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 §§ 1-36 2 (16) 

 

 

Föredragningslista 
 

§1 Mötet öppnas 

§2 Fastställande av röstlängd 

§3 Fråga om huruvida bestämmelseenlig kallelse utfärdats 

§4 Val av 

a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Talarlisteansvarig d. Protokolljusterare e. Rösträknare 

§5 Tingsspex 

§6 Fastställande av föredragningslista 

§7 Redovisning av verksamhetsberättelse 2017-2018 

§8 Redovisning av föregående års tingsbeslut 

§9 Redovisning av 2017 års ekonomiska redovisning 

§10 Motion nummer 1: Dryck efter väder 

§11 Motion nummer 2: Vote for IT 

§12 Motion nummer 3: Lathund till Ting 

§13 Proposition nummer 1: Engagemangsanalys 

§14 Proposition nummer 2: Grundlig utredning 

§15 Motion nummer 4: Utmana utmaningen 

§16 Motion nummer 5: The Great and Mysterious Valberedning 

§17 Proposition nummer 3: Frihet under ansvar? 

§18 Proposition nummer 4: Mentorskap 

§19 Proposition nummer 5: Mer pengar – Ja tack 

§20 Inkomna förslag 

§21 Proposition nummer 6: Arbetsplan 2018 – 2019  

§22 Proposition nummer 7: Budget 2019 

§23 Val av representanter från Tinget till Förbundsmötet 

a. Två ordinarie representanter b. Två suppleanter 

§24 Val av antalet ledamöter i UScK 

§25 Val av ledamöter till UScK 

§26 Val av antalet ledamöter i Valberedningen 

§27 Val av ledamöter till Valberedningen 

§28 Val av arrangör och tid till Ting 2019 

§29 Val av preliminär arrangör och tid till Ting 2020 

§30 Val av arrangör och tid till Rixhajk 2018 

§31 Val av preliminär arrangör och tid Rixhajk 2019 

§32 Val av arrangör och tid till Scoutgalan 2019 

§33 Val av preliminär arrangör och tid till Scoutgalan 2020 

§34 Proposition nummer 8: Arrangemangsplan 2018-2019 

§35 Övriga frågor 

§36 Mötet avslutas 
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Oskar Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till 
Jonsered och årets ting. 

§1 Mötets öppnande 

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 
 
Till tinget har 54 ombudfullmakter inkommit, varav 22 fullmakter 
har inkommit för sent 
 
Tinget BESLÖT 
Att  fastställa röstlängden till 54 röstberättigade, då de 
 22 försent anmälda ombuden berättigades rösträtt 
 av Tinget.   
 

§2 Fastställande av 
röstlängd 

Tinget BESLÖT  
Att  Tinget är behörigt utlyst 

§3 Beslut om Tinget är 
behörigt utlyst 

Jacob Törnfeldt, valberedningen, föredrog valberedningens 
förslag. 
 
Tinget BESLÖT 
Att   till mötesordförande välja:  
  Sofia Friman 
 
Att  till mötessekreterare välja:  
  Amalia Ideborg och Thea Folke 
 
Att  till talarlisteansvarig välja:  
  Amalia Ideborg och Thea Folke 
 
Att  till protokolljusterare välja:  
 Tilda Höög och Hugo Thurhagen 
 
Att  till rösträknare välja: 
  Tilda Höög och Hugo Thurhagen 
 

§ 4 Val av  
a. Mötesordförande 
b. Mötessekreterare 
c. Talarlisteansvarig 
d. Protokolljusterare 
e. Rösträknare 

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

§5 Tingsspex 

Tinget BESLÖT 
Att  fastställa föredragningslistan 

§6 Fastställande av 
föredragningslista 

Morgan Kinnå och Arvid Längsjö Olovsson, UScK, redogjorde 
kortfattat för vad som hänt under det gångna året. 
 
