
Tingshandlingar
2022



TING 2022

2

1. Mötets öppnande 

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 2021 – 2022  

8. Redovisning av föregående års tingsbeslut  

9. Redovisning av 2021 års ekonomiska redovisning  

10. Redovisning av Demokratiutredning  

11. Proposition 1: Sammankallande i Valberedningen  

12. Inkomna förslag 

13. Proposition 2: Arbetsplan 2022 – 2023 

14. Proposition 3: Budget 2022  

15. Redovisning av valberedningens arbetsprocess 

16. Val av antalet ledamöter i UScK 

17. Val av ledamöter till UScK 

18. Val av antalet ledamöter i Valberedningen 

19. Val av ledamöter till Valberedningen 

20. Val av arrangör och tid till  
a Rixhajk 2022  
b Ting 2023  
c Scoutgalan 202 

21. Val av preliminär arrangör och tid till  
a Rixhajk 2023  
b Ting 2024  
c Scoutgalan 2024 

22. Proposition 5: Arrangemangsplan 2022 – 2023 

23. Övriga frågor 

24. Mötets avslutande  

Föredragningslista
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Rixhajk 24-26 september 
Rixhajken hölls av utmanarlaget Ragnarök från Ekeby. Under rixhajken fick vi 
njuta av skånes vackra landskap, allt från höga berg med vackra utsikter till nimis 
mäktiga silhuett. Arrangemanget var en riktig succé med över 70 deltagare och det 
var riktigt kul att få träffa människor från norr till söder igen! 

Grenträff FM 29-31 oktober 
Under FM-helgen träffades utmanarna på fredagskvällen i ett klassrum på 
Wendelsberg. Vi spelade spel tillsammans och åt massor med snacks tills kvällens 
slut! 

UScKs möten 

Digitalt möte 19 augusti 

Bara några dagar efter tingets avslutande började vi planera inför rixhajk, vi 
skickade ut fysiska utskick till alla i utmanaråldern och planerade när anmälan 
skulle läggas upp. Processen att beställa profilprodukter startades även. 

Digitalt möte 3 oktober 

Vi sammanfattade hur rixhajken gick och är sammantaget väldigt nöjda med 
antalet deltagare och arrangemanget i sitt hela! Vi planerade inför grenträffen 
under FM och vilka av oss som kunde delta. 

Digitalt möte 6 januari 

Digitalt möte 12 januari  

  

 

 

7. Redovisning av 
Verksamhetsberättelse 2021-2022
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8. Redovisning av föregående 
års tingsbeslut  

9. Redovisning av 2021 års 
ekonomiska redovisning  

10. Redovisning av 
Demokratiutredning
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11. Proposition 1: 
Sammakallande i valberedningen

Vi i UScK anser att Valberedningen behöver någon som driver igång deras arbete 
och kallar till möten.  

UScK föreslår tinget

att Valberedningen väljer en sammankallande på tinget            
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13. Proposition 2:  
Arbetsplan 2022 – 2023 

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 ge utmanare plats att engagera sig ideellt på kår-, distrikts- och

förbundsnivå. 

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 2022 - 2023 
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14. Proposition 3:  
Budget

UScK föreslår tinget 

att anta budgeten för 2023 
att anta den preliminära budgeten för 2024



TING 2022

8

17. Val av ledamötet i UScK: 
 
Fabijan Gribing 

Fabian har varit i åtanke ända sedan det episka hajken Ska’ru me. Han är en trevlig 
och omtänksam scout som gillar att hjälpa till. Vi i valberedningen tror på att 
han hade fungerat perfekt inom UScK de fram kommande året för att driva igång 
utmanar scoutingen igen!  

Emil Koppers Ryrfeldt 

Likt Fabian var Emil också med på Ska’ru me och gjorde ett starkt intryck på valbe-
redningen som en driven scout som vill hjälpa till. Emil kommer passa perfekt 
in i USCK där vi hoppas han kommer kunna göra en skillnad och för nästa års 
utmanare 

Ola Gamstedt 

 

Vakant 

Vakant 

Vakant 

17. Val av ledamötet i 
Valberedningen: 

Amanda Löwenberg 

Amanda är en social och trevlig tjej som gärna deltar i så många arrangemang som 
möjligt. Hennes positiva energi sprider sig lätt till andra och därför ser vi Amanda 
som en perfekt kandidat till valberedningen. 

 
Vakant 

Valberedningens förslag:


