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7§ Förslag på föredragningslista



I bilaga finner representantskapet verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och 
årsbokslut för verksamhetsåret 2018. Verksamhetsberättelsen berättar om den verk-
samhet som bedrivits i relation till måluppfyllelse, men också pågående projekt med-
an berör snarare ekonomiska förhållanden i relation till lagstadgade krav. 

Beslutsförslag 
Representantskapet föreslås besluta:

 Att lägga verksamhetsberättelsen 2018 till handlingarna 

 Att lägga årsbokslut och förvaltningsberättelse 2018 till handlingarna
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Förord verksamhetsberättelse 2018 

År 2018 var ett år som inom LSU präglades av förnyelse. Den 1 januari 2018 tillträdde 
en ny styrelse med nya idéer och nya ambitioner. Då började även en ny generalse-
kreterare. Nya system och strukturer infördes för utveckling och stabilitet. I sin helhet 
bidrog det till den samlade inriktningen som styrelsen leddes av – fokus på civilsam-
hällespolitiken. Det gäller både ett förändrat förhållningssätt gentemot LSU:s med-
lemsorganisationer i prioritering och kapacitetsstärkande verksamhet, samt externt i 
form av en civilsamhällespolitisk utgångspunkt för all LSU:s politik. Genom fem år av 
Ungdomsrörelsen i siffror och lyhördhet gentemot våra medlemsorganisationer, forsk-
ning om civilsamhället som sträcker sig längre tillbaka i tiden och omvärldsbevakning-
ar för framtiden har vi upptäckt ett mönster av att det civila samhället i Sverige mot-
arbetas på flera olika sätt. Detta kallar vi för ett krympande demokratiskt utrymme.  
 
Minskad finansiering, tung byråkrati, hat och hot, regleringar, misstänkliggörande, 
smutskastning och demokratisk exkludering är vad ungdomsrörelsen har fått möta 
under mer än ett decennium. Vi började höja våra röster för att både formulera ett 
gemensamt språk men också erkänna allvarligheten i alla motsättningar som ung-
domsrörelsen har fått möta. Vi har mycket att lära från LSU:s partnerorganisationer 
runt om i världen som under lång tid upplevt ett krympande demokratiskt utrymme i 
form av frihetsberövande, våld, illegal status och gömd verksamhet, terrorstämpling, 
infiltration och mycket mer.  
 
Forskning visar att både kvaliteten och kvantiteten av demokratier minskar. Verklig-
heten påvisar också att det första som regimer och regeringar gör för att krympa det 
demokratiska utrymmet är att attackera människorättsaktivister, demokratikämpar 
och röstbärare. Det är civilsamhället, och särskilt utsatt är den globala ungdomsrö-
relsen. Sverige påverkar sin omvärld lika mycket som omvärlden påverkar Sverige. Vi 
måste förstå att samma negativa utveckling sker i Sverige. Utan en stark ungdomsrö-
relse finns inte ett starkt civilsamhälle, och utan ett starkt civilsamhälle finns inte en 
stark demokrati. Att inte erkänna, skydda och värna ungdomsrörelsen socialt, poli-
tiskt och ekonomiskt är att urholka demokratin.  
 
Denna inriktning formades år 2018 och vår ambition har sedan dess varit att inrikt-
ningen ska fortsätta prägla LSU:s arbete i att skapa förutsättningar för barn och ungdo-
mars självständiga och fria organisering i Sverige och i världen. Varje dag, genom varje 
engagerat barn och ungdom och för varje aktivitet som genomförs i varje organisation 
återvinns demokratin. Ungdomsrörelsen skapar motsatsen till ett krympande demo-
kratiskt utrymme. Vår folkrörelse skapar ett växande demokratiskt utrymme.  
 
Förra året började vi kartlägga utvecklingen, hitta lösningar och kräva åtgärder. LSU 
kommer inte att ge sig förrän barn och ungdomars förutsättningar till organisering 
är rättvisa. Organiserade barn och ungdomar får demokratin att växa. År 1918 som 
2018, och alla år därefter.
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Rosaline Marbinah, 
Ordförande

Hannah Kroksson,
Generalsekreterare

Rebecka Stenkvist,
tf. Generalsekreterare



Vad är detta för dokument?

Detta är verksamhetsberättelsen för LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, verksam-
hetsår 2018. Verksamheten syftar till att stärka barn- och ungdomsorganisationernas 
plats och dess förutsättningar att verka i samhället. Den är baserad på uppdraget från 
årsmötet 2017, det vill säga verksamhetsplanen för 2018-2019. Verksamheten utgår 
på så sätt också från LSU:s långsiktiga strategi som antogs 2013. Verksamhetsberättel-
sen lyfter fram både nya satsningar och befintlig verksamhet.
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Vad hände 2018?

Internationellt

2018 var i internationellt perspektiv ett år då utrymmet för civilsamhället fortsatte 
krympa och nationalismen gick fram starkt över världen. Jair Bolsonaro blev vald till 
president i Brasilien på en nationalistisk agenda, Lega gick fram starkt i de italienska 
valen och Vladimir Putin blev igen vald till Rysslands president. Enligt Freedom Hou-
se’s index fortsatte världens demokrati att krympa under 2018, för 13:e året i rad.

I USA skärptes migrationskontrollerna vid gränsen mot Mexiko ytterligare och stor 
kritik riktades mot landet när barn skiljdes från sina föräldrar när dessa togs i förvar. I 
Syrien fortsatte kriget mot IS trots försök att åstadkomma överenskommelser om va-
penvila ifrån FN. Journalisten Jamal Khashoggi mördades på Saudiarabiens konsulat 
i Istanbul och den föredette dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter förgiftades 
med nervgas vilket utlöste en stor diplomatisk kris mellan Ryssland och EU. I Stor-
britannien debatterades Brexit och låsningarna kring ett avtal med EU efter utträdet 
förstärktes. I Ungern blev Fides grepp om media och inskränkningar av civilsamhällets 
utrymme allt starkare.

Några framsteg gjordes naturligtvis också, i Indien avkriminaliserades homosexualitet 
och Irland röstade bort sitt dittills nästan totala abortförbud och införde aborträtt upp 
till 12:e veckan. I USA organiserade sig unga i helt nya nivåer för skärpt vapenkontroll 
efter ännu en fruktansvärd skolskjutning i Florida. 

Nationellt

2018 dominerades nationellt av att det var allmänna val och inte minst av den svåra 
processen att bilda en regering, en process som vid årets avslutande fortfarande inte 
var slutförd. Detta påverkade hela samhället och också civilsamhället och ungdoms-
rörelsen med stor osäkerhet kring inriktningen för de kommande åren. Det påverkade 
även möjligheten att bedriva ett riktat påverkansarbete mot departementen såväl på 
tjänstemannanivå som på statsrådsnivå samt möjligheten att få besked och svar från 
myndigheter. Genom att Moderaterna och Kristdemokraternas budgetmotion antogs 
av riksdagen drogs även finansieringen av Jämställdhetsmyndigheten och Delegatio-
nen mot segregation oväntat in med stora följder för de som samverkat med dess 
myndigheter. 

Valdeltagandet bland förstagångsväljare ökade i riksdagsvalet från 83% i det senaste 
valet till 86% i 2018 års val. Ungas engagemang fortsatte att växa men 6 av 10 organisa-
tioner fick lägre anslag än 2017, vissa på grund av ett minskat antal medlemmar men 
för andra minskar anslaget trots ökat antal medlemmar då statsbidragets omfattning 
fortsatt legat still. Finansiering fortsätter att vara den största utmaningen för våra 
medlemsorganisationer följt av medlemstapp och ökade problem med stress. 

Under året märktes även tydligt att det blivit svårare att arbeta med och organisera 
målgruppen unga asylsökande och nyanlända då flertalet boenden för ensamkomman-
de stängde under året och asyllagarna som skärpts ökat målgruppens stress och påver-
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kat förutsättningarna att kunna delta i aktiviteter och organisera sig. 

Flera av LSU:s medlemsorganisationer granskades under 2018 av media och MUCF ge-
nomförde extra kontroller bland ungdomsförbund utifrån demokratikriterier. Reger-
ingen tillsatte en utredning för att ta fram förslag på demokratikriterier för all statlig 
bidragsgivning. 

