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§§ 1-30 2 
 

 

 
 

§1. Mötet öppnas 

Föredragningslista enligt handlingarna 

§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 2018 – 2019 

§8. Redovisning av föregående års tingsbeslut 

§9. Redovisning av 2017 års ekonomiska redovisning 

§10. Motion nummer 1: The Great and Mysterious Valberedning 

§11. Proposition nummer 1: Vi hör inget 

§12. Proposition nummer 2: Nytt år, nya möjligregler 

§13. Proposition nummer 3: Ombudsålder 

§14. Inkomna förslag 

§15. Proposition nummer 4: Arbetsplan 2019 – 2020 

§16. Proposition nummer 5: Budget 2020 

§17. Val av representanter från Tinget till Förbundsmötet 

a. Två ordinarie representanter 

b. Två suppleanter 

§18. Val av antalet ledamöter i UScK 

§19. Val av ledamöter till UScK 

§20. Val av antalet ledamöter i Valberedningen 

§21. Val av ledamöter till Valberedningen 

§22. Val av arrangör och tid till Ting 2020 

§23. Val av preliminär arrangör och tid till Ting 2021 

§24. Val av arrangör och tid till Rixhajk 2019 

§25. Val av preliminär arrangör och tid till Rixhajk 2020 

§26. Val av arrangör och tid till Scoutgalan 2020 

§27. Val av preliminär arrangör och tid till Scoutgalan 2021 

§28. Proposition nummer 6: Arrangemangsplan 2019 – 2020 

§29. Övriga frågor 

§30. Mötet avslutas 
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Agnes Manninen öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna till Flen 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. 
Tinget kan besluta om att beslut ska vara giltiga även om 
de strider mot bestämmelserna. 

 

Till tinget har 41 ombudfullmakter inkommit, varav 35 
fullmakter har inkommit för sent och 2 ej inkommit till 
kansliet. 

 

Tinget BESLÖT 
Att ge de 35 försent anmälda ombuden rösträtt 
Att ge de 2 ombud som ej inkommit till kansliet 

rösträtt 
Att fastställa röstlängden till 41 röstberättigade 
Att giltigförklara det första beslutet trots att det strider 

mot bestämmelserna 

§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: 

Emil Funcke 
 

Att till mötessekreterare välja: 
Hanna Petersson och Thea Folke 

 

Att till talarlisteansvarig välja: 
Eddie Hecktor 

 

Att till protokolljusterare välja: 
Tilda Höög och Elin Bengtsson 

 

Att till rösträknare välja: 
Tilda Höög och Jakob Eriksson 

§ 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 

Det noterades att handlingarna innehåller flera slarvfel 
som bör justeras. 

§6 Fastställande av 
föredragningslista 
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Inkomna tilläggsförslag 
UScK föreslår 
Att arbete ska ske i beredningsgrupper under lördagen 

 

Tinget BESLÖT 
Att redaktionella ändringar tas efter hand på 

respektive punkt 
Att arbete ska ske i beredningsgrupper under lördagen 
Att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar 

 

Arvid Längsjö Olovsson, UScK, redogjorde kortfattat för 
vad som hänt under det gångna året. 

 

UScK föreslår Tinget 
Att lägga 2018-2019 års verksamhetsberättelse till 

handlingarna 
 

Tinget BESLÖT 
Att ändra årtalet 2017-2018 till 2018-2019 i 

föredragningslistan 
Att lägga 2018-2019 års verksamhetsberättelse till 

handlingarna 

§7 Redovisning av 
verksamhetsberättelse 2018- 
2019 

Viggo Zingmark Lien, UScK, redogjorde kortfattat 
föregående års tingsbeslut. 

 

UScK föreslår Tinget 
Att lägga föregående års tingsbeslut till handlingarna. 

 

Tinget BESLÖT 
Att lägga föregående års tingsbeslut till handlingarna. 

§8 redovisning av 
föregående års tingsbeslut 

Karin Johansson, UScK, redogjorde för den ekonomiska 
redovisningen. 