Tinget BESLÖT 
Att  lägga redovisningen till handlingarna 

§7 Redovisning av 
verksamhetsberättelse 
2017-2018 
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Karin Johansson, UScK, redogjorde kortfattat föregående års 
tingsbeslut.  
 
Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 
15 Hanna Petersson 
Att stryka ”kommittén och motionären kunde inte 
prioritera det” och istället ändra till ”Detta arbetet kunde inte 
prioriteras under året” 
 
Tinget BESLÖT 
Att stryka ”kommittén och motionären kunde inte 
prioritera det” och istället ändra till ”Detta arbetet kunde inte 
prioriteras under året” 
Att godkänna redovisningen av föregående års 
tingsbeslut med gjorda ändringar och lägga till handlingarna 

§8 redovisning av 
föregående års 
tingsbeslut 

David Jonsson, UScK, redogjorde för den ekonomiska 
redovisningen. 
 
Inkomna tilläggs 
UScK 
Att godkänna den ekonomiska redovisningen med 
följande ändringar: 

- Ändra differensen för material och 

administration till ”-4334” 

- Ändra differensen för utmaningen till ”500” 

 
Tinget BESLÖT 
Att godkänna den ekonomiska redovisningen med 
följande ändringar: 

- Ändra differensen för material och 

administration till ”-4334” 

- Ändra differensen för utmaningen till ”500” 

Att  lägga 2017 års ekonomiska redovisning till 
 handlingarna med ovan nämnda justering 

§9 redovisning av 
2017 års ekonomiska 
redovisning 

Ajournering av mötet fram till 14.00 för beredningsgrupper och 
lunch. Mötet återupptogs klockan 14.11. 

Ajournering 

Röstlängden justerades till 52 röstberättigade ombud. Justering av röstlängd 

Motionärerna i utmanarlaget Kitzunes föredrog motionen. 

Motionärens Att-satser 
Att  huvudarrangörer för tinget skall genast bege sig till 
 närmsta affär och införskaffa valfri dryck till 
 presidiets alla medlemmar. 

§10 Motion nr 1: dryck 
efter väder 
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Att  UScK skall genast bege sig till närmsta affär och 
 införskaffa valfri dryck till presidiets alla medlemmar. 

Inkomna ändring-/tilläggsförslag 
37 Ponthus Jessmor, 52 Erna Längsjö Olovsson, 15 Hanna 
Petersson, 16 Nanny Ytterbring 
Att arrangörerna ansvarar för att det finns kaffe att tillgå 
 för de som förmår så under Ting 2018. 

15 Hanna Petersson 
Ändra att-sats 1 till: 

Att funktionärer/arrangörer införskaffar genast en dryck 
utifrån presidiets val 

 
Tinget BESLÖT 
Att funktionärer/arrangörer införskaffar genast en dryck 
utifrån presidiets val. 

Att arrangörerna ansvarar för att det finns kaffe att tillgå 
 för de som förmår så under Ting 2018. 

Att bifalla motion 1 med gjorda ändringar. 

Motionärerna i utmanarlaget Kitzunes föredrog motionen 

Motionärens att-satser 

Att  utmanartinget använder sig av VoteIT 2019 och 
2020 

Att  utmanarscoutkommittén genomför två 
utvärderingar av VoteIT efter 2019 och 2020 

Att  UScK, vid ett positivt resultat, 2021 lägger en 
proposition för införandet av VoteIT på framtida utmanarting 

Tinget BESLÖT  

Att avslå motionen 

§11 Motion nr 2: Vote 
for IT  

Motionär Agnes Manninen föredrog motionen 
 
Motionärens Att-satser 
Att  UScK får i uppdrag att skriva lathund, alternativt 
tillsätta grupp för att skriva lathund 
Att UScK ansvarar för att lathund finns klar till 
nästkommande ting 
 
Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 
UScK 
Att  lathunden ska skrivas på lätt svenska 

§12 Motion nr 3: 
Lathund för Ting 
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Motionären Agnes Manninen jämkar sig med UScKs förslag 
(därmed stryks att-sats 1) 
 

Tinget BESLÖT 

Att UScK ansvarar för att lathund finns klar till 
nästkommande ting 

Att  lathunden ska skrivas på lätt svenska 
Att bifalla motionen med gjorda ändringar 

Karin Johansson, UScK, föredrog propositionen. 

