
LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer        
Protokoll för Representantskapsmöte 
2017	

 
 
§ 1 Representantskapsmöte öppnande  
LSU:s vice ordförande Hannah Kroksson hälsade alla välkomna och förklarade 
Representantskapsmötet 2017 öppnat den 11 november 08.52. 
 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
Styrelsen yrkade 
att välja Ajda Asgari till mötesordförande 
 

Årsmötet beslutade 
att välja Ajda Asgari till mötesordförande 

 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 
Styrelsen yrkade  
att välja Anders Lindell och Rebecka Stenkvist till mötessekreterare. 
 

Årsmötet beslutade 
att välja Anders Lindell och Rebecka Stenkvist till mötessekreterare. 

 
 

§ 4 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare 
Scouterna nominerade 
Gustav Stark till protokolljusterare, tillika rösträknare 
 
Unga Feminister nominerade  
Jakob Öster till protokolljusterare, tillika rösträknare 
 

Årsmötet beslutade  
att välja Gustav Stark, och Jakob Öster till protokollsjusterare tillika 
rösträknare 

 
 

§ 5 Beslut om mötets stadgeenliga utlysande  
Enligt stadgan behöver årsmötet kallas senast 20 veckor innan mötet. Kallelsen 
gick ut 22 juni till medlemsorganisationerna.  
 
Styrelsen yrkade 
att årsmötet anser sig stadgeenligt utlyst.  
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Årsmötet beslutade 
att årsmötet anser sig stadgeenligt utlyst. 

 
 

§ 6 Fastställande av röstlängd  
Mötesordföranden yrkade 
att fastställa röstlängden till 38 röstberättigade ombud. 
 
 Årsmötet beslutade 

att fastställa röstlängden till 38 röstberättigade ombud. 
 
 

 
§ 7 Fastställande av föredragningslista  
Styrelsen yrkade 
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag. 
 

Årsmötet beslutade 
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag. 

 
 

§ 8 Fastställande av arbetsordning  
Ordningsfråga:  
Årsmötet beslutade 
att fastställa röstlängden till 39 röstberättigade ombud. 
 
Styrelsen yrkade 
att lägga till lydelsen ”Replik beviljas enbart av mötesordförande.” i stycket om 
replik i delen om plenumförhandlingar. 
 
 Årsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
 

  
Styrelsen yrkade 
att ändra lydelsen ”Ordningsfrågan bryter talarlistan och behöver i regel inte 
lämnas inte skriftligt.” till ”Ordningsfrågan bryter talarlistan och behöver i regel 
lämnas in skriftligt.” i stycket om ordningsfrågor i delen om plenumförhandlingar.  
 
 Årsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
  
 
Styrelsen yrkade 
att ändra lydelsen ”Det är alltid presidiet som bestämmer hur lång den ska 
vara, men mötet beslutar.” till ”Mötespresidiet ger ett förslag på hur lång 
tidsbegränsningen ska vara som mötet sedan beslutar om.” i stycket om 
tidsbegränsningar i delen om ordningsfrågor. 
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Årsmötet beslutade  
att bifalla styrelsens förslag. 

 
  
Styrelsen yrkade 
att lägga till lydelsen ”Talartid för kandidater som söker till presidiet har fem 
minuter för sina pläderingar och kandidater som söker till ledamot har tre 
minuter för sina pläderingar. ”i stycket om talartid. 
 
 Årsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
 
  
Styrelsen yrkade 
att lägga till lydelsen ” Föredragande för punkter på dagordningen har en 
talartid på fem minuter men om mer tid behövs kan undantag beviljas av 
mötespresidiet.” i stycket om talartid. 
 
 Årsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
 
  
Styrelsen yrkade 
att fastställa arbetsordning för Representantskapet 2017 med ovanstående 
yrkanden.  
 
 Årsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
 

§ 9 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 
Linus Forsberg, Unga med Synnedsättning yrkade, 
att lägga till utmärkelsen "Årets VIP-HIP" från Unga Hörselskadade under  
rubriken "Tillgänglighet och inkluderingsarbete”. 
 