 

UScK föreslår Tinget 
Att lägga den ekonomiska redovisningen för 2018 till 

handlingarna 
 

Inkomna tilläggsförslag 
UScK föreslår 
Att ändra årtalet 2017 till 2018 i föredragningslistan 

 

Tinget BESLÖT 
Att ändra årtalet 2017 till 2018 i föredragningslistan 
Att lägga den ekonomiska redovisningen för 2018 till 

handlingarna med ovan nämnda justering. 

§9 redovisning av 2018 års 
ekonomiska redovisning 

Ajournering av mötet för beredningsgrupper och lunch. Ajournering av mötet och 
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Mötet återupptogs klockan 13.06. 
Röstlängden justerades till 38 ombud 

fastställande av röstlängd 

Ombud 27 Lisa Hed, Valberedningen och motionären yrkar 
avslag. 

 

Motionären föreslår Tinget 
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.” 

 

Tinget BESLÖT 

Att avslå motionen. 

§10 Motion nr 1: The great 
and mysterious valberedning 

Karin Johansson, UScK, föredrog propositionen. 
 
 

UScKs förslag 

Att Riva upp besluten; 

 ”Att den som fått flest röster blir utmanarnas nya 
 rop” 

 ”Att motionären står som ansvarig för att tävlingen 
genomförs med direkt kontakt med 
 Utmanarscoutkommittén” 

 ”Att förslagen till rop kan skickas på video eller 
 röstinspelning utöver texten” 

 ”Att en rösttävling genomförs där alla lämnar in 
förslag och anonymt röstar på sin favorit” 

från Ting 2017 

UScK drog tillbaka proposition nr 1: Vi hör inget. Ingen 
önskade att lyfta propositionen, därför föll den utan att 
beslut behövde fattas. 

§11 Proposition nr 1: 
Vi hör inget 

Karin Johansson, UScK, föredrog propositionen. 

UScK föreslår Tinget 

Att efter meningen “De arrangemang som garanteras 
både reseutjämning samt ekonomiskt bidrag är; 
 Nyårsbalen.” lägga till “Under förutsättning att 
arrangörsteamet har skickat in en projektplan, 
budget, beskrivning av sin drogfri aktivitet samt 
krisplan till UScK senast 6 veckor innan 

§12 Proposition nr 2: Nytt år, 
nya möjligregler 
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 arrangemangets planerade start.” 

UScK drog tillbaka första att-satsen. Inget ombud önskade 
att lyfta den. 

Att ändra stycket “De arrangemang som garanteras 
reseutjämning av de årligt återkommande 
arrangemangen är; Vårfesten, Höstveckan, 
Förbundsmötet samt Demokratijamboreen.” till 
“Det arrangemang som garanteras reseutjämning 
av de årligt återkommande arrangemangen är; 
Höstveckan.” 

 

Mötet ajourneras 2 min för enskilda överläggningar Ajournering av mötet 

Inkomna tilläggsförslag 

UScK föreslår 

Att Ändra meningen “De arrangemang som garanteras 
både reseutjämning samt ekonomiskt bidrag är; 
Nyårsbalen.” Till “De arrangemang som garanteras 
ekonomiskt bidrag är; Nyårsbalen. Under 
förutsättning att arrangörsteamet har skickat in en 
projektplan, budget, beskrivning av sin 
drogfriaktivitet samt krisplan till UScK senast 6 
veckor innan arrangemangets planerade start.” 

 
Tinget BESLÖT 

Att ändra stycket “De arrangemang som garanteras 
reseutjämning av de årligt återkommande 
arrangemangen är; Vårfesten, Höstveckan, 
Förbundsmötet samt Demokratijamboreen.” till 
“Det arrangemang som garanteras reseutjämning 
av de årligt återkommande arrangemangen är; 
Höstveckan.” 

Att Ändra meningen “De arrangemang som garanteras 
både reseutjämning samt ekonomiskt bidrag är; 
Nyårsbalen.” Till “De arrangemang som garanteras 
ekonomiskt bidrag är; Nyårsbalen. Under 
förutsättning att arrangörsteamet har skickat in en 
projektplan, budget, beskrivning av sin 
drogfriaktivitet samt krisplan till UScK senast 6 
veckor innan arrangemangets planerade start.” 