Året dominerades även av en snabbt ökande medvetenhet kring klimathotet, med en 
iskall vinter, en galet varm sommar och de kraftigaste skogsbränder landet skådat. 
FN:s internationella klimatpanel IPCC släppte också sin rapport om effekterna kring 
1,5 graders uppvärmning och ungas engagemang för klimatfrågan fick en ny frontfigur 
genom Greta Thunberg.
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LSU:s övergripande organisation

Verksamhetsutveckling och ny styrelse

Under året har LSU fortsatt med att skapa stabilitet och hållbarhet i organisationen. 
Den omorganisering som genomfördes 2017 etablerades och förtydligades under 2018 
genom ett arbete med att utveckla formerna för arbete i de nya verksamhetsområde-
na. De två verksamhetsledarna arbetade nära för att hitta gemensamma former för 
verksamhetsdagar och planering som samtidigt tar höjd för de olikheter som verk-
samheterna har. Även arbetet i den nya ledningsgruppen stärktes och stort fokus låg 
på att skapa bra strukturer för en nära arbetsledning och kommunikationsrutiner för 
de projekt som samverkar eller har medarbetare i båda verksamhetsområden. Vi har 
även migrerat hela vår IT miljö till office 365 och arbetat för att implementera vårt 
nya molnbaserade dokumentsystem och de nya samarbetsverktygen i våra arbetssätt. 
Arbetsmiljöarbetet har fortsatt att systematiseras och har uppnått en stabil nivå, vi 
arbetar kontinuerligt för att öka tydligheten i tjänster och i arbetsbelastning såväl som 
att skapa tillfällen för de förtroendevalda att få verktyg för en god uppdragsmiljö. En 
särskild översyn har under året gjorts kring hur vi nyttjar våra lokaler mer effektivt 
och detta har resulterat i fysiska flyttar internt såväl som nya och förtydligade rutiner.

Den nytillträdda styrelsen valde att förändra sina former för arbete mellan styrelse-
möten och införde en modell med styrgrupper kopplade till pågående projekt och 
beredningsgrupper inom områden som inte har tydliga projekt men där politik formas 
och verksamhet planeras. Styrgruppernas syfte var att få en närmare uppföljning av 
projekten för att säkerställa måluppfyllelsen och möjliggöra en större politisk kopp-
ling i projekten. Beredningsgruppernas syfte var dels att utveckla nya områden och 
att säkerställa att den redan skärpta prioriteringen av nya projektansökningar fortsatt 
säkerställdes för att ligga i nära linje med strategi, idéprogram och verksamhetsplan. 
Styrelsen har under året speciellt haft ett ökat fokus på breddad finansiering, ett stärkt 
tillgänglighetsperspektiv, ökad långsiktighet och en ökad närvaro i den civilsamhälles-
politiska diskussionen och diskussionen om krympande utrymme.

Både kansli och styrelse har under året påbörjat en översyn av hur verksamhetens 
styrning och rapportering kan stärkas i förhållande till organisationens strategi och 
verksamhetsplaner, både för att göra förbättringar i närtid och för att börja förbereda 
för den nya strategi som planeras till representantskapsmötet 2019.

Ekonomistyrning

Under året har arbetet med att utveckla LSU:s ekonomistyrning fortsatt. Ett gediget 
arbete har lagts ned för att se över strukturen av kostnadsbärare i budgeten för att 
möjliggöra en mer projektnära och verksamhetsnära budgetuppföljning. IOGT som 
tillhandahåller vår ekonomitjänst har under året genomgått en omorganisation vilket 
även har även påverkat våra möjligheter till en kontinuerlig kontakt och utveckling 
under året. Tillsammans med att de även bytt vissa av sina system har detta också haft 
en negativ inverkan på möjligheterna till budgetuppföljning och prognoser under året. 
Vi ser fram emot att kunna stärka samarbetet vidare under 2019.

10



Det är en fortsatt utmaning att skapa en ekonomistyrning som klarar av att ta höjd för 
de osäkra förutsättningar som inleder varje verksamhetsår i avvaktan av besked om 
både grundbidragets storlek och vilka projektmedel som kommer att beviljas. Särskilt 
fokus behöver läggas på att utveckla möjligheterna för god personalplanering ytterli-
gare för att skapa stabilitet i tjänsterna. Stora framsteg i ekonomistyrningen gjordes 
dock under året avseende att påbörja 2019 års budgetarbete i god tid och möjliggöra 
för en större förankring i kansliets olika verksamheter.

Årets positiva resultat på 254 000 SEK möjliggjordes av en förändring i villkoren från 
Forum Syd där vi kunde minska vår egeninsats i projektet. Detta förklarar varför vi i 
år kunnat göra ett resultat som ligger 204 000 SEK över det budgetdirektiv som repre-
sentantskapet antog för året. 
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Samverkan, organisation och ledarskap

Under 2018 förstärktes området Samverkan, organisation och ledarskap med en ny 
tjänst och styrelsen tog ett större helhetsgrepp kring att utveckla verksamheten på 
längre sikt. Bland annat medförde förstärkningen att medlemsvärdesutredning kunde 
genomföras och att våra nätverk fick ett lyft. Projektet Hållbart engagemang och led-
arskap bytte också hemvist till verksamhetsområdet och tillsammans med vårt globala 
partnerskapsarbete i GALE, Ung med Makt och det ettåriga projektet för att stärka de 
nationella förbunden för nationella minoriteter arbetade verksamhetsområdet för att 
bli ett mer sammanhållet område. Under året släppte vi också rapporten Vit Icke Vit 
och bjöd in våra medlemsorganisationer att delta i LSU:s tält på Järvaveckan. 

Hållbart Engagemang och Ledarskap, HEL

Hållbart Engagemang och Ledarskap med finansiering av Allmänna arvsfonden ge-
nomförde under 2018 sitt andra projektår av tre. Året var fyllt av aktiviteter både 
inom påverkansområdet, utvecklingsområdet och utbildningsområdet. HEL är ett till 
stor del ett innovationsprojekt där vi utvecklar nya metoder för att möta behoven som 
finns bland målgruppen, men vi arbetar även med att tillgängliggöra metoder som re-
dan finns för våra medlemsorganisationer. 

Under 2018 arrangerades utbildningsprogrammet Hållbar Organisering för första 
gången, för organisationsrepresentanter i det unga civilsamhället. Under 4 träffar fick 
10 organisationer möjlighet att fördjupa sina kunskaper i stress, psykisk ohälsa och 
metoder för att motverka detta både genom individuella aspekter och systematiskt ar-
betsmiljöarbete för organisatorisk och psykosocial hälsa. En kunskapsbank, hel.lsu.se, 
lanserades i maj för att sprida metoder kopplat till organisatorisk och social hållbarhet 
och för att lyfta fram goda exempel från det unga civilsamhället genom en mediebank 
med artiklar och poddar. 
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Under året arrangerades under rubriken Stressfrukost även frukostseminarier på sex 
olika platser i landet, om bland annat stress och genus, hat och hot mot ideellt enga-
gerade och ensamkommande och psykisk ohälsa. Delvis parallellt med seminarierna 
genomfördes en fokusgruppsturné i Malmö, Göteborg, Linköping, Örebro, Kiruna och 
Luleå, med syfte att kartlägga unga ideella ledares uppdragsmiljöer och kartlägga vilka 
behov och utmaningar de har när det kommer till sin uppdragsmiljö och stress. Resul-
taten från fokusgrupperna kommer att presenteras under 2019.

Under året har LSU genom projektet haft möten med bland annat statssekreterare 
på socialdepartementet Agneta Karlsson, Statsråd Anna Ekström och den särskilda 
utredaren för psykisk hälsa Kerstin Evelius där vi lyft de politiska förändringar som 
måste till för att öka motståndskraften mot negativ stress inom det unga civilsamhäl-
let. I dessa möten har fokus legat på att synliggöra och verkligen understryka vikten 
av ökad och långsiktig finansiering, en minskad administrativ börda och stärkta insat-
ser för att motverka hat och hot mot ungdomsrörelsen och dess förtroendevalda och 
aktiva för att på riktigt kunna möta utmaningarna vi möter. HEL har också tagit fram 
profilmaterial med budskapet från projektet för att öka kännedomen om frågorna.

Ung med makt

Ung med makt är ett mentorsprogram som stärker unga ledare i ungdomsrörelsen och 
ger dem verktyg att utveckla sitt ledarskap och sina organisationer. Programmet ge-
nomfördes under 2018 i samarbete med Ideell Arena och hade stärkt finansiering via 
bidrag från den Kungliga stiftelsen Gustav V:s 90-års jubileumsfond. Ung med makts 
fem träffar har en nära anknytning till både praktik och forskning i områden som 
rör civilsamhället och under årets träffar föreläste bland annat Louise Lind, Johan 
Sverker, Stefan Einarsson, Hanna Broberg och Johan Hvenmark på teman som kom-
munikation och ledarskap, omvärldsbevakning av utvecklingen och trender i civil-
samhället, att styra med uppdraget i fokus och att bygga starka samarbeten mellan 
förtroendevalda och anställda. Programmet hade detta år 16 deltagare och fyra av 
träffarna genomfördes som internat på Tollare folkhögskola. Ung med makt fortsätter 
att vara en mycket omtyckt verksamhet bland deltagarna och vi är stolta att vi har 
kunnat bedriva programmet i snart 15 år. 