Årsmötet beslutade 
att bifalla Unga med Synnedsättnings förslag. 
 
 

Linus Forsberg, Unga med Synnedsättning yrkade, 
att stryka utmärkelsen från "Synskadades Riksförbund” 
 

Årsmötet beslutade,  
att bifalla Unga med Synnedsättnings förslag. 
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Styrelsen yrkade 
att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna med rättelsen att 
utmärkelsen till LSU:s arbete med tillgänglighet gavs av Unga Hörselskadade.   
 
 Årsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
Styrelsen yrkade 
att godkänna årsredovisningen 2016, och därmed fastställa resultat- och 
balansräkningen enligt utskickat förslag.  
 
 Årsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
 

§ 10 Revisorernas berättelse, samt revisorernas 
rapport för innevarande verksamhetsår. 
Mötesordföranden yrkade 
att lägga revisorernas berättelse och rapport till handlingarna 
 

Årsmötet beslutade 
att lägga revisorernas berättelse och rapport till handlingarna 

 
 
 

§ 11 Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för 
2016 
Revisorerna yrkade 
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 
 

Årsmötet beslutade 
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 

 
Rädda barnens ungdomsförbund avstod från att rösta under §11. 
 
 
 

§ 12 Beslut om antagande av medlemsorganisationer och 
etableringsmedlemmar 
 
Ordningsfråga 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund yrkade, 
att bordlägga beslutet om nya medlemsorganisationer till 16.00 
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Årsmötet beslutade 
att avslå Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förslag. 

 
 
Styrelsen yrkade 
att behandla beviljande av Frisksportens ungdomsförbunds medlemskap trots 
att ärendet inte gick ut i handlingarna. 
 
 Årsmötet beslutade,  

att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
Styrelsen yrkade 
att bevilja Astronomisk Ungdom ordinarie medlemskap i LSU - Sveriges 
Ungdomsorganisationer. 
 
 Årsmötet beslutade,  

att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
Styrelsen yrkade 
att bevilja Frisksportens Ungdomsförbund ordinarie medlemskap i LSU - 
Sveriges Ungdomsorganisationer och notera utträdet av Frisksportsförbundet. 
 
 Årsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag. 
 
 
Årsmötet noterade utträde ur LSU av Svenska Frisksportsförbundet. 
 
 
 

§ 13 Propositioner:  
A)  Fastställande av verksamhetsplan och 

budgetdirektiv 2018-2019 
 

Ordningsfråga 
Årsmötet beslutade, 
att fastställa röstlängden till 41 ombud 
 
 
 
Styrelsen yrkade, 
att godkänna budgetdirektiv för 2018 med resultatambitionen om 50 000 kr 
och preliminärt budgetdirektiv för 2019 med resultatambition om 80 000 kr.  
 
 Årsmötet beslutade,  

att bifalla styrelsens förslag. 
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Julia Lindh, Sveriges elevråd SVEA, Aidin Zandian, 
jagvillhabostad.nu, Madeleine Beerman, Unga Reumatiker och 
Frank Berglund, RFSL Ungdom yrkade 
att under delmål 1.4 B i verksamhetsplanen ändra rubriken till “Stärka ungas 
roll i valen 2018-2019”. 
 
 Årsmötet beslutade,  

att bifalla Julia Lindh, Sveriges elevråd SVEA, Aidin Zandian, 
jagvillhabostad.nu, Madeleine Beerman, Unga reumatiker och Frank 
Berglund RFSL Ungdoms förslag. 

 
 
Julia Lindh, Sveriges elevråd SVEA, Aidin Zandian, 
jagvillhabostad.nu, Madeleine Beerman, Unga Reumatiker och 
Frank Berglund, RFSL Ungdom yrkade 
att under delmål 1.4 B i verksamhetsplanen införa punkten “LSU ska arbeta 
för höjt valdeltagande bland första och andragångsväljare i valen.”  
 