Att bifalla motionen med ovan gjorda ändringar 

 

Karin Johansson, UScK föredrog propositionen. §13 Proposition nr 3: 
Ombudsålder 
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UScK föreslår Tinget 

Att ändra meningen “Ombud till Tinget kan man vara 
från och med det år man fyller 15 till och med det 
 år man fyller 19.” till “Ombud till Tinget kan man 
vara om man är utmanarscout.” 

UScK drar tillbaka den ursprungliga att-satsen. Inget 
ombud önskade lyfta den. 

 
 

Inkomna tilläggsförslag 

Ombud 3, Tilde Svedjesten föreslår 

Att ändra formuleringen från ”det år man fyller 15 till 
 och med det år man fyller 19” till formuleringen 
 ”cirka 15 år till och med cirka 19 år.” 

Ombudet drog tillbaka tilläggsförslaget. 

 
UScK föreslår 

Att ändra meningen ”Ombud till Tinget kan man vara 
från och med det år man fyller 15 till och med det 
år man fyller 19, undantag kan göras vid gränsfall- 
så länge personen är aktiv i ett utmanarlag.” 

 
 

Tinget BESLÖT 

Att ändra meningen ”Ombud till Tinget kan man vara 
från och med det år man fyller 15 till och med det 
år man fyller 19, undantag kan göras vid gränsfall- 
så länge personen är aktiv i ett utmanarlag.” 

Att bifalla motionen med gjorda ändringar. 

 

Inkomna ändringsförslag 
UScK föreslår 
Att Flytta punkten "14. Inkomna förslag" till efter 

punkterna "15. Proposition nummer 4: Arbetsplan 
2019 – 2020" och "16. Proposition nummer 5: 
Budget 2020" 

 

Tinget BESLÖT 

Att Flytta punkten "14. Inkomna förslag" till efter 
punkterna "15. Proposition nummer 4: Arbetsplan 
2019 – 2020" och "16. Proposition nummer 5: 

§6 fastställande av 
föredragningslista 
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Budget 2020"  

Agnes Manninen, UScK, redogjorde för förslaget till 
arbetsplan 2019-2020. 

 

UScK föreslår Tinget 
Att anta arbetsplanen för 2019-2020. 

 

Tinget BESLÖT 
Att anta arbetsplanen för 2019-2020. 

§15 Proposition nr 4: 
Arbetsplan 2019-2020 

Karin Johansson, UScK, redogjorde för förslaget till budget 
2020. 

 

UScK föreslår Tinget 
Att anta budgeten för 2020 

§16 Proposition nr 5: Budget 
2020 

Ajournering av mötet 2 min för enskilda överläggningar. Ajournering av mötet 

Inkomna ändringsförslag 
Ombud 4 Nanny Ytterbring, 24 Oliver Sturesson & 30 
Jacob Friman föreslår 
Att ”Budgetposten Scoutgala 2019” Höjs från 15 000kr 

till 20 000. Och att de 5000 kr tas från 
 Budgetposten ”Övriga Arrangemang” 2019. 

Ombuden drog tillbaka att-satsen. Inget ombud önskade 
att lyfta den. 

 

Tinget BESLÖT 
Att anta budgeten för 2020 

 

Mötet ajournerades kl. 14.10 för dagen. 
Förslagsstopp kl. 16.10 den 2/2-19. 
Mötet återupptas kl. 9.05 

Ajournering av mötet 

Ombud 3 Tilde Svedjesten föreslår 

Att flytta punkt 24 så att den ligger mellan punkt 14 & 
17 

Ombud 3 Tilde Svedjesten föreslår 

Att UScK ska ha en lättillgänglig lista/förklaring av 
saker de kan hjälpa till med. Till exempel att man 
kan söka pengar & att de kan besöka utmanarlag 
för att inspirera & engagera. Bör ligga på ex. 

Facebook. 

