Praktisk information till deltagare vid
Representantskapet 2018

KRYMPANDE UTRYMME FÖR
UNGDOMSRÖRELSEN

1

Innehållsförteckning
................................................................................................................................................................ 1
Välkomna .............................................................................................................................................. 3
Datum och tider ................................................................................................................................... 3
Plats ........................................................................................................................................................ 3
Säkerhetskontroller................................................................................................................................ 4
Kostnad .................................................................................................................................................. 4
Handlingar ............................................................................................................................................. 4
Kost ......................................................................................................................................................... 5
Klädkod .................................................................................................................................................. 5
Boende .................................................................................................................................................. 5
Middagen .............................................................................................................................................. 5
Information till föräldrar ........................................................................................................................ 5
Policys..................................................................................................................................................... 6
Krishantering .......................................................................................................................................... 7
Kommunikation innan, under och efter årsmötet ............................................................................ 7
Bilder och fotografering ....................................................................................................................... 7

Förmöte .............................................................................................................. 7
Spelregler för online-samtalen: ....................................................................................................... 8
Mötestillfällen:........................................................................................................................................ 9

2

Välkomna
Välkomna till Representantskapet 2018, årets årsmöte för LSU - Sveriges
ungdomsorganisationer.
Styrelsen har valt ett tema för helgen: Krympande utrymme för
ungdomsrörelsen. Temat ska inspirera till goda samtal om de utmaningar som
finns för ungdomsrörelsens barn- och ungdomsorganisationer. Goda samtal
och kraft som gör att vi kommer närmare lösningar och på det viset närmare
vår gemensamma vision.
Vi som deltar på Representantskapet har olika roller. Våra
medlemsorganisationer, våra internationella partners, vårt kansli och olika
förtroendevalda och representanter. Tillsammans är vi LSU och tillsammans
arbetar vi för att uppfylla vår vision - om ett demokratiskt samhälle där alla
unga är organiserade och har makt och inflytande över samhällsutvecklingen
och sina liv.
Detta är ett praktiskt informationshäfte för att öka tillgängligheten till vårt
årsmöte.

Datum och tider
Datum för Representantskapet är den 10 - 11 november 2018.
Program med tider under dagarna är utskickat i Handlingshäfte två.
Vi kommer starta incheckningen i Europahuset klockan 08.15 både lördag
och söndag.
Var gärna ute i god tid då alla ska passera en säkerhetskontroll. Detta är en
del av Europahusets ordinarie rutiner.
Vi avslutar lördagen i Europahuset 16.45 och rör oss därifrån för mingel och
middag i Heilios lokal Guldspaden, i DN-skrapan.
Minglet inleds 17.30 och middagen avslutas 20.00
Tiden mellan lokalerna är avsedd för förflyttning till Guldspaden, i DN-skrapan.
Ingen särskild klädkod förväntas vid middagen och det finns ingen avsedd tid
för ombyte.
Söndagen avslutar vi senast 16.00 i Europahuset.

Plats
Plats för Representantskapets årsmöte är Europahuset, Regeringsgatan 65 i
Stockholm.
Årsmötet kommer att hållas på plan två, som det både finns trappor och hiss
till. Om du kommer med färdtjänst, kontakta kansliet (repskap@lsu.se )innan
mötet för att möjliggöra en smidigare ingång på andra sidan huset.
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LSU är mycket tacksamma till Europahuset för att vi får möjligheten att låna
deras lokal och hur de ställer upp och jobbar helg för vår skull.
https://ec.europa.eu/sweden/services/eu-house_sv
För lördagens middag kommer vi att vara i en lokal som heter Guldspaden i
DN-skrapan, på Kungsholmen. Rålamsvägen 17.
https://helio.se/sv/kungsholmen/motesrum/kungsholmen-stor-eventlokal/

Säkerhetskontroller
Europahuset har en säkerhetsrutin som alla deltagare behöver passera vid
inträde i lokalen. De har även säkerhetsvakter på plats. Detta är en rutin som
tillhör deras ordinarie verksamhet och inget som aktualiserats på grund av oss.
Säkerhetsrutinen gäller även om du lämnar lokalen och behöver komma in
igen under dagen. Detta kan vara tidskrävande då vi är många på årsmötet.
Var därför alltid ute i god tid.