Årsmötet beslutade,  
att bifalla Julia Lindh, Sveriges elevråd SVEA, Aidin Zandian, 
jagvillhabostad.nu, Madeleine Beerman, Unga Reumatiker och Frank 
Berglund, RFSL Ungdoms förslag. 

 
 
Madeleine Beermann, Unga Reumatiker, Linus Forsberg, Unga med 
synnedsättning, Jonatan Ekebjörk, Unga hörselskadade, Freja 
Anckers, Unga allergiker och Styrelsen yrkade 
att under Strategimål 1, avsnitt 1:4, lägga till ny punkt E med följande text: 
E: Aktivt arbeta för att konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning blir svensk lag. 
Vi gör detta genom att: 
- Ta plats i de forum där diskussioner om konventionen sker, och vara en aktiv 
röst för implementeringen av konventionen. 
- Genom opinionsarbete lyfta innebörden av konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning och hur detta är viktigt för LSU och dess 
medlemsorganisationer. 
 
 Årsmötet beslutade,  

att bifalla Madeleine Beermann, Unga Reumatiker, Linus Forsberg, 
Unga med synnedsättning, Jonatan Ekebjörk, Unga hörselskadade, 
Freja Anckers, Unga allergiker och Styrelsens förslag. 
 

 
Henrik Malmrot, Ung Vänster yrkade  
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att följa avsnitt infogas i Verksamhetsplanen under DELMÅL 1.4: 
Ungdomsorganisationer ska påverka fler relevanta beslutsprocesser:  
“E: Vara en aktiv röst i samhället för en human flyktingpolitik och asylsökande 
ungdomars rättigheter i samhället  
Vi gör detta genom att:  
-Vara en aktiv röst för en human flyktingpolitik där ungdomar som är på flykt 
har rätt till en trygg vardag.  
-Stärka det interna samarbetet mellan ungdomsorganisationerna i asylfrågan  
-Stärka ungdomsrörelsens arbete för att organisera dessa människor” 
 
 Årsmötet beslutade,  

att bifalla Henrik Malmrot, Ung Vänsters förslag. 
 

Styrelsen yrkade 
att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018-2019 i enlighet 
med bilagan. 
 
 Årsmötet beslutade 

att bifalla styrelsens förslag på verksamhetsplan med gjorda ändringar 

 
 
 

B) Idéprogram 
 
Ordningsfråga 
Mötesordförande yrkade,  
att riva upp yrkandestopp och tillåta nya yrkanden till 17.20 
 
Årsmötet beslutade 
att bifalla mötesordförandes förslag. 
 
Julia Lindh, Sveriges elevråd SVEA, Aidin Zandian, 
jagvillhabostad.nu yrkade 
att mellan orden “världen” och “Att” i tredje paragrafen “Demokrati och 
Mänskliga rättigheter” infoga meningen “Dessa krafter är ofta HBTQ-fobiska, 
kvinnohatiska, funkofobiska och ålderistiska. LSU är emot alla krafter som 
stödjer och underblåser någon av de sju diskrimineringsgrunderna.  
 
 Årsmötet beslutade,  

att avslå Julia Lindh, Sveriges elevråd SVEA, Aidin Zandian, 
jagvillhabostad.nus förslag. 

 
 
Lina Hultqvist, Sveriges Elevkårer, Tua Malmberg, EUP Sverige, 
Aidin Zandian, jagvillhabostad.nu, Julia Lindh, Sveriges Elevråd 
SVEA, Isabelle Benfalk, UNF och Furkan Erdal, Turkiska 
ungdomsförbundet yrkade 
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att lyfta ut första punkten under “Flykt och Asyl” och sätta in den under “Rätt 
till makt och inflytande” i Idéprogrammet.  
 
 
 
 
 
 Årsmötet beslutade,  

att avslå Lina Hultqvist, Sveriges Elevkårer, Tua Malmberg EUP 
Sverige, Aidin Zandian, jagvillhabostad.nu, Julia Lindh, Sveriges 
Elevråd SVEA, Isabelle Benfalk, UNF och Furkan Erdal, Turkiska 
ungdomsförbundets förslag. 
 
 

Julia Lindh, Sveriges Elevråd SVEA och Aidin Zandian, 
jagvillhabostad.nu yrkade 
att i punkt 1 under “Hållbar utveckling och ungdomsrörelsen mellan 
“erkänna” och “och”  infoga “investera i”  
 
 Årsmötet beslutade,  

att bifalla Julia Lindh, Sveriges elevråd SVEA, Aidin Zandian, 
jagvillhabostad.nus förslag. 

 
 
Julia Lindh, Sveriges Elevråd SVEA och Aidin Zandian, 
jagvillhabostad.nu yrkade 
att lyfta ut sista meningen i “Hållbar utveckling och ungdomsrörelsen” till en 
egen punkt och stryka ordet “ytterligare” i samma mening.  
 
 Årsmötet beslutade,  

att bifalla Julia Lindh, Sveriges elevråd SVEA, Aidin Zandian, 
jagvillhabostad.nus förslag. 

 
 
Henrietta Flodell, Saco Studentråd, Alice Bergholtz, Scouterna och 
Oliver Björklund, Grön Ungdom yrkade 
att i idéprogrammet lägga till en tredje punkt under “Vi tycker/hållbar 
utveckling”: “Genomförandet av agenda 2030 och den hållbara 
utvecklingsagendan förutsätter att barn och ungdomars verklighetsberättelser, 
perspektiv och åsikter hörs och lyssnas på och investeras i. Unga måste 
inkluderas både i utformandet och genomförandet av Agenda 2030 på alla 
nivåer.” 
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Årsmötet beslutade,  
att bifalla Henrietta Flodell, Saco Studentråd, Alice Bergholtz, 
Scouterna och Oliver Björklund, Grön Ungdoms förslag. 
 
Bifall: 20 
Avslag: 14 

 
 
 
Madeleine Beermann, Unga Reumatiker, Linus Forsberg, Unga med 
synnedsättning, Jonathan Elebjörk, Unga hörselskadade och Freja 
Anckers, Unga allergiker yrkade 
att konsekvensändra begreppen “funktionsvariation” och “funktionshinder” 
till “funktionsnedsättning”. 
 
 Årsmötet beslutade,  

att bifalla Madeleine Beermann, Unga Reumatiker, Linus Forsberg, 
Unga med synnedsättning, Jonathan Elebjörk, Unga hörselskadade och 
Freja Anckers, Unga allergikers förslag. 

 
 
Årsmötet beslutade, 
att bifalla idéprogrammet med gjorda ändringar 
 
Beslutet togs enhälligt 
 
 
 

§ 14 Behandling av motioner  

 
Ordningsfråga: 
Henrik Almén, Ung media, yrkade 
att motionerna behandlas en och en.  
 

Årsmötet beslutade 
att bifalla Henrik Almén, Ung Medias förslag. 

 
Ordningsfråga:  

Årsmötet beslutade, 
att fastställa antalet ombud till 32 

 
 
A) Motion gällande LSU:s arbete med statsbidraget 

 
Ungdomens Nykterhetsförbund, Sveriges Elevkårer och Sverok har 
inkommit med en motion med följande förslag: 
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att LSU i sitt påverkansarbete gentemot MUCF verkar för att en ny 
fördelningsnyckel i statsbidraget tas fram. 
 
att LSU i sitt påverkansarbete gentemot MUCF verkar för att granskningen av 
statsbidragsansökan ska förbättras. 
 
 Årsmötet beslutade,  

att avslå motionens första att-sats (Bifall: 15, Avslag: 19), samt  
att anse motionens andra att-sats besvarad (Bifall: 18, Avslag 14). 

