
KALLELSE TILL  
REPRESENTANTSKAPSMÖTE  
I LSU 2018 

Stockholm 2018-06-18 

LSU vill härmed bjuda in alla medlemsorganisationer till 2018 års 
Representantskapsmöte. Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte, 
vårt högst beslutande organ. I år är det bland annat dags för  
medlemmarna att välja valberedning och revisorer! 

10 -11 NOVEMBER I STOCKHOLM 
CHECKA IN LÖRDAG KL 8.30  
CHECKA UT SÖNDAG KL 16.30 

Deltagande  
Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud som nyttjar organisationens 
rösträtt. Därutöver får organisationen skicka två övriga representanter. Eventuella 
ledsagare medföljer utöver representanter, men anmäls på samma sätt. Ombudet ska 
delta under hela årsmötet.  

Kostnad  
LSU täcker deltagarkostnaden för medlemsorganisationens ombud. Ombud som reser 
från annan ort än Stockholm kan söka resebidrag på 400 kr för tåg. Kom ihåg att 
barn- och ungdomsorganisationer i ungdomsrörelsen även kan använda LSU:s  
rabattkod hos SJ. Information om hur du ansöker om resebidrag kommer att finnas 
på LSU:s hemsida i anslutning till anmälan. Annan ersättning för boende och resor 
utgår ej. Övriga representanter debiteras en avgift om 250 kronor per person som 
inkluderar mat under de båda dagarna.  

Handlingar  
Handlingar skickas ut digitalt till alla medlemsorganisationer och deras anmälda  
ombud i mitten av oktober, samt läggs upp löpandes på LSU:s hemsida. 

Motioner  
Alla medlemsorganisationer kan påverka LSU och sätta oss i rörelse! Ett av de  
starkaste verktygen för att påverka LSU är att skriva och rösta igenom motioner.  
Motioner skickas till motioner@lsu.se, senast söndagen den 30 september.  



Årets val – revisorer och valberedning! 

Nu är det dags att nominera till verksamhetsrevisorer och valberedning för åren 
2019-2020! 
  
Valberedningen letar dig som vill vara en närvarande revisor och aktivt ta del av LSU:s 
arbete. En organisation i förändring med många roliga saker på gång – ta chansen att 
vara medlemmarnas verktyg så allt går rätt till! 
  
Vi tror att du har suttit på inom det unga civilsamhället men nu är på väg ut därifrån 
till nya äventyr. Du har ett intresse för och erfarenhet av organisationsutveckling,  
ekonomiarbete och de speciella förutsättningar som en paraplyorganisation med 
många projekt har. Du är lugn och trygg med en vilja att saker och ting ska gå till på 
rätt sätt. Du möter människor med värme och förståelse och har en pragmatisk  
inställning till det mesta. 
  
Är du vår drömrevisor? Passar beskrivningen in på någon i din organisation? 
Nominera mera! 

Nomineringen ska undertecknas av organisationens firmatecknare, scannas in och 
skickas till valberedning@lsu.se senast den 1 september. Mer info finns på  
http://lsu.se/nominera-verksamhetsrevisor/ 
 
Har du frågor? Skriv till valberedningen@lsu.se eller till valberedningens ordförande 
Mimmi Garpebring, mimmi.garpebring@lsu.se  
 
Vill du sitta i LSU:s valberedning? Eller har du världens bästa valberedare i din  
organisation som vill ta sig an ett nytt uppdrag? Ta med dig nomineringen till  
årsmötet.

Information  
Ytterligare information och anmälningsformulär publiceras på www.lsu.se den 1  
september. Anmälan är öppen till den 15 oktober.  
Frågor? Kontakta kroksson@lsu.se 

VARMT VÄLKOMNA!

Rosaline Marbinah,  
Ordförande

Hannah Kroksson,  
Generalsekreterare 



Förslag till föredragningslista LSU:s  
Representantskapsmöte 2018 

Förslag på föredragningslista  
1 § Representantskapsmötets öppnande 
2 § Val av mötesordförande 
3 § Val av mötessekreterare  
4 § Val av protokolljusterare tillika rösträknare 
5 § Beslut om mötets stadgeenliga utlysande 
6 § Fastställande av röstlängd 
7 § Fastställande av föredragningslista 
8 § Fastställande av arbetsordning 
9 § Val av nomineringskommitté för val av valberedning 
10 § Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 
11 § Beslutsuppföljning 
12 § Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över innevarande 
verksamhetsår 
13 § Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsår 2017 
14 § Beslut om antagande och utträde av medlemsorganisationer och  
etableringsmedlemmar 
15 § Översyn av strategidokumentet 
16 § Propositioner 
17 § Motioner 
18 § Val av valberedning  
19 § Val av auktoriserade revisorer 
20 § Val av verksamhetsrevisorer 
21 § Fastställande av medlemsavgift för 2018 och preliminär medlemsavgift 
för 2019 
22 § Övriga ärenden 
23 § Representantskapsmötets avslutande 