GALE

LSU har under 2018 fortsatt arbeta för att stärka det unga civilsamhället både i Sve-
rige och i världen genom det arbete vi gör i projektet GALE – Global Action Local 
Empowerment. 

Under året kunde vi med stor glädje inkludera en ny partnerorganisation i program-
met. CYAN – Center for Youth Advocacy and Networking i Filippinerna gick in som 
ny partner efter en längre tids kontakt och en genomförd förstudie på plats. Vi ser 
fram emot att jobba vidare med en ny partner i sydostasien och tror att det även är 
värdefullt för NYC – National Youth Congress i Myanmar att få en partnerorganisation 
i regionen. I Myanmar fick vår partner NYC under året en större framgång genom att 
landets regering antog en ungdomspolicy som organisationen verkat för under lång 
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tid, nu kan de arbeta vidare för att den ska implementeras. Både CYAN och NYC del-
tog även i 2018 års Representantskapsmöte där de berättade om sitt arbete under ett 
seminarium. 

YETT – Youth Empowerment and Transformation Trust i Zimbabwe lyckades under 
året stärka sin position som ansedd och legitim ungdomsröst och sin roll som refe-
renspunkt för regeringens ungdomsarbete. YAK – Youth Alive! Kenya kunde under 
året glädjas åt att se resultat i sitt inkluderingsarbete genom att en större andel kvin-
nor och personer med funktionsvariationer blev valda till  ledarpositioner i deras ar-
betsgrupper. YAP – Youth Advocay Process i Libanon var värdorganisation för årets 
gemensamma workshop med alla partnerorganisationer. RADA – Belarusian National 
Youth Council fick ny styrelse och dess nya ordförande medverkade på LSU:s perso-
naldagar, via länk, för att stärka vår förståelse för kontexten de verkar i. GoFor – Youth 
Organisations Forum i Turkiet hade ett kämpigt år med ökade spänningar i landet och 
ökade repressalier mot engagerade i dess medlemsorganisationer men bjöd samtidigt 
in till en konferens för medlemsorganisationer och makthavare för att gemensamt 
diskutera och utveckla organisationens ungdomspolicy där även LSU deltog som del i 
vårt årliga partnerbesök. 

Inom ramen för GALE togs det under året fram en utvärdering av kontexten i de län-
der där våra partnerorganisationer verkar. Det framgick i rapporten hur programmet 
bidrar till ökad kunskap och stärkt internationell gemenskap samtidigt som det ges 
inblickar i hur våra partners verkar för att motverka ett alltmer krympande demokra-
tiskt utrymme och istället på olika sätt bidrar till att hålla emot och skapa ett växande 
utrymme för unga organiserade. Utvärderingen kommer under 2019 att utgöra grun-
den för en rapport som beskriver hur situationen ser ut och hur våra partnerorganisa-
tioner jobbar för att förbättra förutsättningarna.

Nätverk för kapacitetsstärkning

Under 2018 fortsatte LSU att bedriva sitt ordförandenätverk och genomförde flera 
förändringar för att stärka både form och innehåll. Nätverket bedrivs nu i samarbete 
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mellan LSU:s utbildningsutvecklare och LSU:s ordförande. Under 2018 hade nätver-
ket 9 deltagare. Träffarna under året hade olika teman som bland annat inkluderade 
krishantering, arbetsrätt och värdebaserat ledarskap. Vi valde även att testa att skapa 
nätverksmöjligheter för medlemsorganisationernas högsta tjänstemän i en ny form, 
istället för att återuppliva vårt tidigare nätverk började vi under hösten 2018 undersö-
ka konceptet GS-frukostar med tydliga teman och utan förväntningar på kontinuerligt 
deltagande. Frukostarna har hittills varit mycket uppskattade, med teman som #me-
too i ungdomsrörelsen, att motivera ideella och vad det innebär att vara en idéburen 
chef. Vi ser fram emot att fortsätta testa och utvärdera formatet under 2019.

Utredning om medlemsvärde
 

Under året har kansliet genomfört en intervjubaserad utredning om medlemsvärde 
som komplement till vår årliga undersökning LSU Koll, framförallt kopplat till de verk-
samheter som ryms inom området samverkan, organisation och ledarskap. Utredning-
en tog fast på den bredd av olika aktiviteter, kontakt och stöd som skapar ett värde för 
våra medlemsorganisationer för att bättre förstå hur olika delar samverkar med varan-
dra, var vi ska behålla, var vi ska utveckla och också se om det finns delar vi inte ska 
fokusera på. Utredningen visar framförallt på att det finns en stor bredd av behov och 
önskemål bland våra medlemsorganisationer och att vi ofta är rätt ute i verksamhets-
val och ingångar. Återkommande lyfts mötesplatserna och möjligheten till nätverk och 
erfarenhetsutbyten upp som ett medlemsvärde som inte gå att få någon annanstans 
någonting som också stämmer väl överens med resultaten i LSU Koll. Undersökningen 
lyfter även upp utvecklingsområden som framförallt relaterar till hur vi kommunicerar 
och synliggör det vi har och gör på ett tydligare sätt till alla medlemsorganisationer. 
Utredningen kommer att fortsätta spela stor roll i våra framtida val när vi aktivitetsät-
ter verksamhetsplaner, söker projekt och utvecklar interna rutiner. 

Nationella minoriteter

Under 2018 fick LSU möjligheten att från Kulturdepartementet söka om medel för 
ett kortare projekt under andra halvan av året med fokus på att stärka de nationella 
förbunden för nationella minoriteter. Projektets mål var att tillsammans med LSU:s 
referensgrupp för minoriteter genomföra en genomlysning av vilka utmaningar ung-
domsorganisationerna står inför och vad de behöver för att stärka sin organisatoris-
ka kapacitet samt att genomföra aktiviteter för att bidra till att stärka kapaciteten. 
Under hösten tillfrågades organisationerna om att delta i intervjuer för att beskriva 
sina erfarenheter, utmaningar och behov och detta sammanställdes i en rapport om 
förutsättningar och villkor och den samlade informationen låg även till grund för en 
utbildningshelg i december med tema engagemang och påverkan där förtroendevalda 
i organisationerna träffades. 

15



Politik och påverkan

2018 har präglats av nya medarbetare inom Politik och Påverkan, nytt fokus på 
utredningsarbete, utökad internationell närvaro och ett nytt grepp kring kommuni-
kationsarbetet. I september lanserade vi en ny hemsida efter flera månaders web-
butveckling. Vi har märkt ett ökat besöksantal på hemsidan och mer homogeniserad 
extern kommunikation som följd. Hemsidan är under fortsatt utveckling.

Den 5 december släpptes boken “Hälsning från svenskt föreningsliv” där LSU och 12 
andra folkrörelser beskriver vikten av ett starkt civilsamhälle för nyvalda lokalpo-
litiker. Publikationen skickades ut till alla folkvalda politiker i Sveriges kommuner 
och landsting, och finns att köpa hos bokförlaget Idealistas. På Representantskapet 
lanserades Ungdomsrörelsen i Siffror 2018, som innehåller LSU:s årliga medlemsut-
värdering samt en studie kring förutsättningarna för ungdomsrörelser i Norden.

Nationellt

Den nationella politiken präglades under framförallt hösten av att det inte fanns en 
regering på plats när höstbudgeten skulle släppas. Den 12 december röstade tillslut 
riksdagen igenom en ny budget. LSU kommenterade budgeten på sin hemsida och 
konstaterade att budgeten hade genomgående brister i hur politiken ska utformas 
och genomföras på ett sätt som tar barn och ungas rättigheter i beaktande. Utebliv-
na satsningar på barn och ungas organisering gör att förutsättningarna för Sveriges 
barn- och ungdomsorganisationer försämras ännu ett år.

LSU:s ordförande Rosaline Marbinah blev i september utsedd som en av tre  
demokratiambassadörer av Statsråd Alice Bah Kuhnke.  
Demokratikommittén har som uppdrag att planera, samordna och genomföra en 
samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. LSU har under året suttit 
med demokrativillkorsutredningen och i samband med detta utfört  
konsultationer med medlemsorganisationerna med utgångspunkt hur  
demokrativillkoren bör utformas, vilka riktlinjer myndigheten bör förhålla 
sig till, och insamlande av goda exempel på ungdomsrörelsens  
demokratiska processer. 