 
Henrik Almén, Ung Media, yrkade 
att uppdra åt styrelsen att utreda, tillsammans med medlemsorganisationer 
hur väl MUCF:s fördelningsnyckel fungerar för medlemmarnas intressen samt 
se hur den kan förbättras och presentera för beslut på repskapet 2018.  
 
 Årsmötet beslutade 

att bifalla Henrik Almén, Ung Medias förslag. 
 
 
 
B) L ika vi l lkor gällande skatter för ideella organisationer som för 
idrottsorganisationer 
 
Ordningsfråga 
Årsmötet beslutade, 
att fastställa röstlängden till 36 ombud 
 
 
Riksförbundet Sveriges 4H har inkommit med en motion med 
följande förslag: 
 
att LSU ska belysa problematiken kring olika villkor gällande skatter och 
avgifter för ideella föreningar.  
 
att LSU ska jobba aktivt för att skapa förändring i lagstiftningen så dessa 
villkor förändras till att inkludera även andra än idrottens organisationer. 
 

 Årsmötet beslutade,  
att bifalla motionens första att-sats. 
att bifalla motionens andra att-sats.  

 
 
 
C) Motion gällande LSU:s uppdrag 

 
Ordningsfråga 
Joakim Kroksson, Svenska Kyrkans Unga, yrkade 
Att mötesordförande fastställer ny röstlängd utan att fråga repskapet. 
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Årsmötet beslutade 
Att avslå förslaget från Joakim Kroksson, Svenska kyrkans unga. 

 
Ungdomens Nykterhetsförbund, Sveriges Elevkårer och Sverok har 
inkommit med en motion med följande förslag: 
 
att ge LSU:s styrelse i uppdrag att kartlägga LSU:s verksamhet och återkomma 
med ett förslag till årsmötet 2018 om hur LSU:s verksamhet ska fokuseras och 
vilka områden som LSU idag arbetar med ska begränsas eller avvecklas. 
 
att uppdra Styrelsen att tillsammans med medlemsorganisationerna 
genomföra en kartläggningsöversyn av LSU:s strategi och verksamhet till 
repskapet 2018. 
 

Årsmötet beslutade,  
att avslå motionens första att-sats samt 
att avslå motionens andra att-sats 

 
 
Jorge Maria Londoño, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Isabelle 
Benfalk, Ungdomens Nykterhetsförbund, Alexander Hallberg, 
Sverok och Lina Hultqvist, Sveriges elevkårer, yrkade 
att uppdra styrelse och medlemsorganisationer att kartlägga organisationens 
politiska påverkansarbete och vilka resurser [som] tillfallit respektive frågor”. 
 

 Årsmötet beslutade,  
att bifalla Jorge Maria Londoño, Rädda Barnens Ungdomsförbund, 
Isabelle Benfalk, Ungdomens Nykterhetsförbund, Alexander Hallberg, 
Sverok och Lina Hultqvist, Sveriges elevkårers förslag. 

 
 
Jorge Maria Londoño, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Isabelle 
Benfalk, Ungdomens Nykterhetsförbund, Alexander Hallberg, 
Sverok och Lina Hultqvist, Sveriges elevkårer yrkade 
att uppdra styrelse och medlemsorganisationer att kartlägga vilka 
verksamhetsområden organisationen har samt vilka resurser som tillfallit 
dessa. 
 

 Årsmötet beslutade,  
att bifalla Jorge Maria Londoño, Rädda Barnens Ungdomsförbund, 
Isabelle Benfalk, Ungdomens Nykterhetsförbund, Alexander Hallberg, 
Sverok och Lina Hultqvist, Sveriges elevkårers förslag. 
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Styrelsen yrkar 
att uppdra styrelsen att tillsammans med medlemsorganisationerna genomföra 
en översyn av LSU:s strategi till repskapet 2018 
 

 Årsmötet beslutade,  
att bifalla Styrelsens förslag. 

 
 
 
§ 15 Fastställande av antal ledamöter till styrelsen  
Ordningsfråga: att fastställa röstlängden till 40 röstberättigade ombud 

 

Valberedningen yrkade 
att styrelsen 2018-2019 ska bestå av 11 personer varav 1 ordförande, 2 vice 
ordförande och 8 ledamöter 
 

 Årsmötet beslutade,  
att bifalla Valberedningens förslag. 