Ombud 4 Nanny Ytterbring föreslår 

Att valberedningen införskaffar Instagramkonto genast 

§14 Inkomna förslag 

(16) 



 

§§ 1-30 9 
 

 

 
 

Ordförande och ålder 
Ombud 39 Jacob Törnfeldt, 40 Sebastian Cekestrand och 
38 Joel Lindblom 
I Bestämmelserna 2018 paragraf §2 stycke 2 står det 
följande: 
”Valbar till UScK är varje medlem i Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund som tillhör eller har passerat utmanarålder. 
Dock skall majoriteten av ledamöterna samt ordföranden i 
kommittén vara utmanarscouter.” Detta betyder att 
någon som blivit invald som utmanare inte kan vara 
ordförande då för att denne har passerat utmanaråldern 
och gått in i roveråldern. Detta kan leda till att den som är 
bäst lämpad inte blir vald för sin ålder. Därför vill vi ändra 
till följande: 

 

Att Valbar till UScK är varje medlem i 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som tillhör eller 
har passerat utmanarålder. Dock skall majoriteten 
av ledamöterna i kommittén vara utmanarscouter, 
Samt ska ordföranden vara invald som 
utmanarscout men behöver ej vara utmanarscout 
då den sitter som ordförande. 

Ombuden drog tillbaka att-satsen. Inget ombud önskade 
att lyfta den. 

 

UScKs motförslag på ovanstående förslag 
Att Valbar till UScK är varje medlem i 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som tillhör eller 
har passerat utmanarålder. Dock skall majoriteten 
av ledamöterna i kommittén vara utmanarscouter. 
Ordförande måste varit utmanarscout vid inval. 

 

Fruchtdrink om Fruchtdrink 
Ombud 38 Joel Lindblom 
Efter att i första hand bevittnat hyllandet av drycken 
Fruchtdrink vid detta Ting så drar vi slutsatsen att vårt 
förslag förra tinget var en succé. Vi anser därmed att det 
vore en skam att inte gynna detta inslag i 
utmanarverksamheten. På grund av detta vill 
utmanarlaget Fruchtdrink presentera följande förslag: 

 

Att det ska finnas minst 10 liter utav drycken 

Fruchtdrink som deltagarna kan ta del av vid 

kommande Tings öppnande. 
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Att det ska finnas minst 10 liter utav drycken 

Fruchtdrink som deltagarna kan ta del av vid 

kommande Rixhajkens start. Avslag 

Att det ska finnas minst 10 liter utav drycken 

Fruchtdrink som deltagarna kan ta del av vid 

kommande Scoutgalans start. 

UScKs tilläggsförslag på ovanstående förslag 

Att motionären ansvarar för att drycken tillhandahålls 

och betalar för den. 

 Presidiet tycker nog… 
Ombud 38 Joel Lindblom 
…det vore ju fett 

 

Att presidiet på kommande Ting får bo på hotell med 
minst 3 stjärnor standard 

 

Funktionärsbank 
Ombud 30 Jacob Friman 
UScK kan innehava en lista över villiga funktionärer. Denna 
lista kan innehålla namn, kontaktinfo, önskat 
ansvarsområde på arrangemanget. Man kan anmäla sig till 
funktionärsbanken via UScK. 
Att införa en lista där arrangörer kan välja intresserade 

och frivilliga funktionärer från andra kårer (om de 
behöver) 

 

Ändringsförslag till ovanstående förslag 
Ombud 39 Jacob Törnfeldt 
Att man måste ha en anmälan för funktionärer 

 

Tinget BESLÖT 
Att flytta punkt 24 så att den ligger mellan punkt 14 & 

17 
Att UScK ska ha en lättillgänglig lista/förklaring av 

saker de kan hjälpa till med. Till exempel att man 
kan söka pengar & att de kan besöka utmanarlag 
för att inspirera & engagera. Bör ligga på ex. 
Facebook. 

Att valberedningen införskaffar Instagramkonto genast 
Att valbar till UScK är varje medlem i 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som tillhör eller 
har passerat utmanarålder. Dock skall majoriteten 
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av ledamöterna i kommittén vara utmanarscouter. 
Ordförande måste varit utmanarscout vid inval. 

Att det ska finnas minst 10 liter utav drycken 

Fruchtdrink som deltagarna kan ta del av vid 

kommande Tings öppnande. 

Att det ska finnas minst 10 liter utav drycken 

Fruchtdrink som deltagarna kan ta del av vid 

kommande Scoutgalans start. 

Att motionären ansvarar för att drycken tillhandahålls 

och betalar för den. 

