LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
Protokoll för Representantskapsmöte 2018
Bilagor till protokollet:
Bilaga 1: ”Handlingar Representantskapet 2018 – Del 1”
Bilaga 2: ”Handlingar Representantskapet 2018 – Del 2”
Bilaga 3: ”Nomineringskommitténs förslag till val av valberedning”

§ 1 Representantskapsmötets öppnande
LSU:s ordförande Rosaline Marbinah hälsade alla välkomna och förklarade
Representantskapsmötet 2018 öppnat den 11 november 09.10.

§ 2 Val av mötesordförande
Styrelsen yrkade
att välja Elin Lilijenbladh till mötesordförande
att välja Evelina Kurki till mötesordförande
Representantskapsmötet beslutade
att välja Elin Lilijenbladh till mötesordförande
att välja Evelina Kurki till mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare
Styrelsen yrkade
att välja Hampus Nilsson till mötessekreterare.
att välja Juhán Niila Stålka till mötessekreterare.
Representantskapsmötet beslutade
att välja Hampus Nilsson till mötessekreterare.
att välja Juhán Niila Stålka till mötessekreterare.

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Sveriges Elevkårer nominerade
Max Otterman till protokolljusterare tillika rösträknare
International Federation of Medical Students’ Associations Sweden nominerade
Rebecka Assarsson till protokolljusterare tillika rösträknare
Representantskapsmötet beslutade
att välja Max Otterman, Sveriges Elevkårer, till protokolljusterare tillika
rösträknare.
att välja Rebecka Assarsson, International Federation of Medical
Students’ Association Sweden, till protokolljusterare tillika
rösträknare.
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§ 5 Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
LSU:s ordförande Rosaline Marbinah föredrog punkten.
Enligt stadgan ska årsmötet kallas till senast 20 veckor innan mötet. Kallelsen
gick ut till medlemsorganisationerna den 29 juni 2018.
Styrelsen yrkade
att anse Representantskapsmötet stadgeenligt utlyst.
Representantskapsmötet beslutade
att anse Representantskapsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 6 Fastställande av röstlängd
Mötesordföranden yrkade
att fastställa röstlängden till 32 röstberättigade ombud.
Representantskapsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 32 röstberättigade ombud.

§ 7 Fastställande av föredragningslista
Styrelsen yrkade
att fastställa föredragningslistan enligt underlaget. (se Bilaga 2)
Representantskapsmötet beslutade
att fastställa föredragningslistan enligt underlaget.

§ 8 Fastställande av arbetsordning
Styrelsen yrkade
att fastställa arbetsordningen enligt underlaget.
Rädda Barnens Ungdomsförbund yrkade
att även övriga representanter från medlemsorganisationer ska ha yttranderätt.
Grön Ungdom yrkade
att i föreslagen arbetsordning, under rubriken Plenumförhandlingar, första
stycket, byta ut ordet ”fullmäktige” till ”Representantskapet”.
Styrelsen jämkade sig och yrkade
att fastställa arbetsordningen med förändring att övriga representanter ska ha
rösträtt samt att i föreslagen arbetsordning, under rubriken
Plenumförhandlingar, första stycket, byta ut ordet ”fullmäktige” till
”Representantskapet”.
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Representantskapsmötet beslutade
att fastställa arbetsordningen med förändring att övriga representanter
ska ha rösträtt samt att i föreslagen arbetsordning, under rubriken
Plenumförhandlingar, första stycket, byta ut ordet ”fullmäktige” till
”Representantskapet”.

§ 9 Val av nomineringskommitté för val av valberedning
Rädda Barnens Ungdomsförbund yrkade
att välja Victoria Cederlöf till nomineringskommittén för val av valberedning.
Turkiska Ungdomsförbundet yrkade
att välja Leyla Ünsal till nomineringskommittén för val av valberedning.
Rädda Barnens Ungdomsförbund yrkade
att välja Hanna Thessén till nomineringskommittén för val av valberedning.
International Federation of Medical Students’ Associations Sweden yrkade
att välja Rebecka Assarsson till nomineringskommittén för val av valberedning.
Sveriges Ungdomsråd yrkade
att välja Nina Adolfsson till nomineringskommittén för val av valberedning.
Representantskapsmötet beslutade
att välja Victoria Cederlöf till nomineringskommittén för val av
valberedning.
att välja Leyla Ünsal till nomineringskommittén för val av
valberedning.
att välja Hanna Thessén till nomineringskommittén för val av
valberedning.
att välja Rebecka Assarsson till nomineringskommittén för val av
valberedning.
att välja Nina Adolfsson till nomineringskommittén för val av
valberedning.

Nomineringskommittén för val av valberedning presenterade sig.

§10 Verksamhetsberättelse och bokslut 2017
Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2017 (se Bilaga 2).
Styrelsen yrkade
att lägga verksamhetsberättelsen och bokslutet till handlingarna.