LSU forum genomfördes detta år med temat  
Förutsättningar för ungas organisering i Norden.  
Eventet hölls på Kungliga Myntkabinetten och  
inbjudna var bl.a. Statsråd Anna Ekström, flera av 
de nordisk-baltiska landsråden samt  
forskaren Erik Amnå.
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Samordningsprojektet

Asylsamordningsprojektet fortgick under 2018 där en projektledare rekryterades och 
flera nätverksträffar hölls runt om i landet. Under den första träffen fick deltagarna 
lyssna på panelsamtal där en representant från Ung i Sverige och ordförande för Re-
fugees Welcome Stockholm berättade om deras organisationer och ge tips på hur de 
driver påverkansarbete för human asylrätt. I början av året lanserades plattformen 
viklarardet.lsu.nu som samlar berättelser från unga asylsökande och nyanländas 
organisering i ungdomsrörelsen.

Valet

Under 2018 har vi haft allmänna val, inför detta gjordes en kartläggning av de lokala 
förutsättningarna och arbetet med att öka ungas valdeltagande. På grund av dröjande 
beslut om projektfinansiering kunde vi inte genomföra rekrytering av en valsamord-
nare i den tid vi önskat och flera av de planerade aktiviteterna i vår satsning på att 
öka ungas valdeltagande i de allmänna valen kunde inte genomföras. Istället påbörja-
des arbetet inför Europaparlamentsvalet 2019 tidigt, där vi bl.a. konsulterade med-
lemsorganisationerna om fokusfrågor, etablerade partnerskap med flera medlemsor-
ganisationer och upprättade kontakt med Europaparlamentets informationskontor i 
Sverige. 

Kansliet arbetade även på en ansökan till MUCF under hösten om att arbeta för ökat 
valdeltagande i EU-valet som senare blev beviljad och förberedde uppstart av kam-
panjen Makten är din! genom att rekrytera sex stycken lokala valsamordnare och 
utbilda dessa under december månad. Valsamordnarna kommer att genomföra sin 
verksamhet för att synliggöra vikten av att rösta i EU-valet och hur en påverkar vad 
som händer under 2019.

Överenskommelsen blir NOD

Överenskommelsen fick under året ett nytt namn: NOD – Nationellt Organ för Dialog 
och samråd mellan regering och civilsamhället. LSU har erhållit ordförandeskapet 
inom NOD genom generalsekreterare Hannah Kroksson och fortsatt utveckla arbetet. 
Under hösten har vi varit aktiva i processerna kring att revidera arbetsordning, års-
hjul och andra styrdokument för den förändrade organisationen så att de utformats 
på ett ändamålsenligt sätt. Ett par nya lärnätverk har bildats, bland annat ett om 
offentlig upphandling.

Demokratisk inkludering
 
LSU hade under året uppdraget att genomföra 
en kartläggning av ungdomsrörelsens arbete 
mot segregation genom projektbidrag från Dele-
gationen mot Segregation. 
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Kartläggningen skulle användas som en förstudie för ett längre projekt, men efter 
att myndigheten fick strypta resurser kunde inte en ansökan till ett längre projekt 
skickas in. Under hösten arbetade en projektledare samt en utredare med frågor 
kopplat till segregering, organisering och lokala insatser. Studien genomfördes ge-
nom en enkätundersökning samt uppsökande djupintervjuer. 

Slutrapporten konstaterade bland annat att det fortsatta arbetet borde innefatta att 
utreda ungdomsrörelsens arbete på landsbygd och glesbygd, samordna nätverksträf-
far, ta en fram metodhandbok och ta fram samverkansmodeller för ungdomsorgani-
sationer och offentliga aktörer.

Almedalen

Under Almedalen 2018 bestod LSU:s delegation av två kanslister, två av våra valda 
representanter samt fyra styrelseledamöter. Under veckan arrangerades flertalet 
egna aktiviteter. I samarbete med Utrikespolitiska föreningen arrangerades ett semi-
narium med fokus på unga och EU, samt att våra FN-representanter bjöd in till  
FN-fika. 

LSU genomförde ett traditionsenligt mingel och i samband  
med detta ett panelsamtal om ungas inkludering i demokratin 
där panelen bestod av Ahmed Abdirahman, Fateme Khavari 
och Rosaline Marbinah. Under veckan genomfördes även tre 
populära maktfrukostar. Under temat hållbart engagemang 
bjöds Agneta Karlsson, statssekreterare för folkhälsofrågor 
in, Erike Tanghoj från Folke Bernadotte Akademin bjöds in 
för att diskutera utvecklingspolitik och slutligen bjöds Katarina 
Areskoug Mascarenhas in, chef för EU-kommissionens representation i Sverige, för 
att prata EU-politik. 

LSU:s deltaganden i urval under Almedalsveckan 2018:

• Seminarium hos Diakonia om krympande utrymme, den 2 juli.

• Seminarium hos Greatness om arbetsmiljö och ledarskap, den 2 juli.

• Seminarium hos Nordiskt välfärdscenter om försvars- och säkerhetspoli-
tik, den 2 juli.

• Seminarium hos 2022-initiativet om Agenda 2030, den 2 juli.

• Seminarium hos CUF om framtidsrapporten, den 3 juli.

• Rundabordssamtal hos MUCF om kunskapsstöd, den 3 juli.

• Rundabordssamtal hos Forum/Ideell Arena om demokrativillkorsutred-
ningen, den 3 juli.

• Seminarium hos Unga Feminister om det fria skolvalet, den 4 juli.

• Mångfaldsparaden, den 5 juli.

• Seminarium hos Svenska kyrkans unga om krympande utrymme, den 5 
juli.

• Kommenterat partiledartalen från M, V, L C och S.

18



• Närvarat på medlems- och samarbetsorganisationers mingel.

Norden

Under 2018 har LSU arbetat med Östersjöstrategin genom projektet ”Youth Coope-
ration in the European Strategy for the Baltic Sea Regions” med stöd från Svenska 
Institutet. Projektet, som syftat till att öka vår gemensamma förståelse för de olika 
policyområdena inom Östersjöstrategin som är av relevans för ungdomsorganisatio-
ner, genomfördes i nära samarbete med landsråden i Estland, Lettland och Litauen. 

Projektet syftade också till att bereda underlag för en eventuellt större ansökan inom 
ramen för Östersjöstrategin, vilket inte skickats in då resurser och kapacitet sakna-
des från flertalet av landsråden. Vi har under denna period haft ett utökat samarbete 
med Föreningen Norden och bland annat deltagit på Nordens dag 23 mars på Cen-
tralstationen i Stockholm. Inom projektet skrevs också Ungdomsrörelsen i Siffror, 
som även släpptes som engelsk rapport under namnet ”Youth Movement Organised”. 
LSU har även suttit med i styrgruppen för det nystartade hållbarhetsnätverket ReGe-
neration2030, med fokus på agenda 2030 i en Östersjökontext. Under året har vi till-
satt två nya representanter till nordiska barn-och ungdomskommittén (NORDBUK). 
Som ordinarie ledamot har Alice Kyander valts, vice ordförande i Sverige-Finska 
ungdomsförbundet och som suppleant har Aida Ohtonen valts, även hon från  
Sverige-Finska ungdomsförbundet. 

Ung i Utveckling och FN-representation

Ung i Utveckling (UiU) är LSU:s informationsprojekt för att öka medlemsorganisa-
tionernas kunskap och arbete med Agenda 2030 som genomförs med hjälp av pro-
jektmedel från Forum Syd. UiU har arrangerat ett flertal seminarium, paneler och 
events under året, bland annat hölls ett seminarium om klimat i november tillsam-
mans med Fältbiologerna och PUSH Sverige. I december arrangerades ett semina-
rium kring Resolution 2250 där Afghanistans första ungdomsdelegat till FN deltog. 
Under våren producerades och släpptes ett flertal podcasts under serien UngAgenda 
som spelades in tillsammans med representanter från jagvillhabostad.nu och Fältbio-
logerna. I december arrangerades också en internationell nätverksträff. En tät dialog 
hölls med UD om de administrativa förutsättningarna för
bidragen till FN-representanterna.

Hamza Ibrahim, Ensamkommandes förbund, valdes 
som ungdomsrepresentant till FN:s Generalförsam-
ling och Henrietta Flodell, SACO studentråd, valdes 
som ungdomsrepresentant till FN:s högnivå forum för 
hållbar utveckling. Hamza Ibrahim deltog i FN:s Gene-
ralförsamling i oktober och höll ett anförande i tredje 
Utskottet. Han träffade även ambassadören Olof Skoog 
och de spelade in en vlogg tillsammans. Lotta Velin 
valdes till LSU:s representant under COP24 och åkte 
under december till klimatförhandlingarna i Polen där 
hon bloggrapporterade hela sitt uppdrag. 

19



Under året har LSU genomfört verksamheten Representantforum för att skapa ett 
nätverk för alla internationella representanter. Under december anordnades t.ex. ett 
workshoptillfälle om sociala medier. Under året har vi även arbetat med att staka ut 
gemensamma riktlinjer för våra internationella representanter och standardiserat 
rekryteringsprocessen. 

