
TINGSLATHUND



Tingslathund
Första gången ett begrepp dyker upp är det fetmarkerat och blir förklarat i begreppslistan längst ner. 

Vad är ett Ting?
Tinget är utmanarscouternas verkställande organ. Det betyder att Tinget bestämmer vad vi ska göra 
det kommande året. Vi bestämmer vilka som ska arrangera, sitta i UScK och valberedningen och 
vad vi ska lägga pengar på.

Varje Utmanarlag får skicka två ombud till Tinget. Har  
utmanarlaget fem medlemmar får de skicka tre ombud och  
sedan ett ombud för var tredje medlem. Det är bara ombuden  
som får rösta, men alla som vill får delta på Tinget. Icke- 
ombud får också säga vad de tycker om de skriver upp sig  
på talarlistan.

Föredragningslistan
Föredragningslistan är en lista på allting vi ska prata om på Tinget.

Mötet öppnas
UScKs ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

Val av mötesfunktionärer 
Här väljer vi mötespresidiet. Ordförande, sekreterare, rösträknare och justerare. 

• Ordförande håller i mötet

• Sekreteraren skriver ner det som bestäms och sägs under mötet i ett protokoll

• Rösträknaren är ansvarig för att räkna röster vid votering

• Justeraren läser igenom protokollet efter Tingets slut och kollar att inte sekreteraren skrivit 
fel

Tingsspex
Här spelar UScK en liten teater, visar en film, eller liknande för att visa hur ett ting går till. Lite som 
den här Tingsguiden

Fastställande av röstlängd
Vi räknar hur många som får rösta. Har utmanarlaget skickat in sina ombudspapper i tid får 
ombuden automatiskt rösträtt. Om ni skickat in pappren för sent får resten av ombuden bestämma 
om ni också får rösträtt

Fråga om Tinget är behörigt utlyst
Enligt bestämmelserna ska UScK kalla till TING senast 16 veckor innan Tinget öppnas. På den här 
punkten kollar vi om UScK gjorde det.

Fastställande av föredragningslista
Vi går igenom föredragningslistan och kollar om något saknas eller ska tas bort. Övriga frågor, saker 
du vill ta upp som inte har en egen punkt, måste nämnas här.

>5 medelmmar 2 ombud
5 medlemmar 3 ombud
8 medlemmar 4 ombud
11 medlemmar 5 ombud



Redovisning av verksamhetsberättelse
UScK berättar vad som hänt sedan förra året. Till exempel vilka arrangemang vi åkt på och om 
kommittén varit på något stort möte.

Redovisning av föregående års tingsbeslut
UScK går igenom vad vi bestämde på det förra TINGet och hur de har jobbat med det under året.

Motioner
Vi går igenom alla inskickade motioner. UScK har i förväg lagt ett förslag på om vi ska avslå 
eller bifalla motionen. Ombuden har fått diskutera motionerna i beredningsgrupper och får nu 
diskutera i plenum. Om ett ombud tycker om motionen men vill ändra den kan ombudet lägga ett 
ändringsförslag eller ett tilläggsförslag. Sist röstar alla ombud på förslagen som kommit upp och 
bestämmer om vi ska avslå eller bifalla motionen med gjorda ändringar.

Propositioner
Vi går igenom alla propostioner. Ombuden har fått diskutera propositionerna i beredningsgrupper 
och får nu diskutera i plenum. Om ett ombud tycker om propositionen men vill ändra den kan 
ombudet lägga ett ändringsförslag eller ett tilläggsförslag. Sist röstar alla ombud på förslagen som 
kommit upp och bestämmer om vi ska avslå eller bifalla propostitionen med gjorda ändringar.