 

UScKs förslag 

Att  UScK fortsätter att samla in statistiskt underlag om 
verksamheten 

Att UScK fortsätter att analysera det statistiska underlag 
som finns att tillgå 

 

Tinget BESLÖT  
Att  UScK fortsätter att samla in statistiskt underlag om 
verksamheten 

Att UScK fortsätter att analysera det statistiska underlag 
som finns att tillgå 

Att bifalla motionen 

§13 Proposition nr 1: 
Engagemangsanalys 

Oskar Johansson, UScK, föredrog propositionen. 

UScKs förslag 

Att  utredningen presenterar ett färdigt betänkande till 
tinget 2020 

Tinget BESLÖT 

Att  utredningen presenterar ett färdigt betänkande till 
tinget 2020 
Att bifalla motionen 

§14 Proposition nr 2: 
Grundlig utredning 

Motionärerna i utmanarlaget Kitzunes föredrog motionen 
 
Motionärens Att-satser 
Att  utmanarscoutkommittén får i uppdrag att göra om 
utmaningen  

Att  utmanarscoutkommittén upprättar en arbetsgrupp 

som arbetar under UScK  

§15 Motion nr 4: 
Utmana utmaningen 
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Att  utmanarscoutkommittén upprättar en arbetsgrupp 
som får i uppdrag att tillsammans med arbetsgruppen för drogfria 
ryggsäcken uppdaterar utmaningen 

Att ex antal utmanarlag får prova den nya utmaningen 
under 2019 

Att den nya utmaningen redovisas på tinget 2020 

Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 

15 Hanna Petersson, 50 Malva Möllerman, 49 Tilde Svedjesten 

Att uppdatera utmaningen med fler och mindre 
utmaningar 

Att utmanarscoutkommittéen får ansvar att se till att 
den finns till 2020 

Att på scoutgalan tilldela priset för denna utmaning i 
form av ett exempelvis märke 

Mötet ajournerades ca 10 min för överläggningar. Ajournering av mötet 

6 Marika Dans 

Att utmaningarna ska genomföras under en kortare 
period, till exempel en hajk 

15 Hanna Petersson, 50 Malva Möllerman, 49 Tilde Svedjesten 

Att pris tilldelas när ett lag uppnått en viss poäng 

Jämkat förslag mellan UScK, motionären Kitzunes, 15 Hanna 
Petersson, 50 Malva Möllerman, 49 Tilde Svedjesten 

Att Utmanarscoutkommittén får i uppdrag att göra om 
Utmaningen 

Att ex antal utmanarlag får prova den nya utmaningen 
under 2019 

Att den nya Utmaningen redovisas på Tinget 2020 

Att uppdatera utmaningen med fler och mindre 
utmaningar 

§15 Motion nr 4: 
Utmana utmaningen 

Mötet ajournerades 30 min för fika och överläggningar. Mötet 
återupptogs 16.00. Röstlängden fastställdes till 52 ombud. 

