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Program 2018

TID AKTIVITET

08.15 Incheckning och säkerhetskontroll startar

08.30 Frukost

09.00 Välkomsthälsningar

09.30 Öppnande av Representantskapet 2018  
Formalia, Behandling av föregående år, Medlemsärenden, (1§ - 15 §)

10.30 Fika

10:45 Fortsatta förhandlingar 

12:00 Lunch

13:00 Fortsatta förhandlingar och samtal med LSU:s internationella  
representanter

15:00 Fika

15:20 Seminarium med LSU:s partner

16:20 -16:45 På gång i LSU / Ungdomsrörelsen i siffror

17:30 Mingel i ny lokal (information kommer till anmälda deltagare i praktisk 
information)

!8:00 Nomineringsstopp digitalt

18:00 Middag (i samma lokal som mingel)

20:00 Avslut för dagen

LÖRDAG  
10 november



TID AKTIVITET

08.15 Incheckning och säkerhetskontroll startar

08.30 Frukost

09.00 Välkomna tillbaka

09.30 Propositionsbehandling

ca. 11.00 Fika

11:15 Forts. propositionsbehandling

12:00 Lunch

13:00 Forts. propositionsbehandling

ca. 13:30 Medlemsorganisationers tal (information kommer till anmälda deltagare i 
praktisk information

14:30 Fika

15:00 Valärenden och övriga ärenden

16:00 Avslutande av Representantskapet 2018

SÖNDAG  
11 november



7§ Förslag på föredragningslista

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 § Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över innevarande verksamhets-

år 

12 § Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsår 2017 

13 § Beslut om antagande och utträde av medlemsorganisationer och  

etableringsmedlemmar 

14 § Fastställande av medlemsavgift för 2019 och preliminär medlemsavgift för 2020

15 § Beslutsuppföljning 

16 § Propositioner

16A § Proposition om statsbidragets fördelningsnyckel

16B § Proposition om LSU:s strategidokument

16C § Proposition om budgetdirektiv 

17 § Motioner 

18 § Valärenden 

18A § Styrelsens arvodering

18B § Val av valberedning  

18C § Val av auktoriserade revisorer 

18D § Val av verksamhetsrevisorer 

19 § Övriga ärenden 

20 § Representantskapsmötets avslutande 

Förslag till beslut
Representantskapet föreslås besluta:

att fastställa föredragningslistan enligt beslutsunderlaget.
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LSU 2017
VERKSAMHETSBERÄTTELSE



Verksamhetsår 2017 kan ses ur många perspektiv – det var ett utmanande år, ett omställning-
ens år och ett känslornas år. Internt i organisationen fanns det en tydlig strävan att år 2017 
skulle bli ett verksamhetsår med fokus på rehabilitering och stabilitet. 

Nu med verksamhetsår 2017 i backspegeln kan vi konstatera att det fanns stunder då det var 
turbulent. Kansliet var fortfarande nytt efter ett generationsskifte, ekonomistyrningens brister 
var tydliga och skapade sårbarheter som behövdes hanteras löpande och det organisatoriska 
minnet var svagt. Att ha verksamhetsår 2017 i backspegeln innebär framförallt ett konstateran-
de att just dessa utmaningar löstes dag för dag till att skapa ett tryggare LSU. År 2017 möjlig-
gjorde en stabil grund för landsrådet som gör att vi idag står stadigare för de utmaningar som 
kommer. Vi kan växla upp vårt viktigaste arbete – att stödja våra medlemsorganisationer på det 
allra bästa, långsiktiga och hållbara sättet.

I LSU:s medlemsorganisationer växte engagemanget under 2017. Allt fler barn och unga blev 
medlemmar och allt fler barn- och ungdomsorganisationer skapades i Sverige. Barn och ung-
domars engagemang växer i takt med samhällsutmaningarna, för vi tror på att lösningarna 
finns hos oss och i vår gemensamma demokratiska organisering. Ungdomsrörelsen fortsatte att 
arbeta intensivt för mänskliga rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Detta arbete är 
ovärderligt för vårt samhälle och det bör erkännas därefter. 

Ungdomsrörelsen mötte många utmaningar som även gäller idag. Det politiska samtalet utveck-
lades i en riktning som skrämde många, där rättigheter som vi vuxit upp med ifrågasattes och 
politiserades. Barn och ungas organisering är särskilt utsatt på grund av att åldersmaktordning-
en begränsar delaktighet och makt i samhället. Bristerna i förutsättningarna - sociala, politis-
ka och framförallt ekonomiska - för att organisera sig för sina och andras rättigheter skadade 
tilliten i samhället. Barn och ungas psykiska ohälsa växte i vardagen, skolan och organisationen 
som saknade metoder för ett hållbart engagemang och ledarskap. Trots turbulensen i LSU:s 
interna utveckling arbetade landsrådet med sin fulla kraft för att motverka dessa utmaningar. Vi 
behöver fira där vi lyckades och vi behöver samtidigt konstatera att vi har mycket kvar att göra.

Denna verksamhetsberättelse känns i magen på oss som var med på färden. Vi känner en tack-
samhet över det vi hann med, en trygghet för den stabila grunden som skapades och en hopp-
fullhet för det fortsatta arbetet. 

Tack för år 2017, det var ett viktigt år för LSU:s rehabilitering och stabilitet. Nu fortsätter vi 
arbetet tillsammans för en starkare ungdomsrörelse!

Förord

Rosaline Marbinah
Ordförande

Hannah Kroksson
Generalsekreterare
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Vad är detta för dokument?

Detta är verksamhetsberättelsen för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, verksamhetsår 
2017. Verksamheten syftar till att stärka barn- och ungdomsorganisationernas plats och 
dess förutsättningar att verka i samhället. Den är baserad på uppdraget från årsmötet 
2015, det vill säga verksamhetsplanen för 2016-2017. Verksamheten utgår på så sätt också 
från LSU:s långsiktiga strategi som antogs 2013 och lyfter fram prioriteringar kopplade till 
respektive strategidelmål, både nya satsningar och utveckling av befintlig verksamhet.



Internationellt

Med lite skämtsamhet och lite allvar är det många som kallat år 2017 för vår tids värsta år. Det 
är med säkerhet ett år som kantats av mycket osäkerhet inför framtiden. Inte minst genom att 
Donald Trump som nytillträdd president i USA hotat med att gå ur flera viktiga internationella 
avtal och samarbeten, varav en del av hoten blivit verklighet. Till exempel lämnade USA både 
Parisavtalet och Unesco. 

Flera terrorbrott skedde runt om i Europa, bland annat på Drottninggatan i Stockholm. Storbri-
tannien begärde utträde ur Europeiska Unionen. Det asyl- och migrationspolitiska läget försäm-
rades ytterligare i Sverige och världen, och EU:s gemensamma politik i form av nya förordningar 
blev en omöjlighet att komma överens kring, samtidigt som ett enormt antal personer dog på 
medelhavet. Högerextrema partier och åsikter fick allt större fäste i Europa. Den humanitära 
krisen i Syrien fortsatte men IS tappade mark när de motats bort från Raqqa. 

Det är betydligt svårare att minnas de positiva hädelserna i världen under 2017. Några av dem 
är att Australien legaliserade samkönade äktenskap, att FN:s konvention om kärnvapenförbud 
antogs och International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) blev årets pristagare av 
Nobels fredspris. 

2017 var ett år som går till historien som högst otryggt där många stater flytt sitt ansvar, inte 
minst USA. Vi kan med glädje se att Sveriges regering tog på sig ledartröjan i många delar av det 
internationella arbetet och har reagerat kraftfullt på det bristande ansvar som varit så framträ-
dande i den internationella politiken.

Hösten 2017 tog #metoo världen med storm och debatten om sexuella trakasserier och våld-
täkter går inte längre att hålla tillbaka eller sopa under mattan. I Sverige får det en enorm 
genomslagskraft genom de många uppropen som publiceras. LSU deltog i mötet som de politiska 
ungdomsförbunden höll i samband med uppropet “I maktens korridorer”. 

Nationellt

Sverige nådde tio miljoner invånare, bopriserna föll och vi genomförde ett myntbyte. 

Den högerextremistiska tidningen Nya tider tilläts, trots högljudda protester, att ställa ut på bok-
mässan. Nordiska motståndsrörelsen (NMR) demonstrerade allt mer frekvent på gator och torg. 

Ung i Sverige sittprotesterade över hela landet och krävde amnesti för de afghanska ungdomar-
na. 

Regeringen meddelade att flera myndigheter ska decentraliseras från Stockholm och flyttas ut i 
landet, däribland Myndigheten för ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, detta oroar stora delar av 
ungdomsrörelsen då kompetenstappet tycks bli stort. 

Vad hände egentligen 2017?
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Försvaret genomförde en stor internationell övning på civilt område, Aurora17. Under övningen 
sköts blanka skott, bland annat inne i centrala Stockholm. 

Den nya myndigheten Delegationen mot segregation (Delmos) fick sitt uppdrag presenterat. Delmos 
ska förbättra situationen för socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker 
till segregation och myndigheten inrättas 1 januari 2018.

Det politiska läget har även varit oroligt nationellt under 2017. Transportstyrelsens IT-upphandling 
blev en stor skandal. Regeringens kommunikation fick hård kritik och förtroendet för regeringen 
sjönk. Två ministrar fick avgå i samband med skandalen. Generellt fanns det mycket att anmärka 
på när det gäller förhållandet mellan politiken och myndigheterna under 2017. Det var också oroligt 
i oppositionen. Centerpartiet växte både med nya medlemmar och bra opinionssiffror. Däremot var 
det lågt förtroende och dåliga opinionssiffror för moderaterna och partiledaren Anna Kinberg Batra 
tvingades att avgå. Ny statsministerkandidat för alliansen blev den nya partiledaren Ulf Kristersson.
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Under 2017 har LSU arbetat hårt för att vända den ohållbara situationen som organisationen 
befunnit sig i under ett antal år. Styrelsen fattade under hösten 2016 en rad beslut som imple-
menterades under våren 2017. Förändringarna innebar bland annat en förnyad kanslistruktur 
och nya befattningar på kansliet. En ledningsgrupp sattes samman och inledde sitt gemen-
samma arbete för att få ihop organisationen. I de nya verksamhetsområdena tillsattes verk-
samhetsledare med utökat ansvar. För att aktivt kunna bemöta de utmaningar som LSU har 
haft beträffande internutvecklingen har ledningen intensifierat sitt gemensamma uppdrag och 
ledningsgruppen har eftersträvat att träffas en gång i veckan under hela året. Det har setts som 
nödvändigt för att utforma och implementera de förändringar som krävts. Under året har också 
ledningsgruppen haft förstärkning av presidiet.