Europa

Under 2017 ingick LSU:s ordförande ett EU-handslag 
med Statsråd Ann Linde, dessa åtaganden har följts 
upp under 2018 genom medverkande på EU-forum 
under majmånad. LSU har haft en pågående  
referensgrupp med fokus på Europa som träffats  
regelbundet under året, med fokus på både  
konsultationer och kapacitetsstärkande verksamhet.  
I juni åkte en delegation med representanter från  
flera medlemsorganisationer, vårt kansli och  
förtroendevalda till YO!fest, en ungdomsfestival  
arrangerad av European Youth Forum och  
Europaparlamentet. Under festivalen arrangerade  
LSU två seminarier, ett med fokus på hållbart  
engagemang och ett med fokus på social inkludering. 

Inom Europaarbetet har vi haft två valda representanter under 2018; Imse Spragg 
Nilsson sitter som LSU:s representant i Europeiska ekonomiska och sociala kom-
mittén, samt Anja Olin Pape som sitter som ordförande i Europarådets kommitté 
för ungdomsfrågor. Våra representanter fyller en stor roll att representera LSU och 
ungdomsrörelsen på en europeisk plattform, upprätthålla nätverk och skapa nya 
relationer med makthavare och civilsamhället. 

LSU har deltagit på European Youth Forums aktiviteter under året. Vi har bland an-
nat representerat på två medlemsforum, deltagit i konsultationer och arbetat strate-
giskt med Nordic-Baltic Cooperations (NBC) i valarbete och positionering.

Röstresan

Under 2018 arbetade våra valda EU-representanter Louise Grabo och Jakob Amnér 
med den strukturerade dialogen, även kallad Röstresan. De genomförde fokusgrup-
per och en SIFO-undersökning under vintern, som mynnade ut i en engelsk rapport 
om ungas syn på EU och möjligheter till påverkan som skickades in till EU-kommis-
sionen och blev en del av det samlade underlaget från europeiska ungdomar. Under 
året deltog ungdomsrepresentanterna och kanslist på två europeiska ungdomskonfe-
renser; den första tog plats i Bulgarien och fokuserade på framtagandet av 11 euro-
peiska ungdomsmål, den andra tog plats i Österrike där vi tillsammans med andra 
ungdomsrepresentanter förde dialog med minsterrepresentanter för att få in de fram-
tagna ungdomsmålen i EU:s nya ungdomsstrategi. Ungdomsrepresentanterna deltog 
även på flera event under året, bl.a. på EU-kommissionens event under  
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Europadagen, under Järvaveckan samt LSU:s årsmöte. 

Under våren träffade vi även Statsråd Anna Ek-
ström för att formellt lämna över de framtagna 
ungdomsmålen samt diskutera förutsättningar för 
unga i hela Europa. Anna Ekström nämnde sedan 
Louise och Jakobs arbete i sitt tal i ministerrådet. 
Under hösten släppte ungdomsrepresentanter-
na sin svenska rapport och höll ett avslutande 
seminarium på Europahuset där de diskuterade 
rapporten tillsammans med statssekreterare Erik 
Nilsson, Dejan Bojanic vice ordförande i Europe-
an Youth Forum samt Katarina Areskoug Masca-
renhas chef för EU-kommissionen i Sverige. Vår 
dialog med Regeringskansliet samt det gemen-
samma påverkansarbetet från alla europeiska 
ungdomsrepresentanter ledde till att de framtagna 
ungdomsmålen inkluderades i EU:s nya ungdoms-
strategi som gäller de kommande sju åren. Vi star-
tade också upp ett närmare samarbete med MUCF 
och deras regeringsuppdrag att öka EU-kunska-
pen genom att börja arbeta fram en digital dia-
log för konsultationsprocessen. Under slutet av 
året skickades det in en ny ansökan för att driva 
Röstresan under kommande två år.
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Styrelsen

Under hösten har styrelsens arbete fokuserat mycket på Representantskapet 2018. 
Våra medlemsorganisationer hade på många olika sätt uttryckt att de ville se föränd-
ringar när det kommer till vårt årsmöte för ett mer tillgängligt, inkluderande och pro-
fessionellt möte. Det är viktigt för LSU:s demokratiska legitimitet att organisationens 
största arrangemang planeras och genomförs på bästa möjliga sätt för att möta våra 
medlemmars behov, förväntningar och ägandeskap. 

Under hela 2018 har styrelsen och ordföranden har deltagit på en rad möten, konfe-
renser, panelsamtal och andra besök där vi drivit LSU:s politiska ståndpunkter och 
ett aktivt påverkansarbete för att förbättra förutsättningarna för barn och ungas orga-
nisering på kort och på lång sikt. Nedan listar vi några av dem för att ge en inblick i 
styrelsens arbete.

Deltaganden 2018, ett urval

• Statsråd Alice Bah Kuhnke utsåg ordförande Rosaline Marbinah till demo-
kratiambassadör och ledamot i kommittén Demokratin 100 år – en samling 
för en starkare demokrati.

• Folk och Försvars Rikskonferens.

• Möte med Statsråd Morgan Johansson och Statsråd Peter Hultqvist.

• Möte med Statsråd Anna Ekström.

• Middag med FN:s biträdande generalsekreterare Amina J. Mohammed, 
Statsråd Margot Wallström, Chiles fd president Michelle Bachelet, Karin 
Jämtin, Olof Skoog, Annika Söder och många fler.

• Panelsamtal hos Folkhälsomyndigeten om social hållbarhet och Agenda 
2030.

• Debattartikel på DN tillsammans med Forum m.fl. om religionsfrihet och 
föreningsfrihet.

• Pressmeddelande om nazisters närvaro i Almedalen samt demokratiambas-
sadör.

• Expertgruppsmöte om Demokrativillkorsutredningen.

• Delta på frukostseminarium hos Ideell Arena om demokratins utveckling, 
med ansvar att facilitera gruppdiskussion.

• Insynsrådsmöte med Folke Bernadotteakademin.

• Talat på Ung i Sveriges manifestation om deportationer till Afghanistan.

• Deltagit på MUCF:s halvdagskonferens om hat och hot i civilsamhället. Del-
tagit på panelsamtal hos Global Utmaning om hållbar utveckling.

• Deltagit på panelsamtal på Utrikesdepartementets Handels- och

• Sverigefrämjardagar om demokrati och teknik.

• Deltagit på MUCF:s och Civos Forumkonferens om tillit.

• Deltagit i panelsamtal hos Saco Studentråd om deras rapport Investera i 
morgondagens utförare med rekommendationer på hur lärosäten och ar-
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betsmarknad kan förbättras.

• Deltagit i panelsamtal på Stora Historieprisets utdelning om demokratins 
framtid.

• Panelsamtal och utställning på Sveriges Elevkårers konferens Inspiration18.

• Föreläst hos Utrikespolitiska förbundet och Folk och Försvars gemensam-
ma ledarskapsutbildning Ledarskap och Säkerhet.

• Hållit och planerat första ordförandenätverket.

• Delta på Saco Studentråds rundabordssamtal om diskriminering på arbets-
marknaden.

• Möte hos Utrikesdepartementet med bland annat FN:s biträdande general-
sekreterare Amina J. Mohammed. 

• Möte med Svenska freds ordförande Agnes Hellström för samtal om freds-
byggande och organisationsutveckling.

• EU-sakråd med Statsråd Ann Linde om Europas framtid.

• LSU:s 2250-seminarium.