Kostnad
LSU täcker deltagarkostnaden för medlemsorganisationernas ombud.
Medlemsorganisationernas ombud som reser med tåg från annan ort än
Stockholm kan söka resebidrag på 400 kr. För att få ersättningen ska en
inkomma till kansliet med ett kostnadsbevis på resan. Resan ska vara bokad
så att ombudet kan delta hela årsmötet. Skicka detta kostnadsbeviset till
repskap@lsu.se och märk mejlet i ämnesraden med ”Resebidrag årsmöte”.
Vi vill också påminna om att LSU har en rabattkod hos SJ som medlemmarna
kan använda. Annan ersättning för boende och resor utgår ej från LSU utan
det står sändande organisation för.
LSU fakturerar medlemsorganisationerna för övriga anmälda representanter
med en avgift om 250 kronor per person. Den kostnaden inkluderar de
måltider som presenteras i programmet, under båda dagarna.

Handlingar
Handlingar har skickats ut i omgångar till medlemsorganisationerna. Kallelsen
skickades ut stadgeenligt i juni. I september skickades första omgången
handlingar inför motionsstoppet. I början av oktober skickades en andra
omgång handlingar. Dessa utskick har gått till medlemsorganisationernas
ordförander, generalsekreterare/kanslichefer och till info-adresser.
I detta utskick får du handlingarna digitalt i egenskap av ombud eller övrig
representant från medlemsorganisation. Om du i anmälan angett att du vill
ha handlingarna utskrivna kommer detta ordnas.
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LSU kommer inte att ha utskrivna handlingar på plats om detta inte beställts i
förväg. Om du vill ha dina handlingar i pappersformat men endast beställt
digitalt ansvarar du för att skriva ut dem. Tänk på att inte skriva ut i onödan.
På grund av praktiska omständigheter finns det ett förslag till
föredragningslista i handlingshäfte 1 och ett annat i handlingshäfte 2. Det är
det i handlingshäfte två som är det mest uppdaterade förslaget.
I detta samlade utskick finns även den fullständiga Årsredovisningen
utskickad. I Handlingshäfte två saknas en av revisorernas underskrifter.

Kost
I anmälan har du kunnat ange eventuella kostbehov. LSU har som policy att
alltid servera vegetarisk mat som norm, och därutöver är maten anpassad
efter dina kostbehov.
I Europahuset serveras en lättare frukost, lunch och fika båda dagarna. På
lördagen ingår även en middagsbuffé.

Klädkod
LSU:s årsmöte har ingen specifik klädkod.

Boende
Det är medlemsorganisationerna som arrangerar sovmöjligheter och boende
för sina representanter. Tänk på att det är viktigt med en trygg sovmiljö.

Middagen
På lördagen senast 16.45 lämnar vi Europahuset för att äta middag
tillsammans på ett nytt ställe. Middagen är i lokalen Guldspaden, i DNskrapan på Kungsholmen.
Om du vill ha hjälp att hitta kan du slå följe med någon från LSU. Detta
annonseras på plats.
Det tar ungefär 20 minuter i kollektivtrafiken och ungefär 45-50 minuter att gå.
Det kan vara skönt med en promenad efter en dags årsmöte.
Middagen har ingen specifik klädkod.
Middagen är en vegetarisk buffé med dessert.
17.30 börjar vi med ett alkoholfritt mingel. Vid 18 tar vi plats vid bords och
inleder vår middag.
Vill du eller någon från din organisation bidra med underhållning under
middagen? Hör av dig till vår ordförande Rosaline (rosaline.marbinah@lsu.se )

Information till föräldrar
Dela gärna med dig av denna praktiska informationen till dina föräldrar om
de undrar över vad som gäller under årsmöteshelgen. LSU har ingen särskild
information som går ut till föräldrar utöver detta utskick. Vi uppmanar alla
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medlemsorganisationer att säkerställa att det finns bra kontaktvägar, ICEuppgifter och övrig information till vårdnadshavare när deltagare är
minderåriga, och framförallt för deltagare under 16 år.
Föräldrar och deltagare är alltid välkomna att kontakta generalsekreteraren
med sina frågor och funderingar, innan, under och efter årsmöteshelgen.
Telefon: 0735-005492
LSU kommer att kontakta ordförande eller generalsekreterare/kanslichef i
medlemsorganisationen vid behov i första hand, förutsatt att vi inte får
inskickad annan information innan årsmötet.

