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Stockholm Plats 
 
Evelina Dahlsten, Emil Löwengren, Thea Folke, Vladimir Lukic, Annelie 
Ödman, Felix Jeppsson 
Adjungerad: Malin Eriksson 
 

 
Närvarande 

 
UScK öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande 
 

 
UScK BESLÖT 
att välja Felix Jeppsson till mötesordförande. 
 

§2 
Val av mötes-
ordförande 

 
UScK BESLÖT 
att välja Thea Folke till mötessekreterare. 
 

§3 
Val av mötes-
sekreterare 

 
UScK BESLÖT  
att välja Emil Löwengren med assistans av Vladimir Lukic till  
 justerare på mötet. 

 

§ 4  
Val av mötes-
justerare 

 
UScK BESLÖT 
att godkänna dagordningen. 

 

§ 5 
Dagordningen 

 
Mötesordförande Felix Jeppsson läste upp föregående mötesprotokoll.  
 
UScK BESLÖT 
att godkänna föregående mötesprotokoll (nr 8 2012-2013). 
 

§ 6 
Föregående 
protokoll 

 
Adjungerade Malin Eriksson föredrog Tingsprotokollet 2013. UScK 
noterade att arbetsplanen, bestämmelserna och praktikan ska ändras enligt 
tingets beslut. Detta flyttas till att göra-listan. 
 
UScK inte fått in någon utvärdering eller ekonomisk rapport från Tinget. 
Evelina Dahlsten har skrivit till arrangörerna och frågat om detta. 
 

§ 7 
Ting 

 
Vi har pratat om att välja kontaktpersoner till alla arrangemang under året. 
 
UScK BESLÖT 
att välja Evelina Dahlsten till kontaktperson gentemot Midsommar 

2013. 

 §8 
Arrangemang 
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att välja Felix Jeppsson till kontaktperson gentemot Rixhajk 2013.  
 
att välja Vladimir Lukic till kontaktperson gentemot Nyårsbalen 2013-

2014.  
 
att välja Emil Löwengren till kontaktperson gentemot Alkoholpolitisk 

helg 2013.  
 
att välja Thea Folke till kontaktperson gentemot Scoutgalan 2014.  
 
att välja Annelie Ödman till kontaktperson gentemot Tinget 2014. 
 
 
Förbundets utmanarscouter har använt 20 231 kr av 250 000 kr varav 
UScK själva har använt 8 005 kr av 56 000 kr. 
 
Evelina Dahlsten påpekade att UScK inför Tinget budgeterat 15 000 kr till 
Scoutgalan, men eftersom Scoutgalan inte arrangeras förrän 2014 har 
UScK 15 000 kr att använda till annat. 
 

§ 9 
Ekonomisk 
rapport 

 
Anmälan är förlängd till den 19 maj. UScK informerar om anmälan på 
Facebook. 
 

§ 10 
Utmaningen 

 
UScK har diskuterat huruvida det är möjligt att få kontakt med alla 
utmanarlag under året. UScK har tänkt använda sig av distriktsindelningen 
och utifrån det tilldela varje UScK-medlem två till tre områden att ansvara 
för kontakten med. 
 
UScK BESLÖT 
att Felix Jeppsson och Vladimir Lukic ritar upp en karta över Sveriges 

distrikt och var det finns kända utmanarlag. Detta ska vara klart 5 
juni. 

 

§ 11 
Kontaktperson 
till utmanarlag 

 
UScK diskuterade bestämmelserna och kom fram till att det behövs ett nytt 
Word-dokument med de nya bestämmelserna som togs fram på tinget för 
att kunna redigera dem efter ändringarna som antogs. Vladimir Lukic 
mailar Erik Ekholm. 
 

§ 12 
Bestämmelserna 

 
UScK BESLÖT 
att välja Evelina Dahlsten till kontaktperson gentemot FS. 
 

§ 13 
Kontaktperson 
FS  
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UScK BESLÖT 
att välja Emil Löwengren och Felix Jeppsson till kontaktpersoner 

gentemot ROKO. 
 

§ 14 
Kontaktperson 
ROKO  

 
UScK BESLÖT 
att välja Thea Folke till kontaktperson gentemot Valberedningen. 
 

§ 15 
Kontaktperson 
Valberedningen 

 
Evelina Dahlsten har tagit kontakt med arrangörerna till Midsommar 2013. 
 

§ 16 
Midsommar 

 
UScK BESLÖT 
att subventionera deltagaravgiften med 450 kr per person, vilket 

innebär att deltagaravgiften blir 300 kr per utmanare. Den totala 
kostnaden per deltagare blir därmed 600 kr inklusive resa med 
resebidrag. 

 

§ 17 
Slöghp-helg 

 
UScK diskuterade att ersätta posten Webbsideansvarig med något annat, då 
posten inte fyller någon användbar funktion. UScK tyckte att PR- 
ansvarig var en vettigare post därför ersätts Webbsideansvarig med PR- 
ansvarig. 
 
UScK BESLÖT 
att till ordförande välja Evelina Dahlsten. 
 
att till vice ordförande välja Emil Löwengren. 
 
att till sekreterare välja Thea Folke. 
 
att till ekonomiansvarig välja Vladimir Lukic. 
 
att till utskicksansvarig välja Annelie Ödman. 
 
att till PR-ansvarig välja Felix Jeppsson. 
 

§ 18 
Val av 
arbetsuppgifter 
i kommittén 

 
Annelie Ödman skriver ett utskick efter mötet. 
 

§ 19 
Utskick 

 
Inga övriga punkter. 
 

§ 20 
Övriga punkter 

 
Att göra-listan uppdaterades. 

§ 21 
Att göra-lista 
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UScK BESLÖT 

att nästa möte hålls på Skype den 10 juni 18.00. 

att nästkommande möte preliminärt hålls i Visby den 23-25 augusti. 
 

§ 22 
Nästa möte  

 
Felix Jeppsson avslutade och tackade alla för ett bra möte. 

§ 23 
Mötets 
avslutande 

 
 
 
Vid protokollet   Justerat av 
 
 
 
Thea Folke    Emil Löwengren 