Mötespresidiet pausade mötet innan beslutet mellan kl. 10.55 till kl. 11.05.
Mötet återupptogs kl. 11.05.
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Ordningsfråga – Justering av röstlängd
Mötespresidiet yrkade
att fastställa röstlängden till 33 röstberättigade ombud.
Representantskapsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 33 röstberättigade ombud.

Ordningsfråga – Justering av röstlängd
Mötespresidiet yrkade
att fastställa röstlängden till 34 röstberättigade ombud.
Representantskapsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 34 röstberättigade ombud.
Representantskapsmötet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen och bokslutet till handlingarna.

§ 11 Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport för
innevarande verksamhetsår.
Mötesordföranden föredrog revisorernas berättelse samt revisorernas rapport
över innevarande år då revisorerna ej var närvarande (se Bilaga 2).
Styrelsen yrkade
att lägga revisorernas berättelser och rapport till handlingarna.
Representantskapsmötet beslutade
att lägga revisorernas berättelser och rapport till handlingarna.

§ 12 Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för 2017
Mötesordföranden föredrog revisorernas rekommendation avseende
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017 då revisorerna ej var
närvarande (se Bilaga 2).
Revisorerna yrkade
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
Representantskapsmötet beslutade
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

§ 13 Beslut om antagande av medlemsorganisationer och
etableringsmedlemmar
Styrelsen föredrog punkten (Se Bilaga 2).

4
Transaktion 09222115557401943932

Signerat EL, EK, HN, JNS, MO, RA

Styrelsen yrkade
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.
Representantskapsmötet beslutade
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.
Mötespresidiet yrkade
att direktjustera representantskapsmötets beslut om antagande av nya
fullvärdiga medlemmar.
Representantskapsmötet beslutade,
att direktjustera representantskapsmötets beslut om antagande av nya
fullvärdiga medlemmar.

Ordningsfråga – Justering av röstlängd
Mötespresidiet yrkade
att fastställa röstlängden till 35 röstberättigade ombud.
Representantskapsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 35 röstberättigade ombud.

§ 14 Fastställande av medlemsavgift för 2019 och preliminär
medlemsavgift för 2020
Styrelsen föredrog medlemsavgiftens nuvarande utformning och styrelsens
förslag på ny medlemsavgift för 2020.
Styrelsen yrkade
att fastställa medlemsavgifter som oförändrade för 2019 och preliminärt för
2020.
Representantskapsmötet beslutade,
att fastställa medlemsavgifter som oförändrade för 2019 och
preliminärt för 2020.

Protokollnot: Rebecka Assarsson avgick från sitt uppdrag i
nomineringskommittén för val av valberedning.
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Ordningsfråga – Paus av Representantskapsmötet
Mötespresidiet yrkade
att pausa Representantskapsmötet till söndagen den 11:e november
kl. 9.00.
Representantskapsmötet beslutade
att pausa Representantskapsmötet till söndagen den 11:e
november kl. 9.00.

Representantskapsmötet pausades av Representantskapsmötet kl. 15:20 den 10
november till kl. 09:00 den 11 november.
Representantskapsmötet återupptogs kl. 09:40 den 11 november.
Ordningsfråga – Justering av röstlängd
Mötespresidiet yrkade
att fastställa röstlängden till 32 röstberättigade ombud.
Representantskapsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 32 röstberättigade ombud.

§ 15 Beslutsuppföljning
Styrelsen föredrog punkten (se bilaga 1, Rapport för metod för kartläggning).
Mötespresidiet yrkade
att beslutsuppföljningen läggs till handlingarna
Representantskapsmötet beslutade,
att beslutsuppföljningen läggs till handlingarna

Ordningsfråga – Justering av röstlängd
Mötespresidiet yrkade
att fastställa röstlängden till 32 röstberättigade ombud.
Representantskapsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 32 röstberättigade ombud.

§ 16 Propositioner:
16 a) Proposition om statsbidragets fördelningsnyckel
Styrelsen föredrog punkten (se Bilaga 1).
Styrelsen yrkade
att LSU som organisation inte ska verka för en särskild fördelningsnyckel.
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Ungdomens Nykterhetsförbund yrkade
att LSU främst fokuserar på arbetet för att dubbla stödet till ungdomsrörelsen,
men försöker undvika att aktivt verka för en särskild fördelningsnyckel.
Representantskapsmötet beslutade
att LSU som organisation inte ska verka för en särskild
fördelningsnyckel.
att avslå Ungdomens Nykterhetsförbunds yrkande.
Styrelsen yrkade
att sträva efter en stark samverkan med MUCF för att möjliggöra
medlemsorganisationers makt och inflytande över statsbidragets
fördelningsnyckel.
Representantskapsmötet beslutade
att sträva efter en stark samverkan med MUCF för att möjliggöra
medlemsorganisationers makt och inflytande över statsbidragets
fördelningsnyckel.