Policys
LSU har policys som reglerar och tydliggör våra ställningstaganden. Särskilt
viktiga policys för representantskapet är:
LSU policy för alkohol och andra droger
Repskapet är ett arrangemang fritt från alkohol och andra droger. Vi
anordnar gemensam middag för att det är viktigt med gemensamma
aktiviteter fria från droger.
LSU policy för ekologisk hållbarhet
På Representantskapet serveras vegetarisk kost för att hålla nere vår
klimatpåverkan. LSU erbjuder även reseersättning för de organisationer som
väljer att resa med tåg.
LSU policy för företagssamarbeten
LSU bjuder in de samarbetspartners organisationen har. LSU samarbetar bara
med företag som vill ta ansvar för hållbarutveckling genom att stödja och
utveckla unga ledare i ungdomsorganisationer i Sverige och världen.
Inkludering och tillgänglighetspolicy
LSU strävar efter en verksamhet som är öppen för alla oavsett etnicitet,
religion, funktionalitet, kön, könsidentitet, sexuell läggning och ålder. LSU som
organisation och arbetsplats ska präglas av öppenhet, inkludering,
tillgänglighet och en hög grad av medvetenhet. Här ska
medlemsorganisationer och personer känna sig välkomna med sitt
engagemang.
Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier och annan
kränkande särbehandling
Kunskap om vilka kontaktpersoner som finns för att vidta åtgärder ska vara väl
känt i LSU:s verksamhet. Du kan närsomhelst under arrangemanget kontakta
valfri person som i sin tur därefter kommer sammankalla övriga personer.
Generalsekreterare, Hannah Kroksson 0735-005492
Ordförande, Rosaline Marbinah 0767-104449
Skyddsombud, Tomas Hultman 0734-605681
Verksamhetsledare Rebecka Stenkvist, 0734-602497
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Verksamhetsledare Anders Lindell, 0734-605678

Krishantering
LSU har en krisgrupp under arrangemanget som är ansvariga att hantera
eventuella händelser under dagarna. Krisgruppen består av
generalsekreterare och verksamhetsledare och alltid någon med
kommunikatörskompetens. Krisgruppens arbete är förberett i en kris- och
beredskapsplan. Vid en kris är det normalt alltid generalsekreteraren som för
LSU:s talan.

Kommunikation innan, under och efter årsmötet
Handlingar har kommunicerats av LSU:s generalsekreterare inför mötet.
Om frågor dyker upp om arrangemanget så går det bra att skicka dem direkt
till generalsekreteraren (Kroksson@lsu.se ), alternativt till arrangemangsmejlen
repskap@lsu.se. Om frågor dyker upp om LSU:s förhållningssätt, politik eller
innehållet i handlingarna så ställs dessa bäst till LSU:s ordförande
(rosaline.marbinah@lsu.se )
LSU kommer att använda sig av mejl under helgen om det uppstår ett behov
att snabbt informera alla deltagare någonting samlat.
Under årsmötet är det kul om vi syns i sociala medier och tillsammans kan visa
upp en schysst bild av #ungdomsrörelsen. Tänk på att behandla varandra
med samma respekt online som i rummet där vi möts.
LSU kommer att jobba för att sprida våra årsmöteshashtags:
#ungdomsrörelsen och #LSUrep. Om du vill att ditt inlägg ska kunna spridas är
det viktigt att ditt konto är publikt.
Eftersom bilder i sociala medier kommer att spridas är det extra viktigt att
fråga personer som framträder på bilden om det är okej att sprida dem. Där
är du som publicist ansvarig för att hantera det på rätt sätt.
Efter årsmötet kommer alla deltagare att få en digital utvärdering. Fyll i
utvärderingen omsorgsfullt. Din feedback är viktig för oss, inte bara för
årsmöten framöver utan all vår verksamhet.