LEDNINGSGRUPPEN under 2017 
Generalsekreterare Jonas Edgren,  t.o.m augusti 2017
Verksamhetsledare Eleonore Eriksson, t.o.m juli 2017
Verksamhetsledare Anders Lindell, f.r.o.m februari 2017
Verksamhetsledare Rebecka Stenkvist, f.r.o.m september 2017

Internutvecklingens år

Eleonore Jonas

Anders Rebecka 5



Verksamhetsutveckling

Vid årets start påbörjades en effektivisering av verksamheten genom en omorganisering som 
innebar att tre utpräglade arbetsområden blev två och att på grund av den ekonomiska situa-
tionen skala ner delar av den grundbidragsfinansierade verksamheten. Nedskärningen berörde 
främst den nationella politikbevakningen och utbildningsinsatser, eftersom detta bedrivs utan 
projektmedel. De två verksamhetsområden som kansli och verksamhet idag är indelade efter är 
Samverkan, Organisation och Ledarskap (SOL) samt Politik och Påverkan (POP). Det tidigare 
området för Globalt utvecklingssamarbete har delats upp mellan SOL och POP.

I samband med organisationsförändringen tillsattes det en verksamhetsledare per verksamhets-
område. Detta med syfte och resultat av en mer verksamhetsnära arbetsledning där ett nära 
samarbete mellan verksamhetsledarna leder till att identifiera organisationens behov och hitta 
synergieffekter mellan sina områden. Dessutom har LSU under 2017 haft tre sommarjobbare, 
mellan 16 och 18 år, på plats som jobbat med omvärldsanalys, underlag till Almedalen och utka-
stunderlag på Agenda 2030-satsningar.

Året 2017 har också inneburit en förändring i hur och vilka projekt som söks. Framför allt gäller 
det en bättre prioritering av vilka ansökningar som det läggs tid och energi på samt att LSU inte 
söker projekt som inte är tydligt förenliga med målen från Strategin.

För att kunna uppnå de mål som gäller att förmedla en rättvis bild och stärka bilden av barn- 
och ungdomsorganisationerna och dess viktiga roll i samhället, valde styrelsen att göra en eko-
nomisk prioritering och säkerställa kommunikatörskompetens på kansliet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under 2017 har det generella arbetsmiljöarbetet fått goda uppföljningsrutiner och en tydlig 
systematik i organisationen, vilket skapat bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö. Organi-
sationen har lagt tydligt internt fokus under året för att möta de utmaningar som hotat organi-
sationen, så som brister i den ideella arbetsmiljön. LSU har under året skapat tydligare interna 
riktlinjer och processer samt stärkt samverkan mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisatio-
nen. LSU antog även en policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och annan kränkan-
de särbehandling.

Under året har både styrelsen och kansliet haft särskild kompetensutveckling som stärker orga-
nisationens kompetens i systematiskt psykosocialt arbetsmiljöarbete.

I september hade styrelsen och kansliet en gemensam dag på Tollare folkhögskola för att disku-
tera utmaningar och roller. Under dagen knöts kansliets och styrelsens olika processer samman.

Projektet hållbart engagemang och ledarskap (HEL) startade i början av året med syfte att 
förstärka hela ungdomsrörelsens arbete för minskad stress och utbrändhet. LSU:s medvetenhet 
och intresse för projektets frågor grundar sig inte minst i de egna erfarenheter som kommit av 
att vara aktiva i en organisation som tagit skada av ett bristande systematiskt arbete. Genom 
det utvecklingsarbete som sker inom Hel har LSU under året kunnat förstärka den egna organi-
sationens hälsa.
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Ekonomistyrning

Under mandatperiodens första år synliggjordes vår bristande ekonomistyrning och en rad pro-
cesser för åtgärder sattes igång. Det har varit ett stort och omfattande projekt som innefattat allt 
från att förbättra interna blanketter och budgetmallar till att helt byta leverantör av ekonomiskt 
operativt stöd. Ett nytt samarbete med IOGT- NTO förstärkte det ekonomiska arbetet och la 
grunden till ett nytt ekonomistyrningsarbete som gjorde det enklare att planera och följa upp 
arbetet. Under våren arbetade Louise Edgren hos IOGT-NTO med LSU och under sommaren 
började Jon Nordquist som ny controller.

I samband med hanteringsskiftet har vi lyckats skapa nya rutiner som under året möjliggjort ak-
tiva åtgärder för att vända ekonomin i rätt riktning. Flera nya system och uppföljningsprocesser 
har satts i bruk och en ekonomihandbok har skapats från grunden och implementerats i orga-
nisationen. Vid årets början togs det fram ett nytt ramverk för tidsrapportering och attestering 
som bidragit till förbättrade prognosmöjligheter.

Trots att politiken för det civila samhället tydligt tar avstamp i principer om dialog och långsik-
tighet ledde bristen på just detta, samt bristen på information, från

våra offentliga finansiärer till en otrygg start på 2017. Trots tydliga prioriteringar från LSU:s 
ledning och vilande verksamheter startade styrelsen året med en budget med ett negativt re-
sultat om dryga 340 000 kr. Därför beslutade styrelsen, parallellt med ett arbete för en breddad 
finansiering på lång sikt, även om ytterligare offensiva prioriteringar som gett resultat. Priorite-
ringarna i ledningen syftade till att åstadkomma ett balanserat resultat. Detta har bland annat 
innefattat att inte återbesätta den administrativa tjänsten som organisationssekreterare och att 
lämna generalsekreterartjänsten vakant när Jonas Edgren valde att lämna sin tjänst sommaren 
2017.

Inför 2017 hade LSU argumenterat för att dubbla även LSU:s grundbidrag. Det utvidgade äskan-
det avslogs och bidraget kvarstod på samma belopp som tidigare år. Dialogen med bland andra 
utbildningsdepartementet intensifierades och en hård process har förts från LSU:s håll för att 
synliggöra den instabilitet som tillkommer ungdomsrörelsen i och med de låga grundbidragen. 
Under året inkom LSU med ett tilläggsäskande som även det avslogs. Detta kändes för många 
som ett stort bakslag men arbetet har inte varit helt fruktlöst. Inför budgetåret 2018 höjdes 
anslaget något.

När räkenskaperna för 2017 färdigställts kan vi se ett resultat på -44 000. Trots att det är nega-
tivt resultat är det en enorm förbättring från den prognos som ställts genom budgeten vid årets 
start. Vi kan se att genom att fokusera rätt kompetenser till rätt arbetsuppgifter har LSU återer-
övrat ekonomistyrningen. Detta arbete är något som LSU är mycket stolta över och bäddar för 
en betydligt ljusare ekonomisk framtid för organisationen.
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Generellt

LSU kan konstatera att antalet barn- och ungdomsorganisationer fortsatt ökar, det gör även 
antalet sökande till MUCF och statsbidraget. Detta innebär alltså att ungdomsrörelsen växer. Vi 
kan se en trend i att färre organisationer uppger att de arbetar med sakpolitik, det är alltså mer 
service och praktisk verksamhet än opinionsbildande syfte. Ytterligare en trend inom ungdoms-
rörelsen är att allt fler av våra medlemmar på något vis aktiverar sig i asylfrågan. Under året har 
LSU beställt en undersökning som SIFO utfört. Den visar på att hat och hot riktat mot ung-
domsrörelsen ökar. Tio procent av ideella och åtta procent av anställda uppger höga siffror på 
frågan om hot och/eller trakasserier riktade mot organisationen utifrån påverkar deras arbets-
situation. Många organisationer upplever inga hot riktade mot sig idag men det är ett växande 
problem som LSU ser väldigt allvarligt på. En ökad hotbild mot demokratiskt deltagande är 
också ett hot mot demokratin.

Under året har ordförande Rebecka Prentell har haft en plats i Delegationen för unga och ny-
anlända till arbete, LSU har varit en del av nätverket Landsbygdsnätverken 2020 och LSU har 
suttit med i en grupp med syfte att genomföra en översyn av regelverket för Arvsfonden. Inom 
Politik och Påverkan har vi under året 2017 fortsatt arbetet med att förbättra villkor och förut-
sättningar för ungas organisering på alla nivåer från lokalt till globalt.

Ung i utveckling

Agenda 2030
LSU:s arbete med agenda 2030 har varit omfattande under året. Samverkan och dialogen med 
delegationen för Agenda 2030 är fortsatt god. Under våren deltog vi i tvärsektoriella konsulta-
tioner dit vi även bjöd med oss medlemsorganisationer. Tillsammans med delegationens kansli 
och ledamöter genomförde vi en medlemskonsultation om narrativet för 2030 till delegationens 
handlingsplan. Samtliga medlemsorganisationer bjöds in till heldagsworkshopen, åtta av dem 
deltog. Under workshopen formulerades visionen för Agenda 2030 och när Delegationen skul-
le släppa handlingsplanen var det endast press och våra medlemmar som var inbjudna. LSU 

Politik och påverkan
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har också fört samtal om Agenda 2030 med civilminister Ardalan Shekarabi. Hannah Kroksson 
deltog bland annat i ett panelsamtal arrangerat av tankesmedjan Global utmaning och talade om 
ledarskap i Agenda 2030.

Våra medlemsundersökningar visar ett ökat engagemang och intresse för Agenda 2030 men 
också att de fortfarande önskar mer kunskap i frågan. En del av det informationsstöd som LSU 
erhåller har på begäran fått användas till Agenda 2030-arbetet.

FN 

LSU har under 2017 utsett representanter till fyra uppdrag inom FN: HLPF Generalförsamling-
en, COP23 i Bonn samt en ny representant till Unescorådets styrelse. Dessa representanter har 
arbetat med fokusområden kopplade till engagemang för hållbarhetsfrågor, Agenda 2030 samt 
unga, fred och säkerhet. LSU förbereder representanterna noggrant och de ges flera tillfällen att 
inhämta ungas perspektiv på deras frågor. Vi har under året lyft att representanterna saknar till-
räcklig förberedelse från de svenska delegationerna och en dialog med utrikesdepartementet har 
påbörjats. Det är viktigt att dessa uppdrag inte riskerar att uppfattas som dekorativa inslag utan 
som den resurs de är och därför delta med reellt inflytande. LSU är också en av de icke-stat-
liga organisationer i världen som har rådgivande status vid FN:s Ekonomiska och sociala råd 
(ECOSOC), men under 2017 har LSU inte aktivt arbetat med ECOSOC. Sona Rashid satt med i 
CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030.