 

Inkomna förslag 
UScK föreslår 

 

Att Rixhajken hålls av Ewerts lärjungar och Harrys 
Undersåtar i Jämtland. 

 

Ombud 3 Tilde Svedjesten 
Att Rixhajken hålls vecka 38, 20-22 september 

 

Tinget BESLÖT 
Att Rixhajken hålls av Ewerts lärjungar och Harrys 

Undersåtar i Jämtland. 
Att Rixhajken hålls vecka 38, 20-22 september 

§24 Val av arrangör och tid 
till Rixhajk 2019 

Inkomna förslag 
Ombud 9 Alex Dans 

Nominerar sig själv till ordinarie representant 
 

Ombud 38 Joel Lindblom 
Nominerar sig själv till ordinarie representant 

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

Ombud 8 Philip Andersson 
Nominerar sig själv till suppleant 

 

Ombud 2 David Johansson 
Nominerar Jacob Friman till suppleant 

 

Eftersom lika många nomineringar inkommit som det finns 
platser så görs valet genom acklamation i klump. 

 

Tinget BESLÖT 
Att till ordinarie representanter välja Alex Dans och 

Joel Lindblom 
Att till suppleanter välja Philip Andersson och Jacob 
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Friman  

Mötet ajourneras 15 min för fika. Ajournering av mötet 

Valberedningens förslag 
Att fastställa antalet ledamöter i UScK till sex stycken, 

inga suppleanter. 
 

Tinget BESLÖT 
Att  fastställa antalet ledamöter i UScK till sex stycken, 

inga suppleanter. 

§18 Val av antal ledamöter i 
UScK 

Valberedningen presenterade de nominerade. 
 

Valberedningen nominerar Måns Lundén, Cecilia Ståhl och 
Ruben Lasson på ordinarie val 2 år. 
Valberedningen nominerar Karin Johansson och Arvid 
Längsjö Olovsson på fyllnadsval 1 år. 

 

Inkomna förslag 
Ombud 20 Agust Lindh nominerar Kalle Frimodig Lust till 
UScK på 2 år. 

 

Eftersom det finns fler nominerade på 2 år än platser i 
UScK sker valet genom sluten omröstning. Fyllnadsvalet 
sker genom acklamation i klump. 

 

Tinget BESLÖT 
Att välja Karin Johansson och Arvid Längsjö Olovsson 

till ledamöter i UScK på 1 år. 
Att välja Måns Lundén, Cecilia Ståhl och Ruben Lasson 

till ledamöter i UScK på 2 år. 

§19 Val av ledamöter till 
UScK 

Valberedningens förslag 
Att fastställa antalet ledamöter i Valberedningen till 

fyra stycken, inga suppleanter. 
 

Tinget BESLÖT 
Att  fastställa antalet ledamöter i Valberedningen till 

fyra stycken, inga suppleanter. 

§20 Val av antal ledamöter i 
Valberedningen 

Tinget BESLÖT 
Att flytta punkt 22 på föredragningslistan till innan 

punkt 21 

§6 fastställande av 
föredragningslista 
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Inkomna förslag 
UScK föreslår 
Att Ting 2020 arrangeras av Nacka-Boo utmanarlag i 

Stockholm 
Att Tinget läggs i februari 

 

Ombud 27, Lisa Hed 
Att lägga tinget första helgen i februari 2020 
Ombudet drog tillbaka första att-satsen. Inget ombud 
önskade att lyfta den. 
Att Tinget läggs i mars 

 

Tinget BESLÖT 
Att Ting 2020 arrangeras av Nacka-Boo utmanarlag i 

Stockholm 
Att Tinget läggs i februari 

§22 Val av arrangör och tid 
till Ting 2020 

Tinget BESLÖT 
Att flytta punkt 23 på föredragningslistan till innan 

punkt 21 

§6 fastställande av 
föredragningslista 

Inkomna förslag 
Ombud 4 Nanny Ytterbring föreslår 
Att Kitzunes utmanarlag har ting 2021 i Mönsterås 

 

Ombud 38 Joel Lindblom föreslår 
Att Grava NSF utmanarlag Fruchtdrink arrangerar ting 

2021 
 

Ombud 18 Leo Goodwin, 19 Måns Lundén och 20 Agust 
Lindh föreslår 
Att Ting 2021 arrangeras av Putteknuttarna i 

Göteborg. 
 