• Panelsamtal om Barnombudsmannens rapport om barns utanförskap.
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LSU:s styrelse 2018-2019

Ordförande Rosaline Marbinah, Utrikespolitiska förbundet Sverige

Vice ordförande Emelie Weski, Sverige-Finska ungdomsförbundet | Ruotsinsuomaiais-

ten nuorten llitto

Vice ordförande Kristin Olofsson, Ung Vänster

Albin Westermark, Sverok

Frank Berglund, RFSL Ungdom

Iman Djelloul, Sveriges Blåbandsungdom

Julia Lindh, Sveriges elevråd - SVEA 

Linus Forsberg, Unga med Synnedsättning

Noura Berrouba, Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige

Per Markus Risman, jagvillhabostad.nu

Sandra Rönnsved, Ung Media

Medlemskap och nätverk under året

LSU har under 2018 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 Network

LSU:s representation i olika organ

• Allmänna arvsfondsutredningens expertgrupp – Anders Lindell, verksam-
hetsledare LSU

• Barnrättsdelegationen – Julia Lindh, ledamot LSU

• CONCORD:s arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet – Feben 
Hadgu, projektledare LSU

•	 CONCORD:s	arbetsgrupp	för	EU-finansiering	–	Emelie	Nilsson,	projektleda-
re LSU, och Noura Berrouba, ledamot LSU
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• CONCORD:s arbetsgrupp för migration och utveckling – Seinab Hilowle, 
projektledare LSU

• Delegationen för unga och nyanlända till arbete – Frank Berglund, ledamot 
LSU

• Demokrativillkorsutredningens expertgrupp – Rosaline Marbinah, ordfö-
rande LSU

• European Youth Forums årsmöten – Noura Berrouba, ledamot LSU

• Folke Bernadotteakademins insynsråd – Rosaline Marbinah, ordförande 
LSU

• Kommittén Demokratin 100 år – Rosaline Marbinah, ordförande LSU

• MUCF:s insynsråd – Rosaline Marbinah, ordförande LSU

• MUCF:s referensgrupp för civilsamhället – Emelie Weski, vice ordförande 
LSU

• Partsgemensamt Forum – Kristin Olofsson, vice ordförande LSU

• Regeneration – Feben Hadgu, projektledare LSU

• Regeringsdelegationen för hållbar fred till FN:s säkerhetsråd - Rosaline Mar-
binah, ordförande LSU

• Ungdomens Nordiska Råds session – Albin Westermark, ledamot LSU

• Vetenskap & Allmänhet – Anna Hedlund, Unga Forskare

• Överenskommelsen/NOD – Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU

Internationella ungdomsrepresentanter

• FN:s högnivåforum HLPF – Henrietta Flodell, Saco studentråd

• FN:s generalförsamling UNGA – Hamza Ibrahim, Ensamkommandes för-
bund

• COP24 – Lotta Velin, IFMSA Sweden

• Svenska Unescorådet – Julia Bielik, IFMSA Sweden

• Europarådets rådgivande organ för ungdomsfrågor – Anja Olin Pape, CISV 
Sweden

• Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Imse Spragg Nilsson, 
Scouterna

• EU:s strukturerade dialog för ungdomar – Aza Cheragwandi, Unga Republi-
kaner, och Lina Arvidsson, Saco studentråd

•	 Nordbuk	 –	 Alice	 Kyander,	 Sverigefinska	 ungdomsförbundet	 (ordinarie),	
Aida	Ohtonen,	Sverigefinska	ungdomsförbundet	(suppleant)
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Måluppfyllelse 2018

I listan nedan redogörs för vilken verksamhetsplan som ligger till grund för den ovan 
beskrivna verksamheten som genomförts. De mål som markerats med grön färg har 
genomförts till mycket stor del men där de inte är specifikt avgränsade i tid kommer 
arbetet att fortsätta även under 2019. De mål som markerats med gul färg har arbetats 
med i viss mån men där ser vi att verksamheten kommer att intensifieras under 2019, 
antingen på grund av hur de relaterar till omständigheter i omvärlden eller på grund 
av intern prioritering.
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Strategimål 1. Ungdomsorganisationer är starka 
samhällsaktörer som spelar roll i fler ungas liv 
 

Delmål 1.1: Förutsättningar och villkor för ungas organisering ska 
förbättras 

 
Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till  
strategimålet: 

 

A: Öka de ekonomiska förutsättningarna/ finansiering till barn- och  
ungdomsorganisationer 
Vi gör detta genom att:  
- Tillsammans med medlemsorganisationerna arbeta för att statsbidragets 
storlek ska öka och lyfta konsekvenser av begränsad finansiering; så som 
instabilitet, stress och att färre får utrymme att inkluderas i  
ungdomsrörelsen 

B: Öka ungdomsrörelsens tillgänglighet för alla 
Vi gör detta genom att: 
- LSU kommer arbeta för att öka tillgängligheten till utbildningar och  
information via olika plattformar.  
- Under verksamhetsperioden se över LSU:s tillgänglighetspolicy genom 
att bland annat uppdatera LSU:s olika mallar för tillgänglighet.  
  

Symbol förklaring

Grön bock  
betyder  

UPPFYLLT

Gul båge 
betyder  
PÅGÅR

Rött kryss  
betyder  

EJ GJORT



C: Arbeta med LSU:s interna organisation med målet att den ska vara 
både stabil och bra som arbetsplats 
Vi gör detta genom att: 
- Vi prioriterar att stärka den interna organisationen med fokus på  
organisering, arbetsgivaransvar och ledarskap inom ramen för HEL.  
- Arbeta med aktiv kompetensutveckling för styrelse och personal.  
- Se över LSU:s finansiering och utreda vilka möjligheter som finns för att 
stärka LSU:s ekonomiska arbete.  

Delmål 1.2: Ungdomsorganisationer ska nå fler unga med sin verksamhet 
 

Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till  
strategimålet:

  

A: Fånga upp engagemang och stärka ungas organisering speciellt i margi-
naliserade grupper. 
Vi gör detta genom att:  
- Visa på hur ungdomsrörelsen med dess mångfald skapar värden i sam-
hället, samt arbetar tillsammans med medlemsorganisationerna för att få 
dessa värden erkända.  
- Samordna medlemsorganisationernas arbete med asylsökande och nyan-
lända.   
   
B. Stärka ungdomsorganisationers arbete med social inkludering och 
normkritik  
Vi gör detta genom att:  
- Erbjuda utbildning och skapa plattformar för medlemsorganisationers 
arbete för social inkludering.  
- Vara en motvikt och arbeta med att driva på opinionsbildningen mot de 
antidemokratiska rörelserna i samhället. 
 
 

Delmål 1.3: Ungdomsorganisationers ekonomiska och organisatoriska stabili-
tet ska stärkas  

 
Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till  
strategimålet: 

A: Stärka ungas engagemang och ledare för ungdomsorganisationer för att 
deras engagemang ska vara hållbart 
Vi gör detta genom att:  
- Tillsammans med medlemsorganisationerna, genom projektet HEL, 
utveckla processer och arbetssätt för att möta den ökande stressen och 
ohälsan i ungdomsrörelsen samt bedriva ett aktivt påverkansarbete för att 
förändra detta. 
- Finnas som stöd till medlemsorganisationerna gällande kompetensut-
veckling och utbildning.  
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 B: Stärka medlemsorganisationernas ekonomiska arbete samt arbeta för 
en bredare finansiering  
Vi gör detta genom att:  
- Agera sammankopplande länk mellan medlemsorganisationer för möj-
liggöra kunskap- och erfarenhetsutbyte angående det ekonomiska arbetet 
genom att till exempel arbeta med kunskapsspridning.  
 
C: Öka kunskap och tillgång till projektmedel för barn- och ungdomsor-
ganisationer 
Vi gör detta genom att:  
- Skapa plattformar där LSU:s medlemsorganisationer får tillfälle att träffa 
de aktörer som fördelar projektmedel för unga och även genom att erbju-
da stöd och kunskap om hur medel kan och brukar förmedlas.  
 
 

Delmål 1.4: Ungdomsorganisationer ska påverka fler relevanta beslutspro-
cesser  
 
Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till  
strategimålet: 

 
A: Vara en aktiv röst i både riksdagsvalrörelsen och i valet till det europe-
iska parlamentet 
Vi gör detta genom att: 
- Genom opinionsarbete lyfta ungas perspektiv och de frågor som är vikti-
ga för LSU 
- Vara en aktiv röst både i sociala media och traditionell media för att föra 
fram LSU:s och medlemsorganisationernas viktiga bidrag till samhället. 
 
B: Stärka ungas roll i valen 2018-2019 
Vi gör detta genom att: 
- Vara en aktiv röst i debatten om rösträttsåldern och finnas på plats i de 
forum där både makthavare och ungdomsrörelsen finns för att föra fram 
frågan. 
- Under perioden anordna seminarietillfällen där både internationella kon-
takter med erfarenhet i frågan bjuds in såväl som ungdomsrörelsen och 
makthavare. 
- LSU ska arbeta för höjt valdeltagande bland första och andragångsväljare 
i valen.” 
 
C: Stärka ungdomsrörelsen och fortsätta att vara en viktig aktör vid im-
plementeringen av Agenda 2030 
Vi gör detta genom att: 
- Bidra till ökad kunskap om Agenda 2030 och hur ungdomsrörelsen kan 
arbeta med de globala målen genom konferenser, rapporter och opinions-
bildande arbete.  
- Skapa och upprätthålla samarbeten med LSU:s partnerorganisationer.  
- Skapa samarbete mellan LSU:s representanter och medlemsorganisatio-
ner. 
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D: Övervaka processen med barnkonventionen som svensk lag och vara 
aktiva i debatten  
Vi gör detta genom att: 
- Ta plats i de forum där debatten sker och vara en aktiv röst i den 
- Utvärdera utkomsten av den nya lagen genom en rapport som släpps 
efter att den träder i kraft 

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. 
 
