
KALLELSE
REPRESENTANTSKAPSMÖTE  

I LSU 2019

LSU vill härmed bjuda in alla medlemsorganisationer till 2019 års Representant-
skapsmöte. Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte, vårt högst beslutande or-
gan. I år är det bland annat dags för medlemmarna att välja valberedning och 
revisorer! Anmälan är öppen från onsdagen den 26 juni till den 15 oktober. 

Deltagande

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

Kostnad

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

Handlingar

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

Motioner

Alla medlemsorganisationer kan påverka LSU och sätta oss i rörelse! Ett av de starkaste verk-
tygen för att påverka LSU är att skriva och rösta igenom motioner. Motioner skickas till motio-
ner@lsu.se, senast söndagen den 27 september.

Information
Ytterligare information publiceras löpande på www.lsu.se/om/representantskap och mej-
las ut till medlemsorganisationer och de som anmält sig till mötet. 
Frågor? Kontakta repskap@lsu.se 

8 -10 November i Stockholm
Start fredag kl 17.00 
Slut söndag kl 17.30



Årets val – val till LSU:s styrelse!

Nu är det dags att nominera personer till LSU:s styrelse för åren 2020-2021!

Vem tycker du ska styra LSU de kommande två åren? Någon från din organisation? Eller 
kanske du själv? Vi i valberedningen efterlyser nu nomineringar till LSU:s styrelse från med-
lemsorganisationerna. Du kan läsa med om vilka poster det är som vi söker nomineringar till 
på lsu.se.

Organisationer gör det enkelt via formuläret som ligger på lsu.se. Sista dag att skicka in nomi-
neringar är den 2 september 2019.

Undrar du över något eller vill ha mer information, kontakta gärna valberedning@lsu.se.

Läs mer om årets val, hitta kravprofilen och klicka dig vidare till själva anmälningsformuläret 
på lsu.se/om/representantskap/

Årets tema – växande utrymme!

Årets tema för representantskapet är växande utrymme. Vi kommer att få tillfälle att diskute-
ra hur vi ungdomsorganisationer bidrar till att motverka det krympande utrymmet och istället 
arbetar för ett växande utrymme. Temat kommer att genomsyra programpunkterna under 
mötet. 

Årets höjdpunkt – ny strategi för LSU!

I år är det dags att anta en ny strategi för LSU. Styrelsen har under våren arbetat med att ta 
fram ett nytt förslag till strategi genom workshops, omvärldsbevakning, utvärdering och kon-
sultationer med medlemmar. Nu är det snart dags för representantskapet att ta del av förslaget 
och tycka till. Förslaget till ny strategi skickas ut i slutet av september. 

Välkomna!

Rosaline Marbinah, Ordförande Hannah Kroksson, Generalsekreterare



Förslag på föredragningslista 
Representantskapet 2019

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.  Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
10. Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över  

 innevarande verksamhetsår
11. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsår 2018
12. Beslut om antagande och utträde av medlemsorganisationer och  

 etableringsmedlemmar
13. Valärenden  

  13 a.  Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
  13 b.  Val av styrelsens ordförande
  13 c.  Val av styrelsens vice ordförande
  13 d.  Val av övriga ledamöter i styrelsen
14. Propositioner  

  14 a.  Strategi för LSU:s verksamhet 
  14 b.  Medlemsavgift för 2020 och preliminär medlemsavgift för  
   2021  
  14 c.  Verksamhetsplan för 2020
  14 d. Budgetdirektiv
15. Motioner
16. Övriga ärenden
17. Representantskapsmötets avslutande 