Ajournering av mötet 

Kitzunes och 15 Hanna Petersson, 50 Malva Möllerman, 49 Tilde 
Svedjesten drar tillbaka originalmotionen, jämkningen och 
ändringsförslagen 

Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 

UScK 

Att avveckla utmaningen 

§15 Motion nr 4: 
Utmana utmaningen 
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Tinget BESLÖT 

Att avveckla utmaningen 

Motionärens Att-satser 

Att Valberedningen får i uppgift att redogöra för sitt 
arbete till Ting 

Att Valberedningens redogörelse sker skriftligt i 
handlingarna eller i en bilaga 

Att Valberedningens redogörelse sker muntligt som en 
del av Ting 

Att I bestämmelserna mellan ”Fastställande av budget 
för kommande år” och ”Val av antalet ledamöter i UScK” skapa en 
ny punkt ”Redovisning av Valberedningens Arbetsprocess” 

Att Under § 5 i bestämmelserna mellan andra och tredje 
lägga till ett nytt stycke enligt följande ”En skriftlig presentation 
från Valberedningen ska vara UScK senast tillhanda 6 veckor före 
Tingets öppnande innehållande beskrivning av deras 
arbetsprocess och tillvägagångsätt. Det samma ska redovisas och 
föredras på Tinget” 

Att Motionen i sin helhet börjar gälla med detsamma 
och att en redogörelse skall ske muntligt på Ting 2018 

Att Valberedningen ges ett undantag för Ting 2018 att 
inte behöva presentera arbetsprocessen enligt motionens första 
(1), andra (2), fjärde (4) och femte (5) att sats, dock enligt tredje 
(3) att-satsen 

Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 

Motionärerna drar tillbaka de ursprungliga att-satserna och inkom 
med ett ändringsförslag. En av motionärerna, 37 Ponthus Jessmor, 
föredrog ändringsförslaget. 

Att valberedningen får i uppgift att i plenum redogöra 
för sitt arbete enligt följande:  

• Hur urvalsprocessen gått till 

• Vad kandidaten kan bidra med till UScK 
respektive valberedningen 

Att redovisningen innehåller hur intervjuerna skett samt 
exempel på vilka frågor som ställts 
Att redogörelsen även finns skriftligt som del i 
tingshandlingarna 
Att i bestämmelserna före ”val av antal ledamöter i 
UScK” skapa en ny punkt enligt följande: ”redovisning av 
valberedningens arbetsprocess” 

§16 Motion nr 5: The 
great and mysterious 
valberedning 
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Att under §5 i bestämmelserna mellan andra och tredje 
lägga till ett nytt stycke enligt följande: ” en skriftlig presentation 
ska vara UScK tillhanda senast 6 veckor före tingets öppnande, 
innehållande beskrivning av deras arbetsprocess och 
tillvägagångssätt.” 
Motionären och UScK yrkar avslag på den andra att-satsen i 37 
Ponthus Jessmors ändringsförslag. 

Mötet ajourneras 10 min för enskilda överläggningar. Ajournering av mötet 
för enskilda 
överläggningar 

Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 

45 Joel Lindblom 
Att valberedningen får i uppgift att i plenum redogöra 
för hur arbetsprocessen gått till 
Att valberedningen får i uppgift att i plenum redogöra 
för vad kandidaten kan bidra med till UScK respektive 
valberedningen 
 
4 Agnes Manninen, 3 Philip Andersson, 10 Elin Allenbrant, 11 
Kajsa Svahn, 12 Pontus Karlsson 
Att valberedningen ska få en egen flik på hemsidan 
och/eller får en egen Facebook-sida 
 
37 Ponthus Jessmor 
Att valberedningen får i uppgift att i plenum redogöra 
för sitt arbete enligt följande:  

• Hur arbetsprocessen gått till 

• Vad kandidaten kan bidra med till UScK 
 
Tinget BESLÖT  

Att valberedningen får i uppgift att i plenum redogöra 
för hur arbetsprocessen gått till 
Att valberedningen får i uppgift att i plenum redogöra 
för vad kandidaten kan bidra med till UScK respektive 
valberedningen 
Att redogörelsen även finns skriftligt som del i 
tingshandlingarna 
Att i bestämmelserna före ”val av antal ledamöter i 
UScK” skapa en ny punkt enligt följande: ”redovisning av 
valberedningens arbetsprocess” (kvalificerad majoritet) 
Att under §5 i bestämmelserna mellan andra och tredje 
lägga till ett nytt stycke enligt följande: ” en skriftlig presentation 
ska vara UScK tillhanda senast 6 veckor före tingets öppnande, 
innehållande beskrivning av deras arbetsprocess och 
tillvägagångssätt.” (Votering: 23 bifall, 21 avslag, 9 avstår. Enkel 