F: Vara en aktiv röst i samhället för en human flyktingpolitik och asylsö-
kande 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 asylfrå-
gan  
-Stärka ungdomsrörelsens arbete för att organisera dessa människor” 

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

Delmål 2.1: Allmänhetens kännedom om ungdomsorganisationer ska öka
 

Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till  
strategimålet: 

 

A: Fortsätta 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 initia-
tivrikedom. 
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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 drivande samhällsförändrare - engage-
rade, handlingskraftiga och initiativrika.  
- Visa på goda exempel där den svenska rörelsen har kommit långt gällan-
de frågor exempelvis rörande social inkludering och rättigheter.  

Delmål 2.2: Samhällets erkännande av ungdomsorganisationer och deras 
arbete ska öka 

 
Under perioden arbetar LSU med följande prioriteringar kopplade till  
strategimålet:

  

A: Stärka ungdomsrörelsens position i samhället samt lyfta konkreta för-
slag hur ungdomsrörelsen på ett bättre sätt kan bli hörd 
Vi gör detta genom att: 
- Lyfta både lokala villkor så väl som nationella villkor för ungdomsrörel-
sen samt trycka på hur civilsamhällespolitiken också måste anpassas för 
att svara även mot barn och unga. Detta genom att till exempel uppmunt-
ra ungdomsinkluderande myndighetsarbete. 
- Lyfta det unga civilsamhället i en global kontext och visa på ungdomsrö-
relsen viktiga position i globala processer så som exempelvis fredsbygge. 
- Stärka samarbetet med aktörer inom folkbildning samt lyfta vikten av 
folkbildning som metod.
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Antaganden

Bakgrund

Inför Representantskapet 2019 har det inkommit två ansökningar om medlemskap 
från riksorganisationer för barn och unga. De ansökande riksorganisationerna är föl-
jande:

• Somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS), 802473-8364 (bilaga 1)

• Föreningen Tilia (Tilia), 802467-5772 (bilaga 2)

På styrelsemötet den 9 oktober beslutade styrelsen om rekommendationer om huru-
vida riksorganisationerna bör bli medlemmar i LSU eller inte. Besluten om medlem-
skap sker på Representantskapet eftersom det enbart är medlemsorganisationer som 
besluta om vilka barn- och ungdomsorganisationer som får vara en del av LSU. Nedan 
följer en tabell som beskriver om riksorganisationerna uppfyller kraven eller inte för 
det medlemskap de söker. 

Kravuppfyllnad
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12§ Antagande och utträde av  
    medlemsorganisationer och  

     etableringsmedlemmar

ORG.

Krav 1 
Organisationen ska vara 
ideell och demokratiskt 
uppbyggd. Den ska vara
självbestämmande i för-
hållande till andra orga-
nisationer, vilket innebär 
attmedlemmarna ytterst 
har makten att utse 
organisationens ledning 
och besluta om organisa-
tionens verksamhet och 
ekonomi.

Krav 2 
Organisatio-
nen ska verka 
inom ramarna 
för de interna-
tionella kon-
ventionerna
om de mänsk-
liga rättighe-
terna.

Krav 3
Antalet enskilda 
medlemmar ska 
vara minst 1 000, i 
åldern 6-25 år. Om 
organisationen en-
dast ansluter med-
lemsföreningar ska 
antalet uppgå till 
minst 10.

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

Krav 5 
Minst 60 % av 
organisationens 
medlemmar ska 
vara under 26 år. 
Om organisationen 
endast ansluter 
medlemsföreningar 
ska 60 % av
medlemsförening-
arnas totala med-
lemmar vara under 
26 år.

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

SUIS Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Tilia Ja Ja Ja Ja Ja Ja



Bedömning

Somaliska ungdomsförbundet i Sverige

Riksorganisationen SUIS som grundandes år 2013 arbetar för att vara det förenade 
organet för lokala somaliska ungdomsföreningar. SUIS ska arbeta för att bevara det 
somaliska språket, värna den somaliska kulturen och bidra till dess utveckling. Det 
ska göras genom studie- och idrottsverksamhet samt samarbete med andra ung-
domsorganisationer. SUIS ska arbeta för att underlätta somaliska ungdomars inte-
grering i samhället, stärka deras identitet och aktivt motverka rasism, afrofobi och 
islamofobi. Organisationen är religiöst- och partipolitiskt obunden.

SUIS visar i praktik och teori att de är en ideell och demokratiskt uppbyggd organi-
sation, vilket deras stadgar reglerar och påvisar tydligt. I stadgarna och i verksam-
heten framgår det glasklart att de verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. 
SUIS har totalt 2 551 medlemmar. Av dessa 2 551 är 2 136 mellan 6–25 år, alltså 
84%. Medlemmarna är engagerade i 16 medlemsföreningar. Medlemsföreningarna 
finns i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jönköpings län, Norrbottens län, Stockholms 
län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Västra Göta-
lands län och Östergötlands län. 

Föreningen Tilia

Riksorganisationen Tilia som grundandes år 2012 och har sedan dess arbetat för 
ungas psykiska hälsa. Detta gör dem genom förebyggande, stödjande och opinions-
bildande arbete. Tilia vill att det stödjande arbetet ska fungera som ett medmänskligt 
stöd och komplement till redan befintlig sjukvård och behandling. Fokus på verk-
samheten ska vara att unga ska bemötas utifrån ett holistiskt samt individbaserat 
perspektiv. Tilia arbetar förebyggande och opinionsbildande genom att öka med-
vetenheten i samhället samt genom kunskapsspridning för attitydförändring kring 
psykisk (o)hälsa hos unga och bemötandet av dem. Organisationen är religiöst- och 
partipolitiskt obunden. 

Tilia visar i praktik och teori att de är en ideell och demokratiskt uppbyggd organi-
sation, vilket deras stadgar reglerar och påvisar tydligt. I stadgarna och i verksam-
heten framgår det glasklart att de verkar för demokrati och mänskliga rättigheter. 
Tilia har totalt 2 194 medlemmar. Av dessa 2 194 är 1 786 mellan 6-25 år, alltså 82%. 
Medlemmarna är engagerade i fem medlemsföreningar. Medlemsföreningarna finns i 
Jämtlands län, Stockholms län, Västernorrlands län, Västra Götalands län och Öster-
götlands län.
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Slutsats

I och med att både SUIS och Tilia uppfyller alla krav för medlemskap, rekommende-
rar styrelsen att Representantskapet bevilja fullvärdigt medlemskap till båda riksor-
ganisationerna för barn och ungdomar. 

Beslutsförslag 
Representantskapet föreslås besluta:

 Att bevilja fullvärdigt medlemskap med omedelbar verkan för  
        Somaliska ungdomsförbundet i Sverige.

 Att bevilja fullvärdigt medlemskap med omedelbar verkan för 
       Föreningen Tilia.

 Att justera röstlängden
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Uträden

Bakgrund

På varje Representantskap ska medlemsorganisationer informeras om vilka utträden 
som har gjorts under året. På styrelsemötet den 9 oktober 2019 beslutade styrelsen 
om att bevilja utträde för AFS Interkulturell utbildning och avskriva Kurdiska Ung-
domsförbundet som medlemsorganisation i LSU.

Kommentarer

AFS Interkulturell utbildning

Organisationen har bekräftat via protokollsutdrag att de upplöser föreningen per 
sista september 2019. 

Kurdiska Ungdomsförbundet

LSU har sedan en tid haft svårighet att nå Kurdiska Ungdomsförbundet och under 
hösten försökt att kontrollera ifall föreningen fortfarande finns/är aktiv. LSU har inte 
kunnat hitta några spår av aktiviteter eller aktiva personer. Därför gjorde vi bedöm-
ningen att föreningen inte är aktiv och bör avskrivas från sitt medlemskap.

Beslutsförslag 
Representantskapet föreslås besluta:

 Att notera AFS Interkulturell utbildnings utträde och Kurdiska  
       Ungdomsförbundets avskrivning.  
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Valberedningen har under året arbetat med att ta fram ett förslag till styrelse för LSU 
under de kommande två åren. Förslaget bygger på en längre process där valberedning-
en har genomfört en behovsinventering med medlemsorganisationerna och intervjuat 
nuvarande styrelse samt delar av LSU:s kansli. Utifrån detta har valberedningen tagit 
fram en tydlig kravprofil för respektive uppdrag där en mångfald av perspektiv, kom-
petens och organisationer inryms. 

Valberedningen förslag på ny styrelse uppfyller den framtagna kravprofilen. I förslag 
till presidium har valberedningen lagt tonvikt på organisatorisk stabilitet samt kompe-
tens inom LSU:s påverkansområden. Valberedningen lägger därför förslag om en första 
och en andre vice ordförande.