16 b) Proposition om LSU:s strategidokument
Styrelsen föredrog punkten (se Bilaga 1).
Styrelsen yrkade
att anse översynen av strategidokumentet som genomförd.
att uppdra styrelsen att tillsammans med medlemsorganisationer ta fram ett
nytt strategidokument för LSU till Representantskapet 2019.
Representantskapsmötet beslutade
att anse översynen av strategidokumentet som genomförd.
att uppdra styrelsen att tillsammans med medlemsorganisationer ta
fram ett nytt strategidokument för LSU till Representantskapet 2019.

Mötespresidiet pausade representantskapsmötet mellan kl. 12.00 och kl. 13.00.
Representantskapsmötet återupptogs kl. 13.02.
Ordningsfråga – Justering av röstlängd
Mötespresidiet yrkade
att fastställa röstlängden till 31 röstberättigade ombud.
Representantskapsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 31 röstberättigade ombud.
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16 c) Proposition om budgetdirektiv
Styrelsen föredrog punkten (se Bilaga 1).
Styrelsen yrkade
att förslag till budgetdirektiv för 2019 är att bibehålla nivån på 80 000 kr.
att förslag till preliminärt budgetdirektiv för 2020 är att sträva efter att öka de
fria intäkterna och ett positivt resultat på 120 000 kr.

Styrelsen drog tillbaka sina yrkanden.
Styrelsen yrkade
att budgetdirektiv för 2019 är att bibehålla nivån på 80 000 kr.
att preliminärt budgetdirektiv för 2020 är att sträva efter att öka de fria
intäkterna och ett positivt resultat på 120 000 kr.
Representantskapsmötet beslutade
att budgetdirektiv för 2019 är att bibehålla nivån på 80 000 kr.
att preliminärt budgetdirektiv för 2020 är att sträva efter att öka de fria
intäkterna och ett positivt resultat på 120 000 kr.

§ 17 Behandling av motioner

Inga motioner fanns att behandla.
Mötespresidiet pausade representantskapsmötet mellan kl. 14.30 och kl. 14.45.
Representantskapsmötet återupptogs kl. 14.47.
Ordningsfråga – Justering av röstlängd
Mötespresidiet yrkade
att fastställa röstlängden till 31 röstberättigade ombud.
Representantskapsmötet beslutade
att fastställa röstlängden till 31 röstberättigade ombud.

§ 18 Valärenden:
18 a) Styrelsens arvodering
Valberedningen redogjorde för punkten (se Bilaga 2).
Valberedningen yrkade
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.
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International Federation of Medical Students’ Association Sweden yrkade
att styrelsen för år 2019 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.
Representantskapsmötet beslutade
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.
att avslå International Federation of Medical Students’ Association
Swedens yrkande.

18 b) Val av valberedning
Nomineringskommittén redogjorde för punkten (se Bilaga 3).
Nomineringskommittén för valberedning yrkade,
att välja Rebecka Assarsson till LSU:s valberedning.
att välja Louise Grabo till LSU:s valberedning.
att välja Nils Lindsten till LSU:s valberedning.
att välja Jonathan Elebjörk Wahlström till LSU:s valberedning.
Representantskapsmötet beslutade,
att välja Rebecka Assarsson till LSU:s valberedning.
att välja Louise Grabo till LSU:s valberedning.
att välja Nils Lindsten till LSU:s valberedning.
att välja Jonathan Elebjörk Wahlström till LSU:s valberedning.

18 c) Val av auktoriserad revisor
Valberedningen redogjorde för punkten (se Bilaga 2).
Valberedningen yrkade,
att till auktoriserad revisor välja Lena Johnson och till auktoriserad
revisorsersättare välja Marcus Jonasen.

Valberedningen drog tillbaka sitt yrkande.
Valberedningen yrkade,
att till auktoriserad revisor välja Marcus Jonasen och till auktoriserad
revisorsersättare välja Lena Johnson.
Representantskapsmötet beslutade,
att till auktoriserad revisor välja Marcus Jonasen och till auktoriserad
revisorsersättare välja Lena Johnson.
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18 d) Val av verksamhetsrevisor
Valberedningen redogjorde för punkten (se Bilaga 2).
Valberedningen yrkade,
att till verksamhetsrevisor välja Eric Tegnander, UNF, och till
verksamhetsrevisorsersättare välja Oskar Matsson Wiik, Grön ungdom, för
2019-2020.
Representantskapsmötet beslutade,
att till verksamhetsrevisor välja Eric Tegnander, UNF, och till
verksamhetsrevisorsersättare välja Oskar Matsson Wiik, Grön ungdom,
för 2019-2020.

§ 19 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden inkom.

§ 20 Representantskapsmötet avslutande
LSU:s ordförande Rosaline Marbinah tackade alla och förklarade
Representantskapsmötet 2018 avslutat den 11 november kl. 15.30.

Mötesordförande
Elin Lilijenbladh

Mötesordförande
Evelina Kurki

Mötessekreterare
Hampus Nilsson

Mötessekreterare
Juhán Niila Stålka

Justerare
Max Otterman

Justerare
Rebecka Assarsson
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