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Förslag till föredragningslista Tinget 2020
1) Mötet öppnas

2) Val av 

a) Mötesordförande

b) Mötessekreterare

c) Talarlisteansvarig

d) Protokolljusterare

e) Rösträknare

3) Fastställande av röstlängd

4) Fråga om Tinget är behörigt utlyst

5) Tingsspex

6) Fastställande av föredragningslista

7) Redovisning av verksamhetsberättelse 2019 – 2020

8) Redovisning av föregående års tingsbeslut

9) Redovisning av 2019 års ekonomiska redovisning

10) Redovisning av Demokratiutredning

11) Redovisning av Mentorskapsprogram

12) Motion 1: IT-ansvarig i UScK

13) Proposition 1: Scoutgalan

14) Inkomna förslag

15) Proposition 2: Arbetsplan 2020 – 2021

16) Proposition 3: Budget 2021

17) Redovisning av valberedningens arbetsprocess

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) Proposition 4: Riktningsbeslut Ting
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23) Val av arrangör och tid till

a) Rixhajk 2020

b) Ting 2021

c) Scoutgalan 2021

24) Val av preliminär arrangör och tid till

a) Rixhajk 2021

b) Ting 2022

c) Scoutgalan 2022

25) Proposition 5: Arrangemangsplan 2020 – 2021

26) Övriga frågor

27) Mötet avslutas
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7. Verksamhetsberättelse 2018-2019

Arrangemang

Ting Flen
Tidigt i ett snö- och förseningsfyllt februari hade vi ting i Flen. Vi åt glass medan vi tog flera visa 
beslut. Det förra arbetsåret tog slut medan vi startade upp det nya.

Scoutgalan Växjö
Harry Potter, Hagrid och Dumbledore kunde alla synas på Scoutgalan för det var Harry 
Potter-tema! Vi hade väldigt roligt i det soliga Växjö. Folk fick ta emot priser för diverse bra 
saker och den avslutades med att ett elevhem vann ett pris.

Vårfest Ransberg
Vårfesten hölls som vanligt på underbara Ransberg. Utmanare var där och rustade upp Ransberg 
för sommaren. Det var arbete men det fanns även tid för den klassiska cykelturen till Munkfors, 
spelkvällar i Loftet

Rixhajk Östersund
Rixhajken hölls i det då blåsiga och regniga Storlien. Vi fick den fantastiska möjligheten att 
vandra i fjällen. Trots det mindre optimala vädret hade vi alla det väldigt roligt. Vi träffade både 
nya och gamla vänner. 

Grenträff Älmhult
Förbundsmötet i år var i IKEA:s hemstad Älmhult. Flera utmanare var där och deltog i 
Grenträffen där vi körde På Spåret och hade ett skönt häng. 

Nyårsbal Ransberg
Under nyårsbalen i år blev hela Ransberg ett Casino, fyllt med spel och familjefejder som 
toppades av en glamorös balkväll på nyårsafton. Ett roligt och skönt slut på det gångna året.
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UScK:s MÖTEN

Uppstartsmöte Stockholm 8-10 mars
Vi började verksamhetsåret med vårt uppstartsmöte i Stockholm, där vi blev introducerade till 
rollerna, lade upp en plan för året och lärde oss använda nya digitala verktyg.

Möte i Flen 17-19 maj
Vi hade över en helg vårt första “vanliga” möte, där vi pratade mycket om arrangemang, och 
lärde känna varandra lite mer. Glass åts i stora lass, sponsrat av den lokala glassfabriken. Vi var 
även och hälsade på i Norrköping för gå i deras Pride-tåg.

Möte i Utby 23-25 augusti 
Vi startade skolåret med ett möte i Utby. Vi sågs allihopa för första gången efter sommaren och 
pratade om höstens Rixhajk. Ett besök till Oves i Partille hann vi med och avnjöt en hel special i 
äkta göteborgsk anda.

Möte i Flen 4-6 oktober
Vid mötet i Flen blev det glass igen. Ett relativt lugnt möte med inga större frågor behandlade. 
Fokus låg på utvärdering av Rixhajken och förberedelser inför Grenträffen

Möte i Skärkind 13-15 december
Mötet i Skärkind var sista mötet för 2019 där vi pratade om Ting men även hade livestream. Vi 
samlade in pengar till musikhjälpen och lyckades samla ihop 5555 kr. Ett fint pepparkakshus 
lyckades vi även bygga. 

Möte i Stockholm 10-12 januari
På kansliet i Stockholm planerade vi för fullt under det sista mötet innan ting. Mycket att göra, 
motioner att diskutera, propositioner att skrivas och verksamhetsberättelser att färdigställas.

 

UScK föreslår tinget 

att  lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna
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8. Redovisning av förra årets tingsbeslut
 
Förra året hölls tinget i Flen i februari.

Efter propositionen Nytt år, nya möjligregler beslutades det att enbart Höstveckan av de årligt 
återkommande arrangemangen garanteras reseutjämning. Nyårsbalen behöver numera skicka in 
dokument till kommittén för att få bidrag. Övriga arrangemang får bidrag direkt från förbundets 
budget eller behövde redan skicka in nödvändiga dokument. 

Efter propositionen Ombudsålder beslutades det att ett ombud på tinget måste vara mellan 
15 och 19 år gammal. Undantagstillstånd kan ges vid gränsfall om personen är aktiv i ett 
utmanarlag.

Efter ett inkommet förslag beslutades det att UScK ska ha en lättillgänglig lista med saker de kan 
hjälpa till med. Den ska idag finnas på hemsidan

Efter ett inkommet förslag beslutades det att valberedningen skulle starta ett instagramkonto. 
De finns nu att följa på @valderebningen

Efter ett inkommet förslag beslutades det att ordförande i kommittén inte måste vara 
utmanarscout utan enbart blivit invald som utmanarscout

Efter ett inkommet förslag beslutades det att det skulle finnas minst 10 liter fruchtdrink vid 
kommande Ting och Scoutgala. Förslagsläggaren själv blev ansvarig för att genomföra detta. 
Det fanns inte på scoutgalan. Förhoppningsvis fanns det under Tingets öppnande här.

UScK föreslår tinget 

att  lägga föregående års tingsbeslut till handlingarna
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9. Ekonomisk redovisning 2019

 
Poster Budget 2019 Utfall 2019 Differens
usck 53 000 58 242 - 5 242
avtackningar usck 4 000 200 3 800
Valberedning usck 1 000 0 1000
bidrag till  
utmanarlag 

10 000 0 10 000

material och administra-
tion

500 0 5 00

usck representation 1 500 1 295 205
ting 19 000 6 413 12 587
rikshajk 19 000 8 267 10 733
scoutgala 15 000 5 014 9 986
nyårsbal 19 000 22 677 -3 677
öviga usck arrangemang 32 000 4 519 27 481
reseutjämning utmanars-
cout arr

90 000 81 272 8 728

Summa 260 000 177 871 82 129

 UScK föreslår tinget
 
att  lägga den ekonomiska redovisningen för 2019 till handlingarna
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10. Redovisning av demokratiutredning
På Tinget 2017 togs ett beslut om att UScK skulle genomföra en demokratiutredning. Året efter 
beslutades att utredningen skulle presenteras på Tinget 2020.  För att förstå beslutet är det bra 
att veta att Tinget på den här tiden enbart fick in motioner från en person och i princip alla 
beslut togs som UScK hade föreslagit dem. Motionären tyckte därför att Tinget inte fyllde något 
syfte och föreslog att Tinget skulle avvecklas.

Frågan vi ska svara på är helt enkelt, fyller Tinget sin funktion? Vi i kommittén har arbetat med 
den här frågan de senaste åren.  Vi har varit på träffar med regionala utmanarkommittéer, lärt 
oss mer om ungdomsscouting i världen och observerat den demokratiska processen. Det korta 
svaret på frågan är att vi tycker att Tinget fyller sin funktion. Det långa svaret följer här:

Vi är ensamma i världen med självbestämmande

Utmanare i NSF har ett stort privilegium att vara stolta över. Bland alla scoutungdomar i hela 
världen är vi de enda med i princip självbestämmande. Ingen vuxen kan bestämma vad vi ska 
göra under året, hur vi ska arrangera eller hur mycket pengar vi ska sätta på vilken budgetpost. 
Tillsammans kan vi hitta på nya arrangemang och bestämma saker som gör utmanarscoutingen 
ännu roligare och bättre. Tinget är ett bevis på att ungdomar kan ta ansvar. 

Vi måste välja personer till Utmanarscoutkommittén och Valberedningen

Även om UScK skulle bestämma om allting skulle vi fortfarande behöva välja in personer på 
något sätt. Tinget är ett enkelt och smidigt sätt att göra det.

Tinget är en skola i demokrati

Ett ultimat tillfälle att öva sina kunskaper om den demokratiska processen är på Tinget.

UScK föreslår tinget 

att  lägga Demokratiutredningen till handlingarna
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11. Redovisning av 
mentorskapsprogrammet
På tinget 2018 antogs en proposition vid namn Mentorskapsprogram. I den fick uppdrag att 
föra en dialog med förbundsstyrelsen om att utforma ett mentorskapsprogram för unga ideellt 
engagerade. 

På förbundsmötet i Älmhult 2019 antogs förbundsstyrelsens proposition om en roversatsning. 
I den stod det bland annat att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utforma ett mentorskaps-
program för roverscouter inom NSF. 

Därför anser vi att syftet med originalpropositionen är uppfylld.

UScK föreslår tinget 

att  lägga redovisningen av mentorskapsprogrammet till Tingshandlingarna
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12. Motion nummer 1:  
IT-ansvarig i UScK
Motionär: Gustav Borneklint

Jag har märkt genom åren att UScK har haft många problem angående IT. Det löser sig alltid 
tillslut men dessa fördröjningar märks av hos alla. Om vi hade haft en IT-ansvarig som lätt kan 
fixa dessa problem kommer vi kunna undvika de flesta fördröjningar som sker genom åren och 
skynda på hela processen.

Jag föreslår tinget 

att  usck får i uppdrag att införskaffa en IT ansvarig inom kommittén

 

UScK:s yttrande:

Då det varken skulle göra kommittén från eller till att välja en IT-ansvarig yrkar vi ingenting i 
frågan.
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13.  Proposition nummer 1:  
 Vi klarar oss GALant 
 
På senare år har vi i UScK märkt att engagemanget för scoutgalan sjunkit, bland deltagare men 
främst bland arrangörer. Det har varit svårt att hitta grupper som vill arrangera och det har hänt 
att grupper sedan har avsagt sig uppdraget. UScK tvingar ingen och vill inte att någon ska känna 
sig tvingad till att arrangera, vilket är ett av skälen till att vi lägger fram den här propositionen. Vi 
vill inte att folk ska känna sig tvingade att arrangera på grund av måsten och eventuellt grupptryck 
under tinget. 

UScK föreslår tinget

 att Scoutgalan arrangeras varannat år istället för varje år, med start efter scoutgalan i Karlstad  
  2020.
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14.  Proposition nummer 2:  
       Arbetsplan 2020–2021 

Arrangemang  

 ► Arbeta för en ständig ökning av deltagare på arrangemang.

 ► Arbeta för att minst ett arrangemang om året skall arrangeras för utmanare, 
utöver de årligt återkommande arrangemangen.

 ► Arbeta för att fler skall våga och vilja arrangera.

Kår 

 ► Stärka det lokala samverkansarbetet mellan utmanarlag i samma geografiska 
område.  

 ► Fungera som stöd för utmanarlagens verksamhet på kårnivå.

 ► Förse utmanarlagen med information om bidrag och verktyg som kan vara 
till hands inom verksamheten.

Medlemmar 

 ► Verka för att fler utmanare skall kunna engagera sig ideellt, inom kår, distrikt 
och förbund.

 ► Verka för att ge utmanare viljan och kunskapen att kunna engagera sig 
ideellt.

 ► Arbeta för en inkluderande gemenskap och trygg miljö.

 ► Stärka den alkohol- och drogfria bildningen.

Kommunikation 

 ► Etablera tydliga kommunikationskanaler med utmanarlagen. 

 ► Etablera tydliga kommunikationskanaler mellan utmanarlagen

  

  UScK föreslår tinget
 
att  anta Arbetsplanen för 2020–2021
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15.  Proposition nummer 3: 
Budget 2021 

Poster Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2021
usck 53 000 58 242 53 000 53 000 
avtackningar 
usck

4 000 200 3 000 3 000

Valberedning 
usck

1 000 - 500 500

bidrag till  
utmanarlag

10 000 - 5 000 5 000

material och  
administration

500 - 5 00 5 00 

usck  
representation

1 500 1 295 1 000 1 000

ting 19 000 6 413 19 000 19 000
rixhajk 19 000 8 267 19 000 19 000
scoutgala 15 000 5 014 15 000 15 000
nyårsbal 15 000 22 677 15 000 15 000
övirga  
arrangemang

32 000 4 519 32 000 29 000

reseutjämning 90 000 81 272 97 999 100 000
Summa 260 000 177 871 260 000 260 000

 

 UScK föreslår tinget
 
att  anta budgeten för 2021
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16.  Valberedningens förslag  
 till UScK 

Lisa Berman, 2002, 2år
Lisa är en driven person som kommer kunna ge mycket till UScK och kunna driva utmanars-
couting framåt. Hon är alltid trevlig mot sina medmänniskor men vågar ändå säga emot när 
hon har en annan idé eller åsikt, detta är speciellt viktigt om man ska arbeta inom UScK. Därför 
tycker valberedningen att Lisa är ett självklart val för en plats inom UScK.

Sofia Andersson, 2003, 2år
Den glada göteborgaren Sofia är en person som man alltid kan lita på. Hon ställer upp för sina 
vänner och kommer ofta med goda idéer som påvisar hennes engagemang. Man kan även lita 
på att hon står för vad hon tycker och är redo att klättra ut genom fönster istället för att vika sig 
under andras värderingar. Valberedningen är övertygade om att Sofia ska ha en plats i UScK.

Vakant, 2år
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17.  Valberedningens förslag  
 till valberedning 

Alex Dans, 2002, 2år
Detta är en äkta veteran inom utmanarscouting som är mycket driven och intresserad av 
scouting. Inte bara av den scouting som bedrivs i skogen men även den administrativa sidan av 
organisationen och detta är minst lika viktigt, om inte mer viktigt. Ett sådant intresse och driv 
måste tas tillvara på och därför så vill vi i valberedningen nominera Alex till en plats i vår glada 
skara. 

Nils Forsdahl, 2002, 2år
Nils är en riktigt kämpe som det senaste året varit en regelbunden deltagare på NSF’s arrang-
emang. Han är en hjälpsam kille som inte backar för en utmaning. Allt från att leva på beef  jerky 
i två veckor i ett främmande land till att slåss mot vargar längs 62:an i karlstad. Vi hoppas Nils 
kommer passa bra in Valberedningen.



16

18. rik
tn

in
g

sFö
rsla

g
: rin

g
 tin

g
 o

c
h

 sä
g

 a
tt V

i blir sen
a

18.  Proposition nummer 4:   
Riktningsbeslut Ting 
Ring Ting och säg att vi blir sena

Förra året hade vi problemet att det inte hann komma in särskilt många ombudsfullmakter i 
tid till tinget, samma sak gäller i år. I år har vi även haft ett par motioner som tyvärr inte hann 
komma i tid. Detta beror i stor del på att motionsstopp och ombudsfullmaktsinlämning krockar 
med jul- och nyårsledigheten. I år var motionsstoppet 27 december. 

Detta medför även problem för UScK då kansliet, som hjälper oss med mycket av det adminis-
trativa som till exempel anmälan, också går på julledighet. 

  UScK föreslår tinget
 
att  Tingets arrangörer väljer datum med respekt för motionsstopp i relation till ledighet.
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19.  Proposition nummer 5:  
       Arrangemangsplan 2020–2021 

Arrangemang Datum Plats
ting 2020 7–9 februari nacka-boo
scoutgala 17–19 april karlstad
Vårfest Valborgshelgen ransberg
Frejd 9–17 juli ransberg
european Jamboree 27 juli–6 augusti polen
rixhajk augusti-september ekeby
höstveckan v.44 ransberg
nyårsbal nyårshelgen ransberg
ting 2021 Februari utby

  

  UScK föreslår tinget
 
att  anta Arrangemangsplanen för 2020–2021
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