§16 Motion nr 5: The 
great and mysterious 
valberedning 
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majoritet, vilket innebär att att-satsen måste gå igenom på 
nästkommande ting också för att gälla) 
Att bifalla motionen med gjorda ändringar 

Mötet ajourneras för dagen och återupptas söndag 2/4 09.00  

Mötet återupptogs 09.02 och röstlängden fastställdes till 53 
ombud. 

Ajournering 

Oscar Johansson, UScK föredrog propositionen. 

UScKs förslag 

Att följande lydelse läggs till som ett fjärde stycke under 
§7 i Bestämmelserna: ”För att bli beviljad reseutjämning ska resan 
vara bokad senast två veckor före arrangemangets start. 
Undantag gäller för de arrangemang eller fall som fått undantag 
beslutade av UScK eller Tinget.”  

Att följande lydelse läggs till som ett sjätte stycke under 
§7 i Bestämmelserna: ”För att bli beviljad reseutjämning skall 
resans början och slut vara beläget i samma land som 
arrangemangets start- och slutposition. Undantag gäller för de 
arrangemang eller fall som fått undantag beslutade av UScK eller 
Tinget.” 

Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 

24 Sanna Hallerborn 

Att följande lydelse läggs till som ett fjärde stycke under 
§7 i Bestämmelserna: ”För att bli beviljad reseutjämning ska resan 
vara bokad senast en vecka före arrangemangets start. Undantag 
gäller för de arrangemang eller fall som fått undantag beslutade 
av UScK eller Tinget.” 

 

Tinget BESLÖT  

Att följande lydelse läggs till som ett fjärde stycke under 
§7 i Bestämmelserna: ”För att bli beviljad reseutjämning ska resan 
vara bokad senast två veckor före arrangemangets start. 
Undantag gäller för de arrangemang eller fall som fått undantag 
beslutade av UScK eller Tinget.” (kvalificerad majoritet) 

Att följande lydelse läggs till som ett sjätte stycke under 
§7 i Bestämmelserna: ”För att bli beviljad reseutjämning skall 
resans början och slut vara beläget i samma land som 
arrangemangets start- och slutposition. Undantag gäller för de 
arrangemang eller fall som fått undantag beslutade av UScK eller 
Tinget.” (kvalificerad majoritet) 

Att bifalla motionen 

§17 Proposition nr 3: 
Frihet under ansvar? 

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 8d7cec861b6cf4a4548c6c9ffe3686a700d993caf0cb35457532276780ce8dd127e7509893a89ff0a63f8d421a6f8fb5cfdcb3aba01619165a6480e39d32873a



   

 §§ 1-36 11 (16) 

 

 

Oskar Johansson, UScK föredrog propositionen. 

UScKs förslag  

Att  UScK tillsammans med förbundsstyrelsen utformar 
ett mentorskapsprogram för våra unga ideellt engagerade. 
 
Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 

UScK drar tillbaka den ursprungliga att-satsen och vill ersätta den 
med följande. 
Att UScK för en dialog med förbundsstyrelsen om att 
utforma ett mentorskapsprogram för unga ideellt engagerade. 
 
45 Joel Lindblom 
Att UScK redovisar hur det gått vid Ting 2019 
 
Tinget BESLÖT 
Att UScK för en dialog med förbundsstyrelsen om att 
utforma ett mentorskapsprogram för unga ideellt engagerade. 
Att UScK redovisar hur det gått vid Ting 2019 
Att bifalla motionen med gjorda ändringar. 