Beslutsförslag 
Representantskapet föreslås besluta:

 Att fastställa antalet ledamöter i enlighet med valberedningens förslag

 Att välja Rosaline Marbinah till ordförande i LSU:s styrelse 2020–2022

 Att välja Emelie Weski till första vice ordförande och Noura Berrouba till 
       andra vice ordförande i LSU:s styrelse 2020–2022

 Att välja Mathilda Laestadius, Lina Arvidsson, Anneli Bylund,  
        Aza Cheragwandi, Iman Djelloul, Per Markus Risman, Lovisa Roos  
        och Linus Forsberg till ledamöter i LSU:s styrelse 2020–2022 
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13§ Valärenden



VALBEREDNINGENS  
FÖRSLAG TILL
LSU:S STYRELSE

2020-2022
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Inledning

Arbetsprocessen

Vi i valberedningen har under detta år arbetat med att ta fram ett förslag till styrelse 
för LSU under de kommande två åren. I detta syfte haft vi haft en process som i hu-
vudsak bestått av tre led. Vi har i första steget genomfört en enkät bland medlemsorga-
nisationer och intervjuer med ordförandepresidiet, styrelsens medlemmar samt delar 
av kansliet. Detta för att bilda oss en klar uppfattning om vilka behov som finns hos 
organisationen och vilka kompetenser och egenskaper den kommande styrelsen be-
höver tillgodose. 

Efter det att vi hämtat in denna information vidtog den andra delen av vårt arbete där 
vi analyserade detta för att landa i en kravprofil varigenom valberedningen har försökt 
sätta på pränt vad det är vi söker efter i arbetet med att ta fram en ny styrelse. Krav-
profilen i sin helhet finns att läsa på LSU:s hemsida men består i huvudsak av detta 
som vi särskilt lagt vikt vid när vi tagit fram vårt förslag på styrelse. 

Valberedningen har i sitt förslag till styrelsen som helhet strävat efter att skapa en 
styrelse som har en representation av så breda perspektiv som möjligt och att en 
mångfald av olika typer av organisationer ska finnas representerade i förslaget. Vi har 
också i övrigt fokuserat på att eftersträva en spridning gällande kompetens och intres-
seområden hos styrelsen som helhet. 

I vårt förslag till presidium har vi valt att fokusera på att bygga ett presidium som har 
all den kompetens och erfarenhet av ledning och målstyrning, struktur, ledarskap, 
ekonomi och arbetsrätt som behövs inom en organisation som LSU.  Men också på att 
ha en bredd av kompetenser inom LSU:s påverkansarbete och de områden som LSU 
särskilt arbetar med. Vårt fokus har också legat på att skapa ett presidium som på 
samma gång erbjuder en stabilitet i LSU:s arbete och skapar nya möjligheter samtidigt 
som stort fokus har lagts på att försöka finna ett presidium som vi tror kommer att 
arbeta väl ihop under den kommande mandatperioden. 

Valberedningen har vad gäller fördelningen mellan de två vice ordföranden som ska 
väljas valt att lägga fram ett förslag om första och andre vice ordförande. Vi tror att 
detta skapar förutsättningar för presidiet att arbeta utifrån sina förutsättningar och att 
skapa ett så bra samarbete som möjligt – utan att vara begränsade av den inriktningen 
Representantskapet valt att välja personen utifrån. Det är valberedningens övertygelse 
om att en mer flexibel arbetsfördelning kommer att tjäna organisationen bäst.
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Valberednings förslag till styrelse: 

Ordförande
Rosaline Marbinah

1:e vice ordförande
Emelie Weski

2:e vice ordförande
Noura Berrouba

Ledamöter
Mathilda Laestadius
Lina Arvidsson
Anneli Bylund
Aza Cheragwandi
Iman Djelloul
Per Markus Risman
Lovisa Roos
Linus Forsberg
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Valberedningen nominerar Rosaline  
Marbinah till omval som ordförande. 

Rosaline har under de senaste två åren varit 
ordförande för LSU och under denna tid  
arbetat mycket med att förnya och förändra 
LSU:S förvaltning och hur styrelsens arbetssätt 
och samarbete med kansliet har fungerat.  
Rosaline har också tillsammans med styrelsen 
och kansliet jobbat med att skapa  
förutsättningar för ett hållbar, långsiktig, och 
stabil finansiering till LSU. 

Rosaline har en lång och gedigen erfarenhet av ungas organisering utanför LSU som 
bland annat förbundsordförande för Utrikespolitiska förbundet, men också genom att 
ha drivit och startat upp det antirasistiska nätverket Tillsammans för Södertälje. Hon 
har också från sina tidigare uppdrag som vice ordförande och EU-representant såväl 
som från sitt nuvarande uppdrag en lång och etablerad kunskap om och erfarenhet 
från LSU:s påverkansarbete. 

Det är vår övertygelse om att Rosaline under sin andra period kommer kunna bidra 
med stabilitet och kontinuitet i det arbete som skett under de senaste två åren och 
fortsatt kommer kunna arbeta med frågor som berör LSU:s medlemsorganisationer 
på ett kraftfullt och tydligt sätt. Vi tror också att hennes smittande energi och  
förmåga att inspirera, samordna och leda andra kommer att vara viktigt för styrel-
sens arbete att ta sig an de stora utmaningar som ungdomsrörelsen och civilsamhäl-
let i stort står inför under de kommande åren.

Ordförande 
Rosaline  
Marbinah
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Valberedningen nominerar Emelie Weski  
till 1:e vice ordförande.

Emelie har under de senaste två åren varit vice 
ordförande med ansvar för politik och i den 
rollen jobbat med att göra LSU:s arbete inom 
området politik och påverkan spetsigare och 
fokuserad inom de områden som LSU arbetar 
inom. 

Emelie har också en lång och gedigen erfarenhet 
från civilsamhället även utanför LSU och en stor 
vana av att arbeta med strategisk påverkan.
Med erfarenhet från styrelsen i Folk och försvar, Head of EU Affairs på Nordic  
Financial Unions och som talesperson för mål 16 inom UN Major Group for Children 
and Youth ser vi att Emelie har en lång erfarenhet av att arbeta med påverkan såväl 
nationellt som inom EU och FN. 

Valberedningen ser att Emelie är en person med stark kommunikativ förmåga, idéer 
och visioner om vad LSU bör vara och som på ett tydligt och klart sätt kan göra sina 
idéer till handling. Tillsammans med Emelies långa erfarenhet av politisk påverkan, 
goda kunskap om beslutsprocesser och erfarenheten från sitt tidigare uppdrag inom 
LSU är valberedningen övertygad om att Emelie kommer att vara en oumbärlig del 
av presidiet under de kommande två åren.

1:a vice -  
Ordförande 
Emelie  
Weski
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Valberedningen nominerar Noura  
Berrouba till 2:e vice ordförande. 

Noura Berrouba har varit FN-representant och 
de senaste två åren suttit som ledamot i LSU:s 
styrelse och samlat på sig massor av kunskap. 
Hon har arbetat med många organisatoriska 
delar och skrivit strategidokument, och annat 
arbete som kanske inte alltid inte synts utåt. 
Hon har samtidigt spelat en aktiv roll i LSU:s 
internationella arbete och representerat LSU 
externt med bravur.

 Noura är en riktig räv när det kommer till styrelseuppdrag och ideella arbete. Förut-
om att hon studerar på försvarshögskolan så har hon flera andra uppdrag, några av 
dess är som styrelseledamot för Europeiska ungdomsparlamentets ”governing body” 
och i Concords styrelse. Hennes förståelse för beslutsfattande på nationell nivå men 
också på europeisk nivå är hög och hon är van vid internationella sammanhang. Det 
bästa exemplet kommer ifrån att hon var en av sex ordföranden under World Econo-
mic Forum i Davos i januari i år. 

Noura har en tydlig vision för var hon vill föra LSU och drivkraft att göra visionen till 
handling. Därför anser valberedningen att hon behövs i presidiet för att stötta ordfö-
rande och vice ordförande med sin långa erfarenhet och breda kunskap. Noura har 
en bredd och erfarenhet som är unik i ungdomsrörelsen och det vore en förlust för 
LSU att inte ha henne i presidiet. 

2:a vice -  
Ordförande 
Noura  
Berrouba 
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Valberedningen nominerar Aza  
Cheragwandi till ledamot i LSUs styrelse. 

Han har varit engagerad i civilsamhället sedan 
han var 13 år, bl.a. som ordförande för Unga 
Republikaner, Styrelseledamot i Sveriges  
elevkårer, vice ordförande i Sveriges Elevråd 
och aktiv i SSU. Han sitter även nu som en av 
LSUs EU-representanter för 2019-2020.  

Aza har stor förståelse för LSU och flera av  
medