 

 
Valberedningen, redogjorde för sitt förslag att fastställa antalet ledamöter 
i Valberedningen till fyra stycken, inga suppleanter. 

Förslag från ombud nr. 8, Hugo Holmkrantz, Lund, att fastställa antalet 
ledamöter i Valberedningen till fem stycken, inga suppleanter. 

Tinget BESLÖT: 

att:  välja antalet ledamöter i enlighet med valberedningens förslag 
 

§25 Val av antalet 
ledamöter i 
Valberedningen 

 
Valberedningen, presenterade de nominerade: 

Amanda Önesand, Utby; Jesper Ekblad, Stora Leverne; Alexander 
Jonsson, Jonsered. 

§26 Val av ledamöter 
till Valberedningen 

 
Mötet ajournerades i tre minuter för enskild överläggning. 
 

Ajournering 

 
Mötet återupptogs 09:58. 
 

 

 
Tinget BESLÖT: 
att:  de nominerade hade rätt att rösta på sig själva. 

§26 Val av ledamöter 
till Valberedningen 

 
Mötet ajournerades i 20 minuter för fika och funderingar. 
 

Ajournering 

 
Mötet återupptogs 10:30. 
 

 

 
Beslut togs via sluten omröstning. 
 
att:  välja in Amanda Önesand, Utby, och Alexander Jonsson, 
 Jonsered, i Valberedningen.  
 

§26 Val av ledamöter 
till Valberedningen 

 
Föregående års Ting valde Simon Thörn och Felix Jeppsson till 
preliminära arrangörer för Midsommar 2015 som nu avsade sig 
uppdraget. 
Punkten senarelades tills arrangörer till övriga arrangemang valts. 

§27 Val av arrangör för 
Midsommar 2015 
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Eddie Hecktor, tidigare arrangör, talade om hur det är att arrangera 
midsommar för att försöka locka intresserade. 
 
Punkten senarelades tills arrangörer till övriga arrangemang valts. 
 

§28 Val av preliminär 
arrangör för 
Midsommar 2016 

 
Team Baconost, med stöd av Emma Frej, Moheda och Sofia Friman, 
Värend tog på sig att anordna Ting 2015. Föreslagen tid är mitten på april 
2015. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  Team Baconost, Stora Leverne, med stöd av Emma Frej och Sofia 
 Friman arrangerar Ting 2015 någon gång i mitten av april 2015. 
 

§29 Val av arrangör och 
tid till Ting 2015 

 
Ekeby scoutkår och Lunds scoutkår önskar att preliminärt väljas som 
arrangör för Ting 2016. Föreslagen tid är mitten av april 2016. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  Ekeby scoutkår och Lund scoutkår preliminärt arrangerar Ting i 
 mitten av april 2016. 
 

§30 Val av preliminär 
arrangör och tid till 
Ting 2016 

 
Under föregående års Ting valdes Felix Jeppsson som ansvarig arrangör 
för Rixhajk 2014 med preliminär tid i september 2014. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  välja Eddie Hecktor och Sara Arvidsson, Sösdala, samt Felix 
 Jeppsson, Moheda som arrangörer av Rikshajk 2014. 
 

§31 Val av arrangör och 
tid till Rikshajk 2014 

 

Utmanarlaget PUDER, Jonsered och Ätrans scoutkår önskar att 
preliminärt väljas som arrangör för Rikshajk 2015. 
 
Även utmanarlagen Mupparna Robin the Frog och Kattulgas, Utby 
önskar att preliminärt väljas som arrangörer för Rikshajk 2015 i slutet av 
september. 
 
Tinget BESLÖT: 

Votering begärdes och genomfördes. 

Med röstlängden 19-14 vann  
att:  utmanarlagen Mupparna, Robin the Frog och Kattulgas, Utby 
 preliminärt arrangerar Rikshajk i slutet av september 2015. 

 

§32 Val av preliminär 
arrangör och tid 
Rikshajk 2015 
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Utmanarlagen: PUDER; Jonsered; Powerpuffpinglorna, Berg, Moheda, 
Eneryda; N.U.D.A.S, Lund, tog på sig att anordna Scoutgalan 2015. 
Föreslagen tid är slutet av februari. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  välja de ovan nämnda personerna som arrangörer för Scoutgalan 
 2015 i slutet av februari. 
 

§33 Val av arrangör och 
tid till Scoutgalan 2015 

 
Emil Nilsson och Christoffer Wallin önskar att preliminärt väljas som 
arrangörer för Scoutgalan 2016. Föreslagen tid är februari 2016. 
   
Tinget BESLÖT: 
att:  anta de ovan nämnda personerna preliminärt arrangerar 
 Scoutgalan i februari 2016. 
 

§34 Val av preliminär 
arrangör och tid till 
Scoutgalan 2016 

 
Emma Frej, Moheda; Eira Thompson, Utby; Evelina Dahlsten, Forshaga 
och David Hallberg Jönsson, Forshaga önskar arrangera Midsommar 
2015. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  till arrangör för Midsommar 2015 välja ovan nämnda personer. 
 

§27 Val av arrangör för 
Midsommar 2015 

 
Utmanarlaget Gaupa, Östersund, önskar att väljas till preliminära 
arrangörer för Midsommar 2016. 
 
Tinget BESLÖT: 
att:  till preliminära arrangörer för Midsommar 2015 välja 
 utmanarlaget Gaupa, Östersund. 
 

§28 Val av preliminär 
arrangör för 
Midsommar 2016 

 
Arrangemangen Midsommar 2014, ZombieTASS, West Pride-Hajk, 
Kojbyggarläger 2014, HajkaJämt!, Rikshajk 2014 och Midsommar 2015 
marknadsfördes av respektive arrangörer. 
 
UScK uppmanade deltagarna att delta i Utmaningen och Idékursen. 
 
Alexander Jonsson, Jonsered, noterade att utmanarlaget PUDER och 
Ätrans scoutkår gärna önskar arrangera Rikshajk 2016. 
 
Agnes Olofsson, Östersund, delade ut kvarglömda saker från Scoutgalan.
 

§35 Övriga frågor 

 
Ordförande lämnade över ordförandeklubban till Evelina Dahlsten, 
UScK. 

Ordförandebyte 
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Evelina Dahlsten tackade presidiet och arrangörerna och avslutade 
därmed Tinget 2014. 
 

§36 Mötet avslutas 
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Sekreterare: 

 

____________________________________ ____________________________________ 

David Hallberg Jönsson     Datum Lovisa Sandhu       Datum 

 

Justerare: 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Jakob Thomasson      Datum Emma Frej        Datum 

 