§18 Proposition nr 4: 
Mentorskapsprogram i 
NSF, för unga med 
ideella uppdrag 

David Jonsson, UScK föredrog propositionen. 

UScK föreslår tinget  

Att  tinget ställer sig bakom en äskning av pengar från FS 

Tinget BESLÖT 
Att tinget ställer sig bakom en äskning av pengar från FS 

Att bifalla motionen 

§19 Proposition nr 5: 
Mer pengar? Ja tack 

Mötet ajourneras för dagen och återupptas söndag 22/4 09.00  

Mötet återupptogs 09.01 och röstlängden fastställdes till 54 
ombud. 

Ajournering av mötet 

Blä för Pepsi, hurra för Coca cola 
37 Ponthus Jessmor 
Att Pepsi max förbjuds från att köpas in till Ting 2019 
(Votering: 25 bifall, 28 avslag) 
Att det ska serveras orimliga mängder med Coca Cola 
och/eller Coca cola zero under Ting 2019 
 
UScK yrkar avslag på förslaget 
Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 
45 Joel Lindblom 
Att det ska finnas drycken Fruchtdrink från Glocken Gold 
på Ting 2019 
 
Tinget BESLÖT 

§20 Inkomna förslag 
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Att det ska finnas drycken Fruchtdrink från Glocken Gold 
på Ting 2019 
Att bifalla förslaget med gjorda ändringar 
Reservation: 37 Ponthus Jessmor, 13 Rasmus Sjöö, 40 Gustaf 
Forsberg 
 
MMU – MultiMotiverade utmanare 
15 Hanna Petersson, 50 Malva Möllerman, 49 Tilde Svedjesten 
Att utmanarscoutkommittén får ansvar för att den finns  
Att exempelvis utmanarlagen får testa aktiviteterna 
under 2019 
Att den redovisas på ting 2020 
Att den bör utformas enligt dessa punkter 

• en ”poängjakt” där alla utmanarlag tävlar mot varandra 
• ett pris, exempelvis ett märke, som utdelas på scoutgalan 
• poängen insamlas genom utförandet av mindre uppdrag 
• uppdragen är värda olika mängd poäng 

Att tävlingen pågår under ett år, fram till scoutgalan 
Att tävlingen pågår tills ett lag uppnått en viss poäng. 
 
Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 
UScK 
Att UScK får i uppdrag att utforma en poängjakt som 
hålls årligen 
Att UScK tar hjälp av responsgruppen för att utforma 
poängjakten  
Att förslaget presenteras på ring 2019 

Mötet ajourneras i 2 min för enskilda överläggningar. Ajournering av mötet 
för enskilda 
överläggningar 

15 Hanna Petersson, 50 Malva Möllerman, 49 Tilde Svedjesten 
jämkar sig med UScKs ändringsförslag. 
 
Tinget BESLÖT 
Att UScK får i uppdrag att utforma en poängjakt som 
hålls årligen 
Att UScK tar hjälp av responsgruppen för att utforma 
poängjakten  
Att förslaget presenteras på ring 2019 
Att bifalla det jämkade förslaget 

§20 Inkomna förslag 

Nora Morén, UScK, redogjorde för förslaget till arbetsplan 2018-
2019 
 
Tinget BESLÖT 
Att  anta arbetsplanen för 2018-2019. 