Tinget BESLÖT 
Att Ting 2021 arrangeras av Putteknuttarna i 

Göteborg. 

§23 Val av preliminär 
arrangör och tid till Ting 2021 

Valberedningen presenterade de nominerade. 
 

Valberedningen nominerar Anton Sjöö och Agust Lindh till 
valberedningen. 

 

Inkomna förslag 
Ombud 9, Alex Dans, nominerar sig själv till 
valberedningen. 

 
Eftersom det inkommit fler nomineringar än antal platser i 

§21 Val av ledamöter till 
Valberedningen 

(16) 



 

§§ 1-30 14 
 

 

 
 

valberedningen sker valet genom sluten omröstning.  

Mötet ajourneras för lunch 11.51. 
Mötet återupptogs 12.52 

Ajournering av mötet 

Tinget BESLÖT 
Att välja Anton Sjöö och Agust Lindh till ledamöter i 

valberedningen 

§21 Val av ledamöter till 
Valberedningen 

Inkomna förslag 
Ombud 6 Elin Wegner och 7 David Agardh föreslår 
Att Ragnaröks utmanarlag från Ekeby arrangerar 

Rixhajk 2020 
 

Ombud 14 Lisa Pettersson och 15 Astrid Emtelid föreslår 
Att HPIFs utmanarlag från Åby scoutkår arrangerar 

Rixhajk 2020 i Norrköping 

Votering begärdes och genomfördes. 

Tinget BESLÖT 
Att Ragnaröks utmanarlag från Ekeby arrangerar 

Rixhajk 2020 
(Votering: 20 röster för Ekeby, 17 röster för Åby, 1 avstod 

från att rösta) 

§25 Val av preliminär 
arrangör och tid till Rixhajk 
2020 

Inkomna förslag 
 

Ombud 38 Joel Lindblom föreslår 
Att Scoutgalan ska hållas av Grava NSF:s utmanarlag 

Fruchtdrink 17-19 April 
Ombudet drog tillbaka förslaget. Inget ombud önskade att 
lyfta det. 

 

Ombud 4 Nanny Ytterbring och 22 Hanna Överengen 
föreslår 
Att utmanarlagen Örebro, Fruchtdrink och Kitzunes 

arrangerar Scoutgalan 2020 17-19 April 2020 i 
Örebro 

 

Tinget BESLÖT 
Att utmanarlagen Örebro, Fruchtdrink och Kitzunes 

arrangerar Scoutgalan 2020 17-19 April 2020 i 
Örebro 

§26 Val av arrangör och tid 
till Scoutgalan 2020 
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Inga inkomna förslag §27 Val av preliminär 
arrangör och tid till 
Scoutgalan 2021 

Agnes Manninen, UScK, redogjorde för propositionen. 
 

UScK föreslår Tinget 
Att anta arrangemangsplanen för 2019-2020 

 

Inkomna tilläggs-/ändringsförslag 
Ombud 39, Jacob Törnfeldt 
Att man på kommande Ting ska ha tak som inte läcker. 
Ombudet drog tillbaka förslaget. Förslaget lyftes av ombud 
38 Joel Lindblom och 32 Noel Alexiusson. 

 

UScK föreslår 
Att ändra datum för Rixhajk Östersund till 20-22 

september 
Att ändra platsen för Rixhajk Östersund till Jämtland 

 

Tinget BESLÖT 
Att man på kommande Ting ska ha tak som inte läcker 
Att ändra datum för Rixhajk Östersund till 20-22 

september 
Att ändra platsen för Rixhajk Östersund till Jämtland 
Att anta arrangemangsplanen för 2019-2020 med 

gjorda ändringar 

§28 Proposition nr 6: 
Arrangemangsplan 2019- 

2020 

Inga övriga frågor har inkommit. §29 Övriga frågor 

Agnes Manninen, UScK, avslutade mötet och tackade alla 
för ett bra möte. 

§30 Mötet avslutas 

Sekreterare 

 
 
Thea Folke Datum Hanna Petersson Datum 
 

Justerare 

 

 

Tilda Höög     Datum       Elin Bengtsson     Datum 
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