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Hos Thea Folke i Ekeby Ekeby 
 
Evelina Dahlsten, Emil Löwengren, Thea Folke, Annelie Ödman, Felix 
Jeppsson. 
 

 
Närvarande 

 
Ordförande Evelina Dahlsten öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 1  
Öppnande 
 

 
UScK BESLÖT 
att godkänna dagordningen. 

 

§ 2 
Dagordningen 

 
UScK BESLÖT  
att välja Annelie Ödman till justeringsperson på mötet. 

 

§ 3  
Val av justerare 

 
Evelina Dahlsten läste upp föregående mötesprotokoll. 
 
UScK BESLÖT 
att godkänna föregående mötesprotokoll. 
 

§ 4 
Föregående 
Protokoll 

 
Evelina Dahlsten läste kortfattat upp utvärderingen från Tinget och UScK 
tyckte den såg mycket bra ut.  
 
UScK diskuterade också bestämmelserna och tyckte det var dags att ta tag i 
att ändra dem efter Tingets beslut. 
 
UScK BESLÖT 
att godkänna utvärderingen. 
att fylla på lathunden inför ting med saker från utvärderingen, som en 

”att tänka på” lista för kommande arrangörer. 
att Annelie Ödman fyller på lathunden. 
att Evelina Dahlsten ändrar bestämmelserna enligt Tingets beslut. 
 

§ 5 
Ting 

 
Inga utmanare deltog på arrangemanget, vilket UScK tycket var synd. Trots 
att vi gav ut mer information om programmet. UScK tror det är svårt att 
locka med kortare arrangemang under sommaren när man vill åka på 
veckoläger. 
 

§ 6 
Slöghp-helg 

 
UScK läste igenom dokumenten och tyckte de flesta såg bra ut, men hade 
ett förslag på tillägg till krisplanen. 
 

§ 7 
Alkoholpolitisk 
helg 
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UScK BESLÖT 
att godkänna budget, krisplan och arrangemangsplan för 

arrangemanget. 
att Emil Löwengren skriver ett mail till arrangörerna för att påpeka att 

de bör lägga till vad som görs om någon försvinner under 
arrangemanget. 

  
 
UScK tackade för arrangemanget, Felix som var där berättade om att det 
var ett lugnt och trevligt arrangemang, precis som midsommar ska vara. 
UScK väntar nu på den ekonomiska rapporten och utvärderingen av 
arrangemanget. 
 

§ 8 
Midsommar 

 
På grund av olika anledningar har en av medlemmarna i kommittén, 
Vladimir Lukic, valt att avgå från kommittén. 
 
Kvarstående UScK tackar Vladimir Lukic för det arbete han gjort i 
kommittén och hoppas få se mer av honom i framtiden. 
 
UScK BESLÖT 
att Vladimir Lukic avgår med omedelbar verkan. 
 

§ 9 
Avhopp 

 
UScK har diskuterat behovet av en sjätte adjungerad kommittémedlem, och 
kommit fram till att vi behöver det. 
 
UScK ser helst att den adjungerade ska ha tidigare erfarenhet av UScKs 
arbete. Därför har vi diskuterat vilka som kan tänkas vilja och ha tid att 
ställa upp fram till Tinget. Vi diskuterade många kandidater, och vi fann 
Andreas Rydberg bäst lämpad för uppdraget med tanke på hans ålder, 
intresse och tidigare erfarenheter av kommittéarbetet. UScK har pratat med 
Andreas Rydberg, och han har tackat ja till uppdraget. 
 
UScK BESLÖT 
att vi ska välja in en adjungerad för Vladimir Lukic, som sitter fram till 

Ting 2014. 
att välja in Andreas Rydberg i kommittén med ovanstående 

motivering. 
 

§ 10 
Adjungerad/ 
ersättare? 

 
UScK har fått in budget, krisplan, drogfriaktivitet och arrangemangsplan 
från Rikshajkens arrangörer. Det mesta såg bra ut, men vi hade några 
funderingar och synpunkter några av dokumenten därför skickade vi dem 
tillbaka till arrangörerna för att kompletteras.  
 
UScK BESLÖT 

§ 11 
Rikshajk 
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att beslut tas på nästa möte. 
 
 
UScK-ledamöter kommer att vara på plats och plocka med sig köttiga tips 
om hur vi jobbar med nykterhet bland utmanarscouterna. 
  

§ 12 
Förbundsråd 

 
ROKO vill att UScK håller workshop på Höstkurs i Lund, samt att ROKO 
och UScK har ett gemensamt möte i höst. UScK diskuterade olika 
möjligheter för detta. 
 
UScK BESLÖT 
att Felix Jeppsson och Emil Löwengren håller fortsatt kontakt med 

ROKO. 
 

§ 13 
ROKO 

 
Förbundets utmanarscouter har använt 86 378 kr av 250 000 kr varav 
UScK själva har använt 36 793 kr av 56 000 kr. 
 

§ 14 
Ekonomisk 
rapport 

 
Emil Löwengren håller fortsatt kontakt med det deltagande laget. 
 

§ 15 
Utmaningen 
 

 
Felix har färdigställt kartan över de registrerade utmanarna i Sverige. UScK 
diskuterade vem som ska vara kontaktperson mot utmanarna i vilket 
distrikt. 
Emil tar Örebro och Södermanlands distrikt, Annelie tar Västra distriktet, 
Felix tar Kronoberg-Blekinge och Östergötlands distrikt, Evelina tar 
Värmlands och Dalarnas distrikt, Thea tar Skånes och Kalmar distrikt. Svea 
distrikt återstår tills vidare. 
 
UScK BESLÖT 
att UScKs medlemmar tar kontakt med respektive distrikts utmanare, 

samt ser till att de får information om UScKs verksamhet. 
 

§ 16 
Kontaktperson 
till utmanarlag 

 
Emil informerade på facebooksidan om hur man anmäler sig till utskicken 
på hemsidan enligt det nya systemet. UScK diskuterade vad som ska stå 
med i utskicket. 
 
UScK BESLÖT 
att Annelie Ödman skriver ett utskick. 
 

§ 17 
Utskick 

 
Inga övriga frågor.  
 

§ 18 
Övriga frågor 
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Att göra – listan uppdaterades. 

 

§ 19 
Att göra - listan 

 
UScK BESLÖT 

att nästa möte hålls via telefon 30 augusti kl. 21.00. 

att preliminärt hålls mötet efter det via telefon 4 november.  

 

§ 20 
Nästa möte  

 
Ordförande Evelina Dahlsten avslutade mötet och tackade alla för ett bra 
möte. 

§ 21 
Mötets 
avslutande 

 
 
 
Vid protokollet   Justerat av 
 
 
 
Thea Folke    Annelie Ödman 
  