§21 Proposition nr 6: 
Arbetsplan 2018-2019 
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David Jonsson, UScK, redogjorde för förslaget till budget 2019 
 
Tinget BESLÖT 
Att  anta budgeten för 2019 

§22 Proposition nr 7: 
Budget 2019 

Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 
UScK 
Att i bestämmelserna §4.3 ersätta punkten ”val av 2 
ordinarie samt 2 suppleanter som representanter vid behov.” med 
lydelsen ”val av 2 ordinarie samt 2 suppleanter som 
representanter vid behov. (punkten behandlas enbart de år 
Förbundsmötet hålls)” 
 
Tinget BESLÖT  
Att i bestämmelserna §4.3 ersätta punkten ”val av 2 
ordinarie samt 2 suppleanter som representanter vid behov.” med 
lydelsen ”val av 2 ordinarie samt 2 suppleanter som 
representanter vid behov. (punkten behandlas enbart de år 
Förbundsmötet hålls)” (kvalificerad majoritet) 
Att bifalla att bestämmelserna är omedelbart redigerade 
och att det därmed inte behöver göras något val av 
representanter eller suppleanter i år. 

§23 Val av 
representanter från 
Tinget till 
Förbundsmötet 
a. Två ordinarie 
representanter 
b. Två suppleanter  

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

§24 Val av antal 
ledamöter i UScK 

Valberedningen presenterade de nominerade.  
 
Eftersom det finns lika många nominerade som platser i UScK sker 
valet genom acklamation i klump. 
 
Valberedningen nominerar Agnes Manninen, Flen, Viggo Zingmark 
Lien, Östersund, Kyra Johansson, Varberg 
 
Tinget BESLÖT 
Att välja Agnes Manninen, Viggo Zingmark Lien och Kyra 
Johansson till ledamöter i UScK 

§25 Val av ledamöter 
till UScK 

Valberedningen redogjorde för sitt förslag att fastställa antalet 
ledamöter i Valberedningen till fyra stycken, inga suppleanter.  
 
Tinget BESLÖT 
Att  bifalla valberedningens förslag 

§26 Val av antal 
ledamöter i 
Valberedningen 

Valberedningen presenterade de nominerade.  
 
Eftersom det finns lika många nominerade som platser i 
valberedningen sker valet genom acklamation i klump. 

§27 Val av ledamöter 
till Valberedningen 
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Valberedningen nominerar Joel Lindblom, Grava, Lisa Hed, Nacka-
Boo 
 
Tinget BESLÖT 
Att välja Joel Lindblom och Lisa Hed till ledamöter i 
valberedningen 

Mötet ajourneras i 30 min för glassfika. Ajournering av mötet 

UScK föreslår 
Att välja Flen/Eskilstuna till arrangörer för tinget 2019 
Att lägga tinget i februari 2019 
 
Tinget BESLÖT 
Att bifalla UScKs förslag 

§28 Val av arrangör 
och tid till Ting 2019 

Inkomna förslag 
58 Nicole Jakobsson, 57 Kyra Johansson 
Att välja Varberg till preliminär arrangör för tinget 2020 
Att preliminärt lägga tinget i februari 2020 
 
7 Lisa Hed, 8 Benjamin Bergfors, 9 Sofia Bergström 
Att välja Nacka-Boo/Stockholm till preliminär arrangör 
för tinget 2020 
Att preliminärt lägga tinget i februari 2020 
 
29 David Agardh, 6 Marika Dans, 30 Linnea Lundström, 37 
Ponthus Jessmor 
Att välja Ekeby till preliminär arrangör för tinget 2020 
Att preliminärt lägga tinget i februari 2020 
 
55 Alma Nilsson 
Att välja Utby till preliminär arrangör för tinget 2020 
Att preliminärt lägga tinget i februari 2020 
 
15 Hanna Petersson, 16 Nanny Ytterbring 
Att välja Mönsterås till preliminär arrangör för tinget 
2020 
Att preliminärt lägga tinget i februari 2020 

§29 Val av preliminär 
arrangör och tid till 
Ting 2020 

Röstlängden justerades till 52 ombud. Justering av röstlängd 

Tinget BESLÖT 
Att välja Nacka-Boo/Stockholm till preliminär arrangör 
för tinget 2020 
Att preliminärt lägga tinget i februari 2020 

§29 Val av preliminär 
arrangör och tid till 
Ting 2020 
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UScK föreslår tinget 
Att Jacob Eriksson och Joel Lindblom väljs till arrangörer 
för Rixhajk 2018 31 augusti-2 september 
 
Tinget BESLÖT 
Att välja i enlighet med UScKs förslag 

§30 Val av arrangör 
och tid till Rixhajk 
2018 

Inkomna förslag 
Utmanarlagen i Östersund 
Att välja Östersund till preliminär arrangör för Rixhajk 
2019 
Att Rixhajken preliminärt hålls i september, alternativt 
början av oktober, 2019 
 
Tinget BESLÖT 
Att välja Östersund till preliminär arrangör för Rixhajk 
2019 
Att Rixhajken preliminärt hålls i september, alternativt 
början av oktober, 2019 

§31 Val av preliminär 
arrangör och tid till 
Rixhajk 2019 

UScK förslår Tinget 
Att välja Värend och Mönsterås till arrangörer för 
Scoutgalan 2019 
Att Scoutgalan hålls i april 2019 
 
Tinget BESLÖT 
Att välja Värend och Mönsterås till arrangörer för 
Scoutgalan 2019 
Att Scoutgalan hålls i april 2019 

§32 Val av arrangör 
och tid till Scoutgalan 
2019 

Inkomna förslag 
57 Kyra Johansson, 58 Nicole Jakobsson 
Att välja Varberg till preliminär arrangör för Scoutgalan 
2020 
Att Scoutgalan preliminärt hålls i april 2020 
 
55 Alma Nilsson 
Att välja Utby till preliminär arrangör för Scoutgalan 
2020 
Att Scoutgalan preliminärt hålls i april 2020 
 
14 Anton Sjöö 
Att välja Reftele + Didrik Folke och Rasmus Sjöö till 
preliminär arrangör för Scoutgalan 2020 
Att Scoutgalan preliminärt hålls i april 2020 
 
Tinget BESLÖT 
Att välja Varberg till preliminär arrangör för Scoutgalan 
2020 

§33 Val av preliminär 
arrangör och tid till 
Scoutgalan 2020 
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Att Scoutgalan preliminärt hålls i april 2020 

Oskar Johansson, UScK, redogjorde för propositionen. 
 
Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 
13 Rasmus Sjöö, 37 Ponthus Jessmor 
Att lägga till inspirationsarrangemang som en del av 
arrangemangsplanen 2018/2019 
Att UScK får i uppgift att hitta arrangörer och 
projektledare 
Att inspirationsarrangemanget ska vara förlagt till våren 
2019 
Att UScK får i uppdrag att utreda ifall att 
inspirationsarrangemanget ska bli ett årligt återkommande 
arrangemang 
Att utredningen ska presenteras på ting 2020 
 
UScK 
Att stryka Jämtlandsvandring ur arrangemangsplanen 
Att lägga till ”2019” vid datum för Ting, TASS-helg och 
Scoutgalan 
Att Rixhajk arrangeras den 31 augusti till 2 september i 
Värmland 

§34 Proposition nr 8: 
Arrangemangsplan 
2018-2019 

Röstlängden justerades till 49 ombud. Justering av 
röstlängden 

Tinget BESLÖT 
Att stryka Jämtlandsvandring ur arrangemangsplanen 
Att lägga till ”2019” vid datum för Ting, TASS-helg och 
Scoutgalan 
Att Rixhajk arrangeras den 31 augusti till 2 september i 
Värmland 
Att bifalla arrangemangsplanen med gjorda ändring. 

§34 Proposition nr 8: 
Arrangemangsplan 
2018-2019 

Inga övriga frågor har inkommit. §35 Övriga frågor 

Nora Morén, UScK, avslutade mötet och tackade alla för ett bra 
möte. Hon påpekade att många haft mycket åsikter och att det är 
väldigt positivt. 

§36 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

thea folke
Amalia Ideborg

tilda höög hugo thurhagen
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