Representanterna för UNGA, HLPF och COP23 har, förutom deltagandet i konferenserna och 
dess förarbete i delegationerna, haft konsultationer med LSU:s medlemsorganisationer samt 
arbetat för att sprida information om de frågor som uppdraget berör.

UNGA
Hanna Bergman, nominerad av Unga feminister, var LSU:s och Sveriges ungdomsrepresentant 
i United Nations General Assembly (UNGA). Fokus för uppdraget låg inom området Unga, fred 
och säkerhet med grund i FN:s Säkerhetsrådsresolution 2250 och mål 16 i Agenda 2030. Hanna 
höll bland annat ett tal under öppningen av det tredje utskottet i FN:s Generalförsamling, som 
behandlar frågor om Mänskliga rättigheter. Under en UNg-helg föreläste Hanna för FN-förbundets 
unga medlemmar. Representanten har också deltagit i en rad seminarier och paneler under året. 
Bland annat under Stockholm forum on peace and development som var arrangerat av Sipri. I 
ett panelsamtal under AIESEC:s Youthspeak talade Hanna om ungas roll i en hållbar framtid. 
Hanna höll också avslutningstalet under ett riksdagsseminarium om Small arms and light wea-
pons, där de flesta riksdagspartier fanns representerade. Tillsammans med LSU:s HLPF-repre-
sentant Björn, höll Hanna en konsultationsfika för LSU:s medlemmar för att inhämta perspektiv 
på deras respektive frågor. Ungefär 40 medlemsorganisationer deltog i konsultationen.

Hanna
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HLPF
Björn Fondén, nominerad av Fältbiologerna, var under året representant till FN:s High-Level 
Political Forum, HLPF. Agenda 2030:s mål 17 Genomförande och globalt partnerskap var Björns 
främsta fokusområde. Sverige var 2017 ett av de länder som rapporterade till HLPF hur det går 
med Agenda 2030-arbetet. Inför toppmötet i New York höll Sverige tillsammans med Fiji en för-
konferens, Havskonfrerensen. LSU såg till att Björn fick en plats för att bevaka konferensen och 
bygga nätverk med andra unga som arbetar med frågan. Tjugotvå av LSU:s medlemsorganisatio-
ner bjöds in till är konsultation med Björn inför att han skulle åka till HLPF i New York.

Under HLPF-konferensen var Björn den enda ungdoms-
representanten på plats som var en officiell del av en 
nations delegation. Tillsammans med Civilminister 
Ardalan Shekarabi och representanter från Svenskt 
Näringsliv och Malmö Stad, presenterade Björn Sveriges 
arbete med Agenda 2030 där han bland annat lyfte fram 
vikten av fri och självständig organisering.

COP23
Kajsa Fernström Nåtby nominerades av Utrikespolitiska förbundet och valdes till LSU:s repre-
sentant till Conference of the Parties, COP23, i Bonn. Tillsammans med representant från depar-
tement, myndigheter, riksdag och regering var Kajsa en del av den svenska delegationen. Genom 
att lyfta åsikter och perspektiv från unga i diskussionerna inom den svenska delegationen har 
Kajsa arbetat för att unga inte ska glömmas bort i förhandlingarna på COP23. Ett flertal konsul-
tationer med barn- och ungdomsorganisationer hölls innan Kajsa åkte iväg till Bonn för att bland 
annat följa förhandlingarna om en plattform för lokalbefolkningar och urfolk. Till Bonn åkte ock-
så ett team från Utbildningsradion, UR, som följde med Kajsa i uppdraget som representant.

Under sitt uppdrag har Kajsa också föreläst och modererat samtal om klimatstrategistyrning och 
hållbarhet, haft möte med Naturvårdsverket om ungas deltagande och skrivit en krönika om vad 
stater kan lära sig av civilsamhället i klimatfrågan.

COP-representanten är ett av de nyaste uppdragen bland LSU:s representanter och den svenska 
delegationen har dragit nytta av Kajsas närvaro. Dock har LSU under 2017 behövt arbeta för att 
Miljö- och energidepartementet ska få en bättre förståelse för var LSU-representanten fyller för 
syfte och att den ska vara med på alla de förmöten som hålls på hemmaplan innan COP24

Unesco och Unescorådet
Från Sveriges elevråd - SVEA nominerades Matilda Hellström till LSU:s representant till Unes-

Björn

Kajsa
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corådet. Unesco är United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation och arbetar 
för fred och säkerhet genom samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, kultur samt 
för ökad respekt för rättvisa, mänskliga rättigheter och frihet för alla människor. När Matilda 
hade förhinder skickade LSU istället Hannah Kroksson som delegat till Unescos generalförsam-
ling i Paris. Under konferensen antog samtliga delar av Unescoförsamlingen nya direktiv som hur 
de ska arbeta med ungas inflytande, både i Unesco och på hemmaplan i respektive land.

Almedalen

Sammanlagt deltog LSU i 18 aktiviteter, varav åtta var våra egna och tio event arrangerade av 
andra där LSU medverkade. Vi nådde totalt 924 seminariedeltagare. LSU:s årliga mingel besök-
tes av ca. 230 personer. LSU arrangerade även två seminarier inom HEL tillsammans med Uni-
onen, ett samtal om resolution 2250 och ett samtal om COP i Formas tält. FN-representanterna 
Hanna Bergman och Björn Fondén arrangerade ”Fika för FN” för att få inspel till sina uppdrag.

Maktfrukostarna, som är ett av LSU:s mest populära arrangemang under Almedalsveckan var 
som vanligt mycket uppskattade av de som fick en plats. I år var bland annat Kerstin Evelius en 
av makthavarna i frukostens centrum, där för att tala med deltagarna om psykisk ohälsa.

Från LSU:s medverkan i andra event kan särskilt 
lyftas fram några som är nära kopplade till våra 
frågor. Hannah Kroksson deltog i ett samtal hos 
FRII och PWC tillsammans med bland andra Lena 
Nyberg om civilsamhällets finansiering och Rosa-
line Marbinah deltog på lanseringen av handlings-
planen för Agenda 2030 tillsammans med bland 
andra Ardalan Shekarabi.
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Barnrättspolitiken

LSU:s barnrättspolitiska arbete kan fokuseras till tre punkter. Deltagandet i Barnrättsdelegatio-
nens arbete, att bevaka barnrättsfrågor som uppstår i inkorporeringsarbetet med barnkonventio-
nen till svensk lag samt att verka för breddad finansiering för barn- och ungdomsorganisationers 
verksamhet med barn.

Barnrättsdelegationen är ett forum 
för dialog mellan regeringen och 
civilsamhällesorganisationer som 
arbetar för barns rättigheter. Under 
delegationens sammanträden har 
samtalen bland annat handlat om 
migration och ensamkommande 
barns situation tillsammans med 
representanter från justitiedeparte-
mentet samt om Sveriges bidrag till 
det Globala partnerskapet. Genom 
Barnrättsdelegationen har LSU fått 
ta del av en ny handlingsplan för 
att arbeta med utmaningar om våld, 
sexuellt våld och exploatering. LSU 
ser mycket positivt på hur regering-
en här stärker samverkan mellan 
civilsamhället och inom myndighe-
terna.

LSU träffade under året äve migra-
tionsministern och diskuterade hur 
den tillfälliga lagen gällande asyl står 
i strid med barnkonventionen. Vi 
har också stärkt upp bevakningen av 
barnrättspolitiken, särskilt kopplat till 
utredningen om barnkonventionen till 
svensk lag.

Ung här

Vi avslutade projektet Ung här i början av 2017. Projektet handlade om ungdomars inflytande 
i lokal politik. En avslutade konferens hölls i Skövde tillsammans med Skövde kommun som 
projektet arbetat i nära samarbete med. I samband med projektets avslut släpptes en rapport om 
arbetet och projektets slutsatser. Intresset för rapporten var redan stort bland Sveriges kommu-
ner innan den hade färdigställts.

Johline Hannah Ella

LSU:s kommunikatörer: Johline Lindholm, Hannah Laustiola, Ella Coogan & Joakim Lindgren

Joakim
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#Dubblastödet

Frågan om att fördubbla det ekonomiska stödet till barn- och ungdomsorganisationerna är något 
LSU lyfter i alla möten med makthavare såsom statsråd och statssekreterare. Detta har gjorts 
både i möten där #dubblastödet har varit en del av agendan och i möten och forum där det inte 
har varit på agendan – men där tillfälle har funnits att lyfta frågan. #Dubblastödet är något som 
genomsyrar hela LSU:s verksamhet. Trots att vi ännu inte sett en faktisk ökning av statsbidraget 
till barn- och ungdomsorganisationer så kan vi tydligt se att vårt arbete inte gått obemärkt förbi 
och att samtliga berörda parter är väl medvetna om #dubblastödet. LSU kommenterade Stats-
budgeten som en bra budget för unga på flera områden som inte berör organisering, men att LSU 
samtidigt kan konstatera att det för barn- och ungdomsorganisationerna fortfarande saknades 
utökad och efterlängtad finansiering.

Under våren 2017 höll LSU två träffar för medlemsorganisationer för att prata om #dubblastödet. 
På den första träffen kom sju personer och på den andra kom det fyra, men det var fler anmälda 
till båda träffarna. Ur träffarna kom många bra idéer att arbeta vidare med.

Ungdomspolitiska rådet

Vice ordförande Hannah Kroksson har under året suttit som LSU:s representant i ungdomsmi-
nister Anna Ekströms ungdomspolitiska råd. Träffarna har berört bland annat öppen fritidsverk-
samhet, unga och segregation samt om arbetslivssituationen och anställningsformer för unga. De 
organisationer som hade en plats i Ungdomspolitiska rådet 2017 var:

• Europeiska Ungdomsparlamentet
• Förbundet Aktiv Ungdom
• Förbundet Skog och Ungdom
• Förbundet Unga forskare
• jagvillhabostad.nu
• Moderata Ungdomsförbundet
• Riksförbundet Goodgame
• Riksorganisationen Unga Reumatiker
• Röda korsets Ungdomsförbund
• Sverigefinska Ungdomsförbundet
• Scoutförbundet
• Sveriges Blåbandsungdom
• Sveriges förenade studentkårer
• Svenska Kyrkans Unga
• Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
• Sveriges Ungdomsråd
• Syrianska-Arameiska ungdomsförbundet
• Ung Media Sverige
• Unga Feminister
• Ungdomsorganisationen Reacta Forte
• LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
• NUNI - Nätverket för lokalt ungdomsinflytande
• Riksidrottsförbundet
• Sveriges Kommuner och Landsting
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Överenskommelsen och civilsamhällespolitiken

LSU:s vice ordförande Hannah Kroksson var under 2017 vice ordförande och därefter ordfö-
rande för Överenskommelsen inom det sociala området. Den gemensamma arbetsgruppen har 
under året genomfört en stor process för att skapa en ny nationell överenskommelse som inne-
fattar alla de politikområden där regeringen verkar. Under våren träffades politiska företrädare 
från Sveriges kommuner och landsting (SKL), regeringen och Överenskommelsen, med syfte att 
ta fram en ny stödstruktur för dialog och samråd. Det arbetet har lett till att en ny överenskom-
melse signerades av regeringen och representanter från civilsamhället i februari 2018. Den nya 
Överenskommelsen är en stödstruktur för det offentligas dialog med det civila samhället inom 
alla politikområden som regeringen verkar inom. Utöver detta genomförde Överenskommelsen 
två lokala konferenser, tog fram en tematisk skrift om hållbarhet i samverkan och skrev fram två 
forskaruppdrag som skall redovisas under 2018.

LSU har varit en av 16 organisationer som deltagit i Partsgemensamt 
forum 2017, som MUCF sammankallar till. I Partsgemensamt forum möts 
regeringen och det civila samhället för att föra dialog om civilsamhällets 
villkor, möjligheter, utveckling samt dess delaktighet i demokratin. Parts-
gemensamt forum fungerar också som ett bidrag till regeringens utveck-
ling och uppföljning av Politiken för det civila samhället.

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en myndighet som LSU samar-
betar med i hög utsträckning av många anledningar. MUCF tar fram kunskap som är viktig för 
LSU:s arbete om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets förutsättningar. De är också den främ-
sta finansiären för majoriteten av LSU:s medlemmar. Det är viktigt för LSU att både samarbeta 
med och påverka en myndighet med ansvar för många frågor som är viktiga för ungdomsrörel-
sen. Ordförande Rebecka Prentell har under 2017 suttit som ledamot i MUCF:s insynsråd.

Demokratikriterier
LSU har varit en del i två olika utredningar av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågors demokratikriterier. En av utredningarna gjordes av MUCF själva och den andra var det 
Statskontoret som gjorde. LSU:s hållning har varit kritisk och har framförts till båda utredning-
arna. Politiken för det civila samhället tar tydligt avstamp i principer om dialog och långsik-
tighet. LSU har påpekat att MUCF brister i dessa principer. Bristen på information och dialog 
och brister i långsiktighet från MUCF har påverkat både LSU och LSU:s medlemsorganisationer 
negativt.

Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. I samar-
betet med FBA arbetar LSU främst med strategin för hållbar fred, mänsklig säkerhet och FN:s 
säkerhetsrådsresolution 2250 Unga, fred och säkerhet. LSU verkar för att FBA ska implementera 
säkerhetsresolutionen och verka för positiv fred i deras verksamhet och verkställande av Agenda 
2030:s mål 16, om fredliga och inkluderande samhällen. Vice ordförande Rosaline Marbinah har 
suttit som ledamot i FBA:s insynsråd under 2017.
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Norden

Torgny Arwidsson från FNUF var LSU:s Nordenrepresentant. Erik Tegnér från 
UNF var vald till suppleant. LSU:s arbete med våra nordiska och baltiska part-
ners har under året intensifierats. Genom Europaarbetet har det sedan tidigare 
funnits ett samarbete men fördjupningen ligger i samarbete gällande Agenda 
2030 och Östersjön. 2017 sökte LSU tre olika projekt för nordiskt och baltiskt 
samarbete varav två påbörjas under 2018. Ett projekt startades redan under 
sommaren 2017, Youth cooperation in the European Union Strategy for the 
Baltic Sea Region. Ett pilotprojekt för att stärka samarbetet mellan de baltiska 
och nordiska landsråden. Resultaten var goda men på grund av projektets stor-
lek och inriktning var svårt att förena med LSU:s verksamhet och resurser.

LSU har även funnits representerade i Nordiska Ministerrådet, särskilt genom utskottet Nordiska 
barn och ungdomskommittén (NORDBUK), som arbetar med frågor om barn och unga i Norden, 
stöttar projekt och koordinerar forskning. Under året har vi rekryterat om vår representant till 
ytterligare en omgång samt utsett en suppleant.

Projektmedarbetare Norden & UiU, Feben Hadgu och Projektledare EU, Maja Stojanovska

Europa och EU

Den 9 maj på Europadagen höll LSU i EU-handslaget på Europahuset där vice ordförande Rosali-
ne Marbinah mötte EU-minister Ann Linde. En diskussion om Brexit fördes med representanter 
från Storbritanien. De politiska ungdomsförbunden var även inbjudna att möta varandra i en 
debatt. LSU har haft en plats i Övervakningskommittén för Rådet för Europeiska Socialfonden i 
Sverige (ESF).

Migrationspolitiken har varit en framträdande fråga i LSU:s Europaarbete. LSU var en hel vecka 
i Bryssel för att träffa och samtala med EU-parlamentariker och andra aktörer om asyl- och 
migrationsfrågor. I samband med dessa möte lämnade LSU över skriften LSU:s asylpolitiska 
ståndpunkter, och arbetade för att LSU skulle få komma in i olika politiska processer som rör 
asyl- och migrationspolitik. Hanna Nyberg från styrelsen satt med i CONCORD Sveriges migra-
tionsgrupp som bevakade och påverkade det asyl- och migrationspolitiska arbetet i EU. Bland 
annat träffade de Justitiedepartementet för att diskutera Sveriges hållning i förhandlingarna om 
CEAS (Common European Asylum System).

European Youth Forum
European Youth Forum (YFJ) är den europeiska paraplyorganisation för ungdomsorganisationers 
paraplyorganisationer. I YFJ driver LSU att forumet ska fortsätta skapa meningsfulla mötesplat-
ser för medlemmarna, exempelvis förberedande träffar inför globala toppmöten. LSU:s främsta 
roll är att lyfta vikten av en solidarisk ungdomsrörelse som står för upp för rätten till fri orga-

Torgny

Feben Maja
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nisering, mänskliga rättigheter och demokrati. Maja Strojanovska, från LSU:s kansli, har suttit 
i YFJ:s expertgrup för Erasmus+. Representanten Dana Porkomeylian satt i expertgruppen för 
Youth Policy och Anja Olin Pape i expertgruppen för Youth Rights. Vice ordförande Rosaline 
Marbinah satt med i YFJ:s nätverk för Migration och mänskliga rättigheter.

Röstresan genom EU
LSU:s samarbete med MUCF och 
Utbildningsdepartementet om att 
samla in ungas perspektiv inom ra-
men för den strukturerade dialogen 
Röstresan har fortsatt. Vid början av 
året var Dana Pourkomeylian, nomi-
nerad av Sveriges ungdomsråd, och 
Alice Bergholtz från Scouterna LSU:s 
representanter för dialogen med unga 
på EU-nivå och på EU-ordförandeska-
pens ungdomskonferenser. Detta kallas 
inom LSU för Röstresan. Under Maj 
avslutades en cykel av Röstresan och i 
samband med det så släppte Dana och 
Alice en rapport innehållande bland 
annat sina slutsatser från konsultatio-
nerna och konferenserna. Represen-
tanterna träffade ungdomsminister 
Anna Ekström för att överlämna sin 
rapport och diskutera utmaningar 
tillsammans.

Sedan sommaren 2017 har LSU valt två nya representanter som tar över ansvaret att samla in 
vad Sveriges unga tycker för att sedan se till att de blir till rekommendationer för verklig politik 
i EU. De nya representanterna är Louise Grabo från Centerpartiets ungdomsförbund och Jakob 
Amnér från Sveriges elevråd - SVEA och ordförandelandet under 2017 andra halva var Estland. 
Den nya perioden av Röstresan har temat “Youth in Europé - What’s Next?” med särskilt fokus 
på förhandlingarna mot en ny ungdomsstrategi inom EU.

Dana & Alice

Louise & Jakob

16



Europarådets rådgivande kommitté för ungdomsfrågor 
Anja Olin-Pape från LSU har innehaft viceordförandeskapet i Advisory Council on Youth (AC) - 
Europarådets kommitté för ungdomsfrågor. Rådet har en medbestämmande funktion i fråga om 
Europarådets ungdomsprogram och prioriteringar på ungdomsområdet. LSU:s fokus är ungas 
tillgänglighet till sina rättigheter och ungas organisering i Europa.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitté (EESK)
LSU har även haft representation i EESK – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén där 
Imse Spragg Nilsson har varit ledamot. Uppdraget utses av regeringen utifrån nominering från 
LSU. EESK är ett rådgivande EU-organ som skickar yttranden i EU-frågor till kommissionen, 
rådet, och Europaparlamentet. De ser även till att EU:s politik tar hänsyn till ekonomiska och 
sociala förhållanden genom att söka samförstånd för allas bästa. EESK främjar medborgardelta-
gandet i EU genom att ge arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper 
större inflytande och föra dialog med dem. I EESK vill LSU stärka det svenska och europeiska 
civilsamhället, med särskilt fokus på ungdomsrörelsen.

Anja

Imse
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Generellt

Verksamhetsområdet Samverkan, Organisation och Ledarskap (SOL) skapades och fokuserades 
under 2017. LSU identifierade att det fanns stora förväntningar från medlemsorganisationerna 
att leverera kapacitetstärkande verksamhet – och dessutom att den verksamheten uppskattades 
väldigt högt. Samtidigt såg LSU stora utmaningar i att kostnadstäcka denna verksamhet då det 
ständigt var utmanande att hitta deltagare till verksamheten. LSU behövde ta ett omtag kring 
verksamheten och parallellt med detta nyrekryterades hela verksamhetsområdet under året. 
Samtidigt genomfördes den 10:e omgången av ledarskaps- och mentorskapsprogrammet Ung 
med Makt i samarbete med Ideell Arena vilket var fortsatt mycket uppskattat under året. Nät-
verket för generalsekreterare kom inte igång som planerat men Ordförandenätverket träffades 
löpande under året. LSU har fortsatt suttit med i Utgivningsrådet för tidskriften Kurage.

De externt finansierade projekt som drivits under 2017 och ingått i SOL är det Forum Syd-fi-
nansierade partnerskapsprogrammet GALE, arvsfondsprojektet HEL samt regeringsuppdraget 
att Samordna barn- och ungdomsorganisationernas arbete med unga asylsökande och nyanlän-
da.

DEMO

Projektet DEMO (Demokrati, Engagemang, Medmänsklighet och Organisering) avslutade sin 
verksamhet under 2016. Under början av 2017 arbetade LSU med att avveckla projektet admi-
nistrativt och att redovisa ekonomin. På grund av LSU:s interna situation drog redovisningsar-
betet ut på tiden och krävde ovanligt mycket resurser. Projektet syftade till att bidra till ökad 
organisering hos unga som tidigare befunnit sig långt från ungdomsrörelsen. DEMO:s arbete 
var väldigt framgångsrikt i den lokala verksamheten som bedrevs och bidrog även i hög grad till 
LSU:s egna interna utvecklingsarbete, inte minst som projektorganisation och hur vi arbetar för 
social inkludering med och för olika målgrupper.

GALE

LSU har under 2017 fortsatt arbeta för att stärka det unga civilsamhället både i Sverige och ute 
världen, främst genom de medel som vi erhåller via Forum Syd. Detta har framför allt gjorts 
genom projektet GALE (Global action local empowerment). 2017 innebar starten av en ny fem-
årig programperiod och under året hade LSU partnerorganisationer i sex andra länder. Partner-
skapen bygger på ömsesidighet och tillit till att varje organisation känner sina utmaningar och 
sin kontext bäst och genom partnerskapen ökar vi förståelsen för vår egen likväl som andras 
situation och tillsammans skapas förutsättningar för att bygga starkare organisationer. Genom 
att mötas och diskutera utmaningar kan samarbeten även inledas kring specifika frågor. Varje 
år samlas alla partnerorganisationer för en workshop där diskussioner hålls efter teman och 
regionala samarbeten skapas. Detta år hölls GALE-workshopen i Kenya med YAK – Youth Alive 
Kenya som värdar.

Samverkan, organisation och ledarskap
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Partnerorganisationerna har under 2017 varit YAK i Kenya, YETT i Zimbabwe, RADA i Belarus, 
GOFOR i Turkiet, YAP i Libanon och NYC i Myanmar. Ett förarbete påbörjades med syfte att 
undersöka möjligheterna till att inkorporera CYAN i Filipinerna i programmet och som en ny 
partnerorganisation. Flera av våra partners besökte Sverige, framförallt under hösten, och till-
sammans med samverkansaktörer genomfördes ett antal spridningstillfällen för att dela med sig 
av erfarenheter från olika länder och kontexter.

Vi har inom ramen för GALE fortsatt arbetet med Youth Cooperation Initiative (YCI) som är en 
mindre samarbetsfond som syftar till att ge LSU:s medlemsorganisationer tillsammans med våra 
partners medlemmar möjlighet att ansöka om projektmedel för att lätt kunna genomföra nya 
samarbeten. Under 2017 har åtta YCI-projekt genomförts.

Projektledare GALE, Sara Ekenbjörn, projektledare GALE, Elias Efvergren och projektmedarbe-
tare GALE, Tania Braimok

Ung med Makt

Ledarskapsprogrammet Ung med makt genomfördes. I år, likt de senaste åren genomfördes det 
i samverkan med Ideell arena, detta år var även Tollare folkhögskola och revisionsfirman PWC 
med. Det var den tionde årskullen deltagare. Utbildningen består i internat utspridda under 
året sammankopplade med ett mentorsskapsprogram. Fokusområdena för träffarna har varit 
organisation, ledarskap, styrning och omvärldsanalys. I denna omgång hölls fem träffar med 15 
deltagare från 12 olika organisationer. Deltagarna är främst ordföranden, vice ordföranden eller 
generalsekreterare/kanslichefer i sina respektive organisationer.

Sara Elias Tania
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En värdefull del av programmet är mentorskapet. Varje deltagare får en personlig mentor i form 
av en person med lång erfarenhet av ledarposition i civilsamhället. Mentorskapet ger deltagarna 
en trygghet och stabilitet i sin ledarskapsutveckling och utgör ett mycket uppskattat inslag.

Under 2017 deltog fler deltagare som par från sin ungdomsorganisation är vad som gjort det 
tidigare. Det vill säga både ordförande och generalsekreterare. Dessa deltagare har vittnat om 
att det förstärkte det organisatoriska värdet ytterligare för dem. Särskilda utmaningar som enga-
gerat 2017 års deltagare är finansiering, arbetsgivarfrågor, civilsamhällets roll och möjlighet till 
långsiktigt engagemang.

Samordningen

LSU fick fortsatt anslag för att samordna ungdomsrörelsen arbete med asyl- och migrationsfrå-
gor samt flyktingmottagande. Under året genomfördes nationella och lokala nätverksträffar. För 
det nationella nätverket höll Daniel Carnestedt, Ordförande i Refugees Welcome Stockholm och 
yrkesverksam asylrättsjurist, en utbildning om den så kallade tillfälliga utlänningslagen. I LSU:s 
medlemsorganisationer har arbetet med dessa frågor fortsatt varit starkt men behovet av stöd 
har förändrats vilket ledde till ett skifte i fokus där deltagande i och påverkan av politiska pro-
cesser har fått ta större plats än stöd i verksamheten. LSU hade under delar av året tre lokala 
samordnare som arbetade med att koppla samman organisationer på lokal nivå och att under-
söka deras behov och hur verksamheten såg ut. I november träffade vice ordförande Hannah 
Kroksson, verksamhetsledare Anders Lindell och Hanna Nyberg från styrelsen migrationsminis-
ter Helene Fritzon och en av hennes politiskt sakkunniga för att diskutera det asyl- och migra-
tionspolitiska läget i Sverige och Europa.

Under samordningen faller också LSU:s greenhousearbete, ett stöd för organisationer som ar-
betar för att kunna uppfylla kraven för att få statsbidrag och bli fullvärdiga medlemmar i LSU. 
Under 2017 stöttade LSU Ensamkommandes förbud, som innehar ett etableringsmedlemskap, 
i att bygga och utvärdera organisatorisk stabilitet. Vi samverkade även aktivt inom ramen för 
SKL:s verksamhet, Förnyelselabbet; med syfte att synliggöra ungdomsrörelsen bidrag till starka 
nätverk för ensamkommande barn.

Hållbart engagemang och ledarskap

Arvsfondsprojektet HEL - Hållbart Engagemang och 
ledarskap inledde sitt arbete i februari och kom snabbt 
att bli en viktig del av LSU:s verksamhet. Projektet var 
mycket efterlängtat och behovet att tackla de utmaningar 
ungdomsrörelsen har är stora. Siffror över negativ stress, 
utbrändhet och sjukskrivningar i organisationerna är alar-
merande höga.

Fokus för det första året har legat på data- och kunskap-
sinhämtning samt att testa metoder för att ta fram ett ut-
bildningsprogram för projektets två kommande verksam-
hetsår. Projektet syftade även till att ge en stabil kärna i 
LSU:s interna utvecklingsarbete mot att bli en mer hållbar 
organisation.
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Informationsspridningen har bland annat skett genom LSU:s årliga konferens, LSU forum, som 
hade HEL som tema för dagen. Den årliga rapporten Ungdomsrörelsen i siffror gjordes i år i två 
delar, där del två i rapporten hade ett särskilt fokus på Hållbart engagemang och ledarskap. Un-
der första projektåret har 35 organisationer deltagit på någon form av aktivitet inom HEL.

Projektledare HEL, Tomas Hultman och metodutvecklare HEL, Erica Midfjäll

Tomas Erica
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Under mandatperiodens första år flaggade flera ledamöter om att arbetet mellan styrelsens 
möten kändes ensamt och isolerat från varandras uppdrag samtidigt som många bedömde att 
deras ansvarsområden överlappade med andras. Därför klustrade styrelsen ihop flera ansvars-
områden, som hade vissa frågor gemensamt, till olika arbetsgrupper. Ledamöterna behöll i stort 
sett sina ansvarsområden men fick en grupp att bolla med och möjliggjorde att det blev lättare 
att hitta synergieffekter. En ny viktig princip var även att koppla ansvarsområden till eventuell 
budget och tydliggöra frågeställningar.

Styrelsen i LSU är på inget sätt befriade från den brist på hållbart engagemang som råder i hela 
civilsamhället. En stor det av styrelsens arbete har haft att göra med projektet HEL för att för-
bättra sin egen och kansliets arbetsmiljö. Styrelsen hade sju styrelsemöten under 2017, vilket är 
ett mer än vad de normalt brukar ha. Läget i organisationen krävde det och ett extra möte lades 
in under sensommaren. En viktig och effektfull prioritering som styrelsen gjorde var att utöka 
arvoderingen från 100% till 120%. De extra 20% tillföll vice ordförande Rosaline Marbinah och 
vice ordförande Hannah Kroksson fortsatte sin arvodering från 2016 på 100%.

I augusti 2017 entledigades Sara Vikström Olsson från sitt uppdrag på egen begäran med anled-
ning av stressen inom det civila samhället.

Rebecka Prentell, Ordförande

Hannah Kroksson, Vice ordförande

Rosaline Marbinah, Vice ordförande

Sona Rashid

Diana Van

Hanna Nyberg

Kim Nordlund

Kristin Olofsson

Lovisa Neikter

Sara Vikström Olsson

Styrelsen
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Rebecka Hannah Rosaline Sona

Diana Hanna Kim Kristin

Lovisa Sara
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LSU har under 2017 innehaft medlemskap i en rad olika organisationer och deras nätverk.

Medlemskap
• Arbetsgivaralliansen
• Vetenskap & Allmänhet
• Ideell Arena
• Folk och Försvar
• Forum Syd
• CONCORD Sverige
• European Youth Forum
• United Nations Major Group for Children and Youth

Nätverk
• Generalsekreterarnätverket - Ideell Arena
• Ordförandenätverket - Ideell Arena
• Migrationspolitiska gruppen – CONCORD Sverige
• Agenda 2030-gruppen – CONCORD Sverige
• Shrinking Space-gruppen – CONCORD Sverige

Medlemskap och nätverk under året
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Måluppfyllelse 2017

Strategimål 1. Ungdomsorganisationer är starka  
samhällsaktörer som spelar roll i fler ungas liv

Delmål 1.1: Förutsättningar och villkor för ungas organisering ska förbättras Status

A. Öka statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationerna 

Vi gör detta genom att:
 - Tillsammans med medlemsorganisationer aktivt arbeta för en kraftig ökning av 
statsbidragets storlek och debattera de negativa konsekvenserna av ett lågt stöd till 
ungas egen organisering

B. Uppmärksamma och undanröja regler, villkor och lagar som utgör hinder för ungas  
organisering

Vi gör detta genom att:
 - Tillsammans med medlemsorganisationer ta fram en rapport som synliggör hinder 
och presenterar förslag på reformer som förenklar ungas organisering nationellt,  
regionalt och lokalt

C. Öka tillgången till egna och tillgängliga lokaler och mötesplatser för  
ungdomsrörelsen 

Vi gör detta genom att:
- Tillsammans med samverkanspartners genomföra en satsning som synliggör  
problemet med ungas avsaknad av samlingslokaler och lokalernas bristande  
tillgänglighet, samt verka för att öka tillgången till redan befintliga lokaler och  
mötesplatser

D. Öka tillgängligheten till bidrag och stöd på lokal och regional nivå

Vi gör detta genom att:
- Tillsammans med medlemsorganisationer arbeta för en ökning av storleken på  
lokala och regionala stöd
- Verka i lokala och regionala samverkansorganisationer för att lokala och regionala 
stöd ska kunna sökas av rikstäckande organisationer till lokala eller regionala projekt 
och verksamhet.
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Delmål 1.2: Ungdomsorganisationer ska nå fler unga med sin  
verksamhet Status

A. Fånga upp engagemang och stärka ungas organisering i områden där  
ungdomsrörelsen tidigare varit svag

Vi gör detta genom att:
 - Projektet DEMO fortsätter arbeta lokalt tillsammans med  
medlemsorganisationer för att stärka ungdomar och öka kunskapen om och  
verktygen för organisering

B. Stärka ungdomsorganisationers arbete med social inkludering och  
normkritik

Vi gör detta genom att:
- Utforma och erbjuda medlemsorganisationer kompetensutveckling kopplat till 
social inkludering med fokus på rasifiering
 - I samarbete med folkbildningsaktörer stärka grupper av unga som  
tidigare stått långt från ungdomsrörelsen att ta plats i ungdomsorganisationer, för 
att ungdomsorganisationer bättre ska kunna spegla samhället.

Delmål 1.3: Ungdomsorganisationers ekonomiska och  
organisatoriska stabilitet ska stärkas Status

A. Öka förutsägbarhet och tillgång till projektmedel för ungdomsorganisationer 

Vi gör detta genom att:
 - Erbjuda stöd och kunskap kring ungdomsperspektiv till aktörer som fördelar 
medel med unga som målgrupp, samt aktivt bjuda in medlemsorganisationer att 
diskutera projektfinansiering med dessa aktörer

B. Utveckla LSUs och medlemsorganisationernas internationella arbete genom ökade 
samarbeten

Vi gör detta genom att:
 - Utveckla våra nätverk och kontaktytor mellan medlemsorganisationer och  
partnerorganisationers medlemmar i centrala frågor såsom meningsfull delaktighet 
för unga och förutsättningar för ungas organisering 

C. Erbjuda stöd i analys samt aktiviteter för ökad organisatorisk och ekonomisk  
stabilitet för ungdomsorganisationer

Vi gör detta genom att:
- Utveckla ett program för organisatorisk kapacitetsutveckling för  
medlemsorganisationer, i första hand etableringsmedlemmar, där kunskap från 
samarbetet med våra partnerorganisationer tas till vara för att skapa programmet  
 - Utveckla och erbjuda verktyg för ungdomsorganisationers arbete med stress och 
ett hållbart engagemang
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Delmål 1.4: Ungdomsorganisationer ska påverka fler relevanta  
beslutsprocesser Status

A. Ge ungdomsorganisationer tillgång till ett brett nätverk av makthavare och opinions-
bildare

Vi gör detta genom att:
 - Aktivt arbeta för att sammanföra medlemsorganisationer med beslutsfattare och 
makthavare för samtal och nätverkande genom rundabordssamtal och att utveckla 
vår årliga ungdomspolitiska konferens LSU Forum

B. Säkerställa att ungdomsorganisationers expertkompetens tas tillvara i politiken

Vi gör detta genom att:
- Erbjuda stöd till politiska partier och företrädare för riksdag och regering som vill 
arbeta strukturerat med att samla in och ta tillvara ungdomsorganisationers kun-
skap så att befintliga såväl som nya forum kan utvecklas

B. Stärka den globala ungdomsrörelsen att vara en viktig aktör vid implementeringen av 
den nya agendan för hållbar utveckling 

Vi gör detta genom att:
- Skapa ett ökat samarbete mellan LSUs medlemsorganisationer, FN-representanter 
och LSUs partnerorganisationer genom gemensamma konferenser, rapporter och 
opinionsbildande arbete

Strategimål 2. Samhällets bild av ungdomsorganisationer och 
ungas engagemang är rättvisande

Delmål 2.1: Allmänhetens kännedom om ungdomsorganisationer ska öka Status

A. Etablera ungdomsrörelsen som begrepp 

Vi gör detta genom att:
 - Aktivt arbeta med kommunikation för att ungdomsrörelsen ska etableras och 
associeras med värdeord som engagemang, handlingskraft och initiativrikedom

B. Etablera en positiv mediebild av ungas engagemang och organisering

Vi gör detta genom att:
 - Ge ut rapporter, bland annat Ungdomsrörelsen i siffror, som stärker  
beskrivningen av dagens unga som engagerade, handlingskraftiga och initiativrika

Delmål 2.1: Allmänhetens kännedom om ungdomsorganisationer ska öka Status

A. Stärka det ungdomspolitiska arbetet på kommunal nivå

Vi gör detta genom att:
- I samarbete med medlemsorganisationer och kommuner inom projektet Ung Här 
verka för att fler kommuner antar ungdomspolitiska mål och aktivt samverkar med 
ungdomsorganisationer i processen.

B. Utveckla ungdomsrörelsens kontakter med näringslivet

Vi gör detta genom att:
- Skapa ett mentorskapsprogram där unga ledare delar med sig av sin kunskap och 
erfarenhet till adepter från näringslivet.
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Bakgrund
Inför Representantskapet 2018 har det inkommit två ansökningar om fullvärdigt med-
lemskap från riksorganisationer för barn och unga, varav en ansökan är från en etable-
ringsmedlem i LSU. De ansökande riksorganisationerna är följande:

• Djurskyddet Ungdom, 802492-8346
• Ensamkommandes Riksförbund, 802504-8672

Beslut om fullvärdigt medlemskap sker på Representantskapet eftersom det enbart är 
medlemsorganisationer som kan bevilja vilka barn- och ungdomsorganisationer som får 
bli fullvärdiga medlemmar i LSU. Enligt stadgarna, som biläggs, har styrelsen mandat 
att bevilja etableringsmedlemskap i LSU. På styrelsemötet den 10 oktober 2018 bevilja-
de styrelsen etableringsmedlemskap till följande riksorganisationer: 

• PUSH Sverige, 802470-4416 
• Stolta Magar, 802513-2161
• Unga Republikaner, 802461-5075 

På nästa sida följer en tabell som beskriver om riksorganisationerna uppfyller kraven 
eller inte för fullvärdigt medlemskap. Kraven står även i stadgarna. Tabellen inkluderar 
även de fyra etableringsmedlemmarna som LSU har, varav en är grönmarkerad och tre 
är gulmarkerade.

13§ Beslutsunderlag om medlemskap



Organisa-
tionsnamn

Krav 1  
Organisatio-
nen ska vara 
ideell och 
demokratiskt 
uppbyggd. 
Den ska vara
självbestäm-
mande i 
förhållande 
till andra or-
ganisationer, 
vilket inne-
bär att
medlemmar-
na ytterst 
har makten 
att utse orga-
nisationens 
ledning och 
besluta om
organisatio-
nens verk-
samhet och 
ekonomi.

Krav 2  
Organisa-
tionen ska 
verka inom 
ramarna för 
de interna-
tionella kon-
ventionerna
om de 
mänskliga 
rättigheter-
na.

Krav 3
Antalet en-
skilda med-
lemmar ska 
vara minst 1 
000, i åldern 
6-25 år. Om
organisatio-
nen endast 
ansluter 
medlemsför-
eningar ska 
antalet uppgå 
till minst 10.

Krav 4
Lokal verk-
samhet ska 
finnas i minst 
fem län.

Krav 5 
Minst 60 % av 
organisatio-
nens med-
lemmar ska 
vara under 
26 år. Om
organisatio-
nen endast 
ansluter 
medlemsför-
eningar ska 
60 % av
medlemsför-
eningarnas 
totala med-
lemmar vara 
under 26 år.

Krav 6 
Organisa-
tionen ska 
ha bedrivit 
verksamhet i 
minst två år.

Djurskyddet 
Ungdom Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Ensamkom-
mandes 
Riksförbund

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

PUSH  
Sverige Ja Ja Nej Ja Ja Ja

Stolta  
Magar Ja Ja Nej Nej Ja Nej

Unga  
Republika-
ner

Ja Ja Nej Nej Ja Ja

Kravuppfyllnad



Etableringsmedlemmar

Ensamkommandes Riksförbund
Ensamkommandes Riksförbund verkar av och för nyanlända ungdomar genom att 
representera nyanlända ungdomars politiska vilja samt främja målgruppens etablering 
och inkludering i det svenska samhället. Etableringsmedlemskapet började i november 
år 2015.

PUSH Sverige
PUSH Sverige är en ungdomsorganisation där unga samarbetar för social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet. PUSH Sverige samlar individer och medlemsföreningar som 
vill påskynda omställningen av Sverige till ett hållbart samhälle. Etableringsmedlemska-
pet började i oktober år 2018.

Stolta Magar
Stolta Magar är en självständig ungdomsorganisation för barn, ungdomar och unga vux-
na med mag- och tarmrelaterade besvär och andra berörda. Stolta Magar arbetar utifrån 
bland annat normkritiska och antifunkofobiska principer. Etableringsmedlemskapet 
började i oktober år 2018.

Unga Republikaner
Unga republikaner är ett fristående och partipolitiskt obundet ungdomsförbund som 
driver frågan om arvsmonarkins avskaffande och införande av republik i Sverige. 
Unga Republikaner är ungdomsförbund till Republikanska föreningen.  
Etableringsmedlemskapet började i oktober år 2018.

Bedömning om fullvärdigt medlemskap

Djurskyddet Ungdom
Djurskyddet Ungdom är en organisation med ändamål att genom opinionsbildning och 
praktiskt arbete verka för ett samhälle där människor visar respekt och medkänsla 
för alla djur. Djurskyddet Ungdom är ungdomsförbund till Djurskyddet Sverige. Enligt 
ovanstående tabell uppfyller Djurskyddet Ungdom kraven för fullvärdigt medlemskap. I 
de underlag som styrelsen har fått in framgår det tydligt i organisationens stadgar att de 
är en ideell organisation som är självständig och demokratiskt uppbyggd. Djurskyddet 
har styrkt att de verkar för mänskliga rättigheter och de internationella konventionerna 
som innefattar dem. Totalt är 1 123 personer medlemmar i Djurskyddet Ungdom, varav 
1 004 medlemmar är under 26 år vilket utgör 89,4%. Detta styrks genom organisatio-
nens revisorsrapport som även skickats till MUCF för statsbidragsansökan. Djurskyddet 
Ungdom har medlemsföreningar i Helsingborg, Liljeholmen, Skellefteå, Skövde, Stock-
holm och Örebro. Detta innebär att organisationen har medlemsföreningar i fem län 
vilka är Skåne, Stockholm, Södermanland, Västerbotten och Västra Götaland. Organi-
sationen grundades år 2014 vilket framgår av tidigare verksamhetsberättelser.

Ensamkommandes Riksförbund
Ensamkommandes Riksförbund är en organisation som verkar av och för nyanlända 



ungdomar genom att representera nyanlända ungdomars politiska vilja samt främja 
målgruppens etablering och inkludering i det svenska samhället. Enligt ovanstående 
tabell uppfyller Ensamkommandes Riksförbund kraven för fullvärdigt medlemskap. I de 
underlag som styrelsen har fått in framgår det tydligt i organisationens stadgar att de 
är en ideell organisation som är självständig och demokratiskt uppbyggd. I stadgarna 
framgår det även tydligt att Ensamkommandes Riksförbund verkar för de internationel-
la konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Totalt är 1 881 personer medlemmar 
i Ensamkommandes, varav 1 399 medlemmar är under 26 år vilket utgör 74,4%. Detta 
styrks genom organisationens bilaga till revisorsrapport. Ensamkommandes Riksför-
bund har medlemsföreningar i Eskilstuna, Göteborg, Härnösand, Ljungby, Malmö, 
Stenungssund, Stockholm och Växjö. Detta innebär att organisationen har medlemsför-
eningar i sju län vilka är Kronoberg, Skåne, Småland, Stockholm, Södermanland, Väs-
ternorrland och Västra Götaland. Organisationen grundades år 2014 vilket framgår av 
tidigare verksamhetsberättelser. Organisationens stadgar antogs av Ensamkommandes 
Riksförbunds första riksmöte den 10 juli 2016.

Slutsats
Styrelsen bedömer att Djurskyddet Ungdom och Ensamkommandes Riksförbund upp-
fyller kraven för fullvärdigt medlemskap. 

LSU:s etableringsmedlemmar PUSH Sverige, Stolta Magar och Unga Republikaner upp-
fyller kraven för etableringsmedlemskap och kommer att stödjas systematiskt för att i 
framtiden uppfylla kraven för det fullvärdiga medlemskapet.

Förslag till beslut
Representantskapet föreslås besluta:

att lägga styrelsens beslut den 10 oktober 2018 om etableringsmedlemskap för 
PUSH Sverige, Stolta Magar och Unga Republikaner till handlingarna. 

att anta Djurskyddet Ungdom som fullvärdiga medlemmar i LSU.

att anta Ensamkommandes Riksförbund som fullvärdiga medlemmar i LSU.



Stadgar för Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer (LSU) 
 
 
Antagna av Representantskapsmöte 2014-11-16 i Stockholm  
 
 

Grundläggande bestämmelser 
 
1 §  Namn och syfte 

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (The National Council of Swedish 
Youth Organisations, Conseil national des organisations jeunesse Suedoises, Consejo 
nacional de las organisaciones juveniles Suecas) är samarbetsorganet för svenska 
ungdomsorganisationer. 
 
LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och 
världen. 
 
Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och 
mänskliga rättigheter som utgångspunkt. 
 
Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete 
och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos unga. 
 

2 §  LSU-programmet 
LSU:s politiska plattform utgörs av LSU-programmet, vilket fastställs av  
Representantskapsmöte. 
 

3 §  Organisationens säte 
LSU har sitt säte i Stockholm. 

 
 

Organisationens förvaltning 
 
4 §  Verksamhets- och räkenskapsår 

Organisationens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 
december. 
 

5 §  Styrelsens sammansättning och funktion 
Mellan Representantskapsmöten handhas organisationens förvaltning, verksamhet och 
övriga angelägenheter av styrelsen.  
 
Styrelsen ska bestå av lägst sju och högst femton ledamöter, varav en ska vara 
ordförande och högst tre vara vice ordföranden. 
 
Styrelse utses av Representantskap för de två närmast följande verksamhetsåren. 
Valbar till styrelsen är fysiska personer nominerade av minst en medlemsorganisation 
som fullgjort sina förpliktelser mot organisationen enligt 14 §.  
 
Styrelsen utser organisationens firmatecknare och principerna för tecknande av firma.  

 
6 §  Styrelsens sammanträden 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Sådan kallelse ska också utfärdas 
om minst 1/3 av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen är beslutsför då minst hälften 
av styrelsens ledamöter är närvarande. Beslut vid styrelsens sammanträden fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden, eller, 
om ordföranden inte är närvarande, utfallet efter lottning.



 
En styrelseledamot får ej delta i behandlingen av ett ärende som angår denne  
personligen eller där det kan antas att beslut i ärenden skulle medföra betydande 
skada eller nytta för ledamoten eller någon närstående till denne. 

 
7 §  Revision 

För granskning av organisationens räkenskaper och förvaltningen i övrigt utser 
ordinarie Representantskapsmöte två revisorer och två revisorsersättare. En (1) 
revisor och en (1) revisorsersättare ska vara auktoriserade.  
 
Organisationens bokslut för närmast föregående räkenskapsår samt revisorernas 
utlåtande över detta ska göras tillgängligt för medlemsorganisationerna och 
etableringsmedlemmarna senast sex månader efter utgången av räkenskapsåret. 
 
 

Representantskapsmöte 
 
8 §  Ordinarie och extra Representantskapsmöte 

Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte och organisationens högsta beslutande organ.  
 
Ordinarie Representantskapsmöte ska hållas årligen på den ort och vid den tid som 
styrelsen beslutar. Extra Representantskapsmöte ska hållas då styrelsen, revisorerna 
eller minst 2/3 av de ordinarie medlemsorganisationerna så begär, på den ort som 
styrelsen beslutar, senast sex veckor efter att begäran inkommit.  
 
Kallelse till ordinarie Representantskapsmöte med förslag på föredragningslista ska 
utsändas till medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast 20 veckor 
före Representantskapsmötet. Kallelse till extra Representantskapsmöte med 
angivande av de ärenden som angivits som skäl till mötets inkallande ska utsändas till 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast fyra veckor före mötet. 
 
Vid ordinarie Representantskap udda år förrättas val av styrelse för de två närmast 
följande verksamhetsåren. Vid ordinarie Representantskap jämna år förrättas val av 
valberedning, revisorer och revisorsersättare för de två närmast följande 
verksamhetsåren. Fyllnadsval kan genomföras på ordinarie eller extra Representantskap. 
 

9 §  Ärenden vid Representantskapsmöte 
Vid ordinarie Representantskap ska följande punkter behandlas, dock beroende på om 
året är jämnt eller ojämnt, och om fyllnadsval behöver förrättas. 
 

A. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
B. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare 
C. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande. 
D. Fastställande av röstlängd. 
E. Fastställande av föredragningslista. 
F. Val av nomineringskommitté för val av valberedning. 
G. Framläggande av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 
H. Revisorernas berättelse, jämte fastställande av resultat- och balansräkning för 

föregående verksamhetsår samt revisorernas rapport över innevarande verksamhetsår. 
I. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för föregående verksamhetsår 
J. Beslut om antagande av medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar 
K. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. 
L. Val av styrelsens ordförande. 
M. Val av styrelsens vice ordföranden. 
N. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 
O. Val av revisorer och revisorsersättare 
P. Val av valberedning. 
Q. Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår, samt preliminär 

medlemsavgift för året efter det. 



R. Fastställande av verksamhetsplan inklusive budgetdirektiv och finansiella mål för 
nästföljande verksamhetsår. 

S. Beslut i motioner från styrelsen.  
T. Beslut i motioner från medlemsorganisationerna som senast sex veckor före 

representantskapsmötet anmälts till styrelsen. 
U. Övriga ärenden. 

 
Vid extra Representantskapsmöte ska de ärenden som angivits som skäl till mötets 
inkallande behandlas jämte motioner från styrelse och motioner från medlemsorganisationer 
som senast tre veckor före mötet anmälts till styrelsen. Punkterna A-E som ska behandlas på 
ordinarie Representantskapsmötet ska också behandlas på extra Representantskapsmöte. 

 
10 §  Handlingar på Representantskapsmöte 

Handlingar till de ärenden som ska behandlas vid ordinarie Representantskapsmöte, 
med undantag för sådana handlingar som behandlas i andra stycket, ska göras 
tillgängliga för medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast sex 
veckor före Representantskapsmötet. 

 
Styrelsens förslag på nya medlemsorganisationer, motioner från 
medlemsorganisationer, styrelsens yttrande över dem, valberedningens  
förslag i fråga om val till ledamöter i styrelsen och revisorer samt revisorernas rapport 
om innevarande verksamhetsår ska göras tillgängliga för medlemsorganisationerna och 
etableringsmedlemmarna senast fyra veckor före ordinarie Representantskapsmöte. 

 
Förslag till föredragningslista och övriga handlingar ska göras tillgängliga för 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast tre veckor före extra 
Representantskapsmöte. 

 
Justerat protokoll från ordinarie Representantskapsmötet ska göras tillgängligt för 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast sex veckor efter mötet. 
Justerat protokoll från extra Representantskapsmötet ska göras tillgängligt för 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast tre veckor efter mötet. 
 

11 §  Beslut på Representantskapsmöte 
Representantskapsmötet är beslutsmässigt om fler än hälften av samtliga 
medlemsorganisationer som fullgjort sina förpliktelser mot organisationen enligt 14 § är 
närvarande genom ombud. Medlemsorganisation har rätt att genom anmälan till styrelsen 
avsäga sig rösträtt för visst Representantskapsmöte och därmed avföras från beräkningen 
av antalet medlemsorganisationer vid bedömningen av mötets beslutsförhet. 

 
Beslut på Representantskapsmöte, med undantag för beslut som omfattas av 
bestämmelserna i 13, 16 och 19 §, fattas med enkel majoritet där varje närvarande 
medlemsorganisation som fullgjort sina förpliktelser mot organisationen enligt 14 § har 
en (1) röst. Organisation som antas till medlem har rösträtt på 
Representantskapsmötet omedelbart efter det att beslut om antagande har fattats. 
Etableringsmedlem har inte rösträtt eller nomineringsrätt på representantskapsmötet. 

 
12 §  Valberedning 

För beredning av val vid Representantskapsmöte utses valberedning av 
Representantskap för de två närmast följande verksamhetsåren. Valberedningen ska 
bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Valberedningen utser inom sig en 
ordförande samt antar en arbetsordning som görs tillgänglig för 
medlemsorganisationerna. 

 
Valberedningen ska lämna Repskapsmötet förslag till beslut i val till ledamöter i 
styrelsen, revisorer och revisorsersättare. 
 
Förslag till beslut i val till ledamöter i valberedning ska utarbetas och lämnas av en av 
Representantskapsmötet utsedd nomineringskommitté. Nomineringskommittén ska 
bestå av högst fem ledamöter. 



Medlemsorganisationer 
 
13 §  Antagande av medlemsorganisationer 

Medlemsorganisation antas av ordinarie Representantskapsmöte med 3/4 majoritet av 
närvarande. Ansökan om medlemskap ska ha inkommit till styrelsen senast fem veckor 
före mötet. 

Som fullvärdig medlem kan antas barn- och ungdomsorganisation som uppfyller 
följande krav: 

1. Organisationen ska vara ideell och demokratiskt uppbyggd. Den ska vara 
självbestämmande i förhållande till andra organisationer, vilket innebär att 
medlemmarna ytterst har makten att utse organisationens ledning och besluta om 
organisationens verksamhet och ekonomi. 

2. Organisationen ska verka inom ramarna för de internationella konventionerna om 
de mänskliga rättigheterna. 

3. Antalet'enskilda'medlemmar'ska'vara'minst'1000,'i'åldern'6425'år.'Om'
organisationen'endast'ansluter'medlemsföreningar'ska'antalet'uppgå'till'minst'10. 

4. Lokal verksamhet ska finnas i minst fem län. 

5. Minst 60 % av organisationens medlemmar ska vara under 26 år. Om 
organisationen endast ansluter medlemsföreningar ska 60 % av 
medlemsföreningarnas totala medlemmar vara under 26 år. 

6. Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i minst två år. 

Organisationer med begränsad rekryteringsbas kan av styrelsen beviljas permanent 
dispens på krav 3 och 4.  

Som etableringsmedlem kan antas barn- och ungdomsorganisation som inte uppfyller 
kriterierna för fullvärdigt medlemskap, men som har ambitionen att inom kort uppfylla 
dem. De krav som etableringsmedlemskapet medger dispens ifrån är krav 3, 4 och 6. 
Dispens från dessa krav kan beviljas som mest i tre år, efter den tiden behandlas 
etableringsmedlemmens status åter på årsmötet. Styrelsen behandlar och beslutar 
löpande under året om ansökningar om etableringsmedlemskap. Styrelsen ska därefter 
på nästkommande Representantskap informera medlemmarna om upptagna 
etableringsmedlemmar. 

Medlemsorganisation som under två på varandra följande år inte uppfyllt ett eller flera 
av medlemskapskriterierna ska avregistreras som medlemmar efter beslut av styrelsen. 
Representantskapsmötet ska meddelas när sådan avregistrering sker. 
 

14 §  Uppmaningar och åtaganden 
Medlemsorganisationer uppmanas att aktiv engagera sig i LSU:s verksamhet och 
nominera kandidater till representant- och styrelseuppdrag, samt åtar sig att årligen 
skicka in årsredovisning, medlemsantal samt information om styrelsens 
sammansättning till LSU. 

LSU åtar sig att verka för medlemmarnas bästa genom att påverka politiken utifrån 
den politiska plattform årsmötet beslutar, samt att bedriva en verksamhet som berör 
alla medlemsorganisationer. 
 

 
15 §  Medlemsavgift 

Medlemsorganisationer ska till organisationen erlägga medlemsavgift. 
Representantskapsmötet beslutar på förslag från styrelsen om medlemsavgiftens storlek. 
Medlemsavgiften ska erläggas på anmodan från LSU. Medlemsorganisation som inte 



erlagt avgift ska avstängas från verksamheten till dess avgiften erlagts. Styrelsen beslutar 
årligen om medlemsavgiften för etableringsmedlemmar. 
 

16 §  Medlemsorganisations utträde 
Anmälan om utträde ska ske skriftligen och bekräftas av styrelsen. Representantskapet 
informeras årligen om vilka medlemmar som utträtt. 

 
17 §  Uteslutning av medlemsorganisation 

Medlemsorganisation som bryter mot organisationens stadgar, mot av organisationen 
eller dess styrelse i stadgeenlig ordning fattade beslut, ej fullgör betalningsskyldighet mot 
organisationen eller i övrigt handlar på ett sådant sätt att organisationen skadas eller 
organisationens ändamål och intressen motarbetas, kan uteslutas ur organisationen. 

 
Beslut om uteslutande fattas av Representantskapsmöte med 3/4 majoritet. Fråga om 
uteslutning ska väckas av styrelsen senast åtta veckor före Representantskapsmötet. 
 
 

Bestämmelser om stadgar och likvidation!
 
18 §  Stadgetolkning 

Om fråga uppkommer under löpande verksamhetsår kring tolkningen av dessa stadgar 
ska styrelsen besluta om en stadgetolkning. Innan sådant beslut fattas ska revisorernas 
yttrande inhämtas. 
 

19 §  Stadgeändring 
Beslut om ändring eller tillägg till stadgarna fattas av ordinarie Representantskapsmöte 
med minst 3/4 majoritet av de närvarande.  
 
Beslut om ändring av 1, 19 och 20 §§ fattas genom beslut med minst 3/4 majoritet av 
de närvarande vid två på två varandra följande Representantskapsmöten med minst 
sex månaders mellanrum. 
 

20 §  Likvidation 
Beslut om organisationens upplösning ska fattas vid två på varandra följande 
Representantskapsmöten med minst sex månaders mellanrum varav det ena ska vara 
ett ordinarie Representantskapsmöte. 
 
Vid beslut om upplösning av organisationen ska vad som återstår av dess tillgångar 
efter betalning av skulderna användas för att främja ett ändamål som överensstämmer 
med organisationens syfte enligt de riktlinjer som Representantskapet beslutar. 
 
Behållningen vid organisationens upplösning får inte fördelas till 
medlemsorganisationerna. 



Som en del i att se över LSUs arvoderingsrutiner och policy har under året en arbets-
grupp med representanter från styrelsen och valberedningen skapats. Som ett led i det-
ta arbete har arbetsgruppen diskuterat kring hur årsmötet ska styra i vilken omfattning 
som styrelsen arvoderar sig själva. Dessa diskussioner ligger till grund för ett förslag till 
Representantskapet på vilket utrymme styrelsen ska ha för arvodering. Förslaget base-
rar sig på dagens arvoderingsnivåer, där en 100% arvodering står för 64% av ett prisbas-
belopp per månad. Vi lägger fram ett förslag där styrelsen kan välja att arvodera upp till 
150%, detta kan fördelas ut på flera olika sätt och i olika konstellationer, men det anser 
vi vara upp till styrelsen att besluta om. Arvoderingsförslaget är inte titelbaserat, utan 
istället lämnar vi det till styrelsen att bestämma hur de vill arbeta och därmed fördela 
ut, eller inte fördela ut, den tilldelade summan på arbetande styrelseledamöter.

Därför föreslår valberedningen:

att  styrelsen inom sig får fördela arvodering på maximalt 150%. En arvodering 
på 100%, som också är maximal arvodering en enskild person kan få, 
motsvarar 64% av ett prisbasbelopp per månad.

18A§ Styrelsens arvodering



Revisorer granskar organisationen och är medlemmarnas ögon in i den löpande verk-
samheten. LSU har två typer av revisorer, verksamhetsrevisorer och auktoriserade revi-
sorer. De senare granskar primärt ekonomin och verksamhetsrevisorerna de beslut som 
fattas och den verksamhet som bedrivs. I LSUs stadgar står det tydligt att det ska finnas 
en revisor av varje sort, som sedan har varsin ersättare. Vi anser att verksamhetsreviso-
rernas arbete bedrivs bättre som ett team, och det är så vi har sökt revisorer och pratat 
med kandidaterna om att uppdraget ska se ut. Dessvärre med den stadgeskrivning som 
finns ser vi att vi måste lägga det formella förslaget enligt den form som anges i stad-
garna. Vi förutsätter dock att de som väljs kommer jobba ihop utan att lägga alltför stor 
vikt vid de titlar de givits.

I vår jakt på verksamhetsrevisorer har vi letat efter personer med god förståelse för 
LSU, drift av den organisationstyp som LSU är och en god förståelse för ekonomi och 
organisationsstyrning i allmänhet. Personliga egenskaper vi fäst vikt vid är pragmatism, 
lugn och lösningsinriktat problemsökande. Vi har även fäst vikt vid huruvida de två 
åren som mandatperioden löper kommer slutföras, detta då arten av uppdraget kräver 
egen initiativförmåga och självdisciplin.

I vårt förslag har vi lagt två personer med lång organisationsvana och som båda arbetat 
nära LSU tidigare.

Våra föreslagna kandidater med erfarenhet i urval:

18B§ Valberedningens förslag till revisorer

Eric Tegnander

• Förbundsordförande UNF 2013-2017

• Tidigare revisor för Sveriges Landsråd 
för Alkohol- och Narkotikafrågor

• Läst företagsekonomi och  
nationalekonomi, Lunds universitet

Eric



Oskar Mattsson Wiik

• Ordförande för Södertörns högskolas 
studentkår, SöderS

• Styrelseledamot i Sveriges förenade 
studentkårer – SFS

• Revisor för bl.a. Effektiv Altruism, SH 
Radio, Flemingsbergs förenade stu-
dentkårer

Oskar

Vi ser att dessa två och deras sammanslagna erfarenheter kommer ge verksamhetsrevi-
sorsrollen i LSU en ny skjuts framåt.

Därför föreslår valberedningen:

att till verksamhetsrevisor välja Eric Tegnander, UNF och till revisorsersättare Os-
kar Mattsson Wiik, Grön Ungdom för 2019-2020.

att till auktoriserad revisor välja Lena Johnson och till auktoriserad revisorsersät-
tare välja Marcus Jonasen
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