  
 
Alva Mogert Palm, Unga Örnar yrkade 
att utöka valberedningens förslag till att innehålla alla kandidater till 
ledamöter 
 

 Årsmötet beslutade,  
att avslå Alva Mogert Palm, Unga Örnars förslag. 

 
 
Karin Johansson, Nykterhetsrörelsens scoutförbund yrkade 
att uppdra åt styrelsen att inom sig välja en förbundskassör 
 

 Årsmötet beslutade,  
att avslå Karin Johansson, Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förslag. 

 
 
Karin Johansson, Nykterhetsrörelsens scoutförbund yrkade 
att representantskapet väljer en förbundskassör 
 

 Årsmötet beslutade,  
att avslå Karin Johansson, Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds förslag. 

 
 
 

§ 16 Val av ordförande 
Valberedningen föreslog årsmötet  
att till ordförande för 2018-2019 välja Sona Rashid 
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Årsmötet beslutade  
att till ordförande för 2018-2019 välja Rosaline Marbinah 
 
Kandidat  Röstsiffror 
Rosaline Marbinah 23 Vald 
Sona Rashid  16 Ej vald 

 
 

§ 17 Val av vice ordförande 
Valberedningen föreslår årsmötet besluta 
att för 2018-2019 välja Emelie Weski till politisk vice ordförande och Kristin 
Olofsson till organisatorisk vice ordförande 
  
Årsmötet beslutade 
att för 2018-2019 välja Emelie Weski till politisk vice ordförande och Kristin 
Olofsson till organisatorisk vice ordförande  
 
§ 18 Val av övriga styrelseledamöter 
 
Ordningsfråga: Att talartiden för pläderingar är en minut. 
 
Årsmötet beslutade: 
att talartiden för pläderingar är en minut. 
 
 
Valberedningen föreslår årsmötet besluta,  
att till övriga styrelseledamöter 2018-2019 välja  
Linus Forsberg, Frank Berglund, Julia Lindh, Noura Berrouba  
Albin Westermark, Per Markus Risman, Iman Djelloul och Sandra Rönnsved 
 
 
Årsmötet beslutade  
att till styrelseledamöter 2018-2019 välja 
Linus Forsberg, Frank Berglund, Julia Lindh, Noura Berrouba  
Albin Westermark, Per Markus Risman, Iman Djelloul och Sandra Rönnsved 

 
Ledamot   Röstsiffror 
Frank Berglund   39 Vald  
Linus Forsberg   38 Vald 
Julia Lindh   37  Vald 
Noura Berrouba   37  Vald 
Albin Westermark  37  Vald 
Iman Djelloul   36  Vald 
Sandra Rönnsved  36  Vald 
Per Markus Risman   35  Vald  
David Persson   16  Ej vald 
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§ 19 Fastställande av medlemsavgift för 2018 och preliminär 

medlemsavgift för 2019 

Styrelsen föreslog 
att medlemsavgifterna behålls oförändrade för 2018 och preliminärt 
oförändrade för 2019 
 

Årsmötet beslutade 
att bifalla styrelsens förslag. 

 
 
 
§ 20 Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
 
 
§ 21 Representantskapsmötet avslutande  
LSU:s vice ordförande Hannah Kroksson avslutade 2017 års 
Representantskapsmöte den 12 november 15.55.  
 
 
 
Mötesordförande Vice ordförande LSU 
 
 
 
____________________ ____________________ 
Ajda Asgari Hannah Kroksson   
 
 
 
Vid protokollet 
Mötessekreterare  Mötessekreterare 
 
 
____________________ _____________________ 
Anders Lindell Rebecka Stenkvist 
 
 
 
Justerare Justerare 
 
 
_____________________ ______________________ 
Gustav Stark Jakob Öster 
 
 
	 