Bilder och fotografering
LSU kommer att fotografera en hel del under helgen. LSU:s egna
kommunikatörer kommer att fotografera och de presenteras på plats.
Bilderna används i LSU:s olika verksamheter och kan dyka upp i olika
kommunikationskanaler. Om du inte vill vara med på bild tar du kontakt direkt
med fotografen på arrangemanget så att ni kan samarbeta kring det. Du
kommer också få frågan vid registreringen för att uppmärksammas igen.

Förmöte
En nyhet för i år är att LSU anordnar digitala förmöten med hjälp av Skype för
företag. Syftet är att bekanta sig med handlingarna och andra ombud som
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är intresserade av att fördjupa sig i handlingarna. Du väljer om du vill delta i
ett eller flera möten. Alla handlingar kommer presenteras även på årsmötet,
men förmötet ger en möjlighet att förbereda sig mer.
Varje förmöte kommer utgå från ett ärende till årsmötet och pågå i 45
minuter.
Du behöver inte föranmäla dig till förmötena utan kan logga in via länken
nedan och ansluta dig när mötet börjar. Däremot kan det vara bra att testa
länken och att koppla upp sig någon dag tidigare. Du kan välja att ansluta
när som helst under mötet, men mötet kommer att avslutas på utsatt tid.
Därefter kan medlemmar som hittat gemensamma intressen fortsätta
samtalet egna kanaler.
Förmötena kommer bemannas av en kanslist som är där för att svara på
frågor om det praktiska samt för att fördela ordet. Styrelsen kommer också att
vara representerade på förmötena för att berätta som hur de har tänkt och
motivera sina förslag.
Spelregler för online-samtalen:
Anslut med hjälp av länken. Testa gärna någon gång innan, och hör av dig i
god tid till repskap@lsu.se om du behöver mer guidning för att delta.
Det är inget videomöte, så håll din kamera stängd.
När du inte har ordet ska din mikrofon vara mutad/avstängd.
Förmötena inleds med en kort beskrivning av spelreglerna. Därefter en
presentation av ärendet som ska behandlas. När presentationen är gjord
lämnas ordet fritt för frågor och inspel. Passa på att ställa frågor, på så vis får
andra också bättre förståelse för vilken ingång du och din organisation har.
Det underlättar det fortsatta samtalet och gör att vi kommer framåt i
förhandlingarna.
Talarlista. När du vill ställa dig på talarlistan skriver du TL i chattfunktionen.
Sakupplysning. Om du har en sakupplysning skriver du SU i chatten. Detta
bryter talarlistan och du får ordet efter pågående inlägg.
Ordningsfråga. Om du har en ordningsfråga skriver du OF i chatten. Detta
bryter talarlistan och du får ordet efter pågående inlägg.
Replik. Om du vill begära en replik så skriver du Replik. Detta bryter talarlistan
och du får ordet efter pågående inlägg. Om det är flera som begär replik ges
de i den ordning de begärts. Du kan endast bli beviljad en replik om du blivit
direkt tilltalad eller omtalad i ett inlägg. I annat fall bör du istället ställa dig på
talarlistan.
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Mötestillfällen:
Årsmötesskola – arbetsordningen, genomgång för dig som ska på ditt
första LSU-årsmöte
1 november 17.00-17.45

https://meet.lync.com/lsu.se/kroksson/AQL5U39D
Föredragningslista och formalia
1 november 09.30-10.15

https://meet.lync.com/lsu.se/kroksson/EFN49EIC
Arbetsordning
2 november 09.00- 09.45

https://meet.lync.com/lsu.se/kroksson/GDCEY27X
2017 – årsredovisning och verksamhetsberättelse
1 november 11.45 – 12.30

https://meet.lync.com/lsu.se/kroksson/73R05MZV
Medlemsärenden, nya medlemmar, utskrivningar och nya
etableringsmedlemmar
5 november 09.30 – 10.15

https://meet.lync.com/lsu.se/kroksson/7BOZTDDI
Proposition om statsbidragets fördelningsnyckel
5 november 10.30 – 11.15

https://meet.lync.com/lsu.se/kroksson/KIV0BXBA
Proposition om LSU:s strategidokument
5 november 16.00 – 16.45

https://meet.lync.com/lsu.se/kroksson/517IIUJ4
Proposition om budgetdirektiv och medlemsavgifter
6 november 17.00 – 17.45

https://meet.lync.com/lsu.se/kroksson/1W1OXL10
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