Val till UScK
Valberedningen har lagt förslag på vilka som ska sitta i UScK. De som nominerats innan 
nomineringsstoppet är också kandidater. På Lördagkvällen hålls en utfrågning där alla får ställa 
frågor till de nominerade. Finns det fler kandidater än platser går vi till personval och alla ombud 
får skriva vilka de röstar på på en lapp. Rösträknarna räknar sen vilka som fått flest röster och de blir 
invalda.

Val till Valberedningen
Valberedningen har lagt förslag på vilka som ska sitta i Valberedningen nästa år. De som nominerats 
innan nomineringsstoppet är också kandidater. På Lördagkvällen hålls en utfrågning där alla får ställa 
frågor till de nominerade. Finns det fler kandidater än platser går vi till personval och alla ombud får 
skriva vilka de röstar på på en lapp. Rösträknarna räknar sen vilka som fått flest röster och de blir 
invalda.

Val av arrangörer
Här bestämmer vi arrangörer till alla de årligt återkommande arrangemangen, Scoutgalan, Rixhajken 
och Tinget. Ett utmanarlag kan anmäla sitt intresse på ett arrangemang som ska hållas nästa år. De 
kan också få ansvar för ett arrangemang som hålls i år.

Övriga frågor
Här tar vi upp allting som inte passat in under en annan punkt. 

Mötet avslutas 
Mötesordförande avslutar mötet och tackar alla för ett bra möte.



Hur går en debatt till?
1. Personen som lagt förslaget får presentera det

2. Mötesordföranden öppnar upp för debatt och säger att ordet är fritt

3. De som vill prata ställer upp sig på talarlistan genom att sträcka upp sitt röstkort i luften

4. När det är din tur ställer du dig upp och berättar vad du tänker

5. Om någon annan tilltalar dig direkt när de pratar kan du begära replik

6. Känner du att debatten går i cirklar kan du begära streck i debatten, då får alla som vill 
ställa upp sig på talarlistan en sista gång

7. När talarlistan är tom går vi till beslut

8. Nu röstar vi med acklamation på om vi tycker om förslaget eller inte

9. Tror du att mötesordförande missuppfattat vad ni röstade kan du ropa votering, då kallas 
rösträknarna upp och vi röstar genom att hålla upp våra röstkort

10. Sen har vi ett beslut!

11. Om du verkligen inte håller med om beslutet kan du reservera dig

Tips
Alla i utmanarlaget får inte rösta, men självklart ska alla vara med och bestämma. Det är bra om 
utmanarlaget tar ett möte innan tinget och går igenom alla handlingar. Då kan ni gemensamt 
bestämma vad ni tycker som utmanarlag.



Begreppslista
Acklamation 
Acklamation är ett sätt att rösta på. När vi röstar med acklamation ropar du “Ja” vid det du vill göra. 
Ex. Är det mötets mening att bifalla motionen? “ja!” eller Är det mötets mening att avslå motionen? 
“ja!”

Ajournera möte
Att ajournera betyder att ta en paus. Vi kan till exempel ajournera mötet för lunch eller för kisspaus i 
några minuter.

Att-sats
En att-sats är själva beslutet vi ska ta. Ex. “Tinget beslutar att ge glass till alla ombud”

Avslå
Förslaget går inte igenom

Beredningsgrupper
I beredningsgrupperna diskuterar vi alla motioner och propositioner innan de tas upp i plenum. Det 
är ett bra ställe att ställa frågor till motionärerna och hitta andra som tycker som du.

Bestämmelserna
Reglerna som styr utmanarscouting. När Tinget inte är samlat är det bestämmelserna som reglerar 
UScKs arbete. Där står tex. vad som krävs för resutjämning och hur ett Ting ska gå till

Bifalla
Förslaget går igenom

Enskilda överläggningar
Du och ditt utmanarlag får under några minuter prata ihop er om vad ni tycker. Händer ofta om ett 
nytt förslag kommit upp.

Jämkning
Två personer kan jämka sina förslag om de håller med varandra. Det betyder att det inte längre finns 
två förslag från två olika personer, utan bara ett gemensamt förslag.

Med gjorda ändringar 
Ibland förändras ett förslag från hur det formulerades från början. När vi ‘bifaller förslaget med 
gjorda ändringar’ betyder det att vi godkänner förslaget som det ser ut nu.

Motioner
Förslag från enskilda utmanare eller utmanarlag

Mötespresidium
Det är den gruppen som leder mötet. De är oftast inte utmanare längre och får inte påverka debatten.



Nomineringsstopp
Nomineringsstoppet brukar vara på lördagseftermiddagen för att alla ska hinna prata med 
kandidaterna. Vid ett klockslag under lördagen, som presidiet talar om vilket, går det inte längre att 
kandidera eller nominera till årets valberedning eller UScK.

Talarlista
Talarlistan är en lista där alla som vill prata står i ordning. Den finns för att se till så att ingen pratar 
över någon annan. För att skriva upp dig på talarlistan räcker du upp ditt röstkort i luften.

Tilläggsförslag
Du kan lägga ett tillägsförslag på ett förslag som redan finns. Ett tilläggsförslag är en ny att-sats men 
ändrar inte förslagets grundidé

Ombud
En person som representerar sitt utmanarlag och får rösta

Ombudspapper
För att vara ombud måste ditt utmanarlag skicka in ett papper till kansliet. På pappret ska alla i 
Utmanarlaget vara uppskrivna och ombuden ska vara markerade. Lappen ska skrivas under av 
utmanarledare eller kårordförande.

Ordet är fritt
Det betyder att vem som helst får skriva upp sig på talarlistan

Ordningsfråga
Om du har en fråga om något praktiskt, till exempel “kan vi öppna ett fönster”, räcker du upp två 
händer i luften och ropar ‘Ordningsfråga’.

Personval
Vid personval röstar vi anonymt på lappar på de vi tycker är bäst för posten.

Plenum
Det är där vi tar alla beslut, en stor sal där alla ombud sitter och debatterar.

Propositioner
Förslag som kommer från UScK. Är ofta lite längre och täcker ett helt år.

Replik
När någon tilltalar dig i en debatt, kan du begära replik, då går du före de andra på talarlistan.

Reservation
Om du verkligen inte står bakom ett beslut kan du reservera dig. Det gör du genom att lämna in en 
lapp till presidiet, så skriver de in det i protokollet. Kom ihåg att en reservation är allvarlig, det är 
ingenting en gör bara för att en är missnöjd.



Röstkort
En lapp med ditt namn och din kår, som du behöver för att rösta

Rösträtt
Alla närvarande ombud får rösta och vara med och bestämma

Streck i debatten
Streck i debatten innebär att vi avslutar en debatt. Det kan begäras när en debatt går i cirklar och 
ingenting nytt tas upp. Vid streck i debatten får alla som vill skriva upp sig på talarlistan en sista gång 
innan den stängs.

UScK
De som styr utmanarscoutingen när Tinget inte är samlat. De har ansvar för alla arrangemang, pengar 
och kontakten med er utmanare. De är även kommittén som skrev den här lathunden ;)

Valberedning
Valberedningens jobb är att lägga förslag på vem som ska sitta i UScK och Valberedningen nästa år.

Votering 
Vid röstning där det är väldigt jämnt och du anser att ordförande har fel i vilket förslag som fick flest 
röster kan du begära votering. Då röstar vi om, denna gången med rösträknare. Du begär votering 
genom att ropa det högt innan ordförande slagit klubban i bordet.

Yttranderätt
Alla som är på plats får prata, eller yttra sig, i alla frågor. Det spelar ingen roll om de är 
utmanarscouter eller någon annan.

Yrkanderätt
Alla ombud, UScK, presidiet och valberedningen har rätt att lägga förslag. 

Ändringsförslag
Om du gillar ett förslags grundtanke, men inte att-satserna, kan du föreslå egna att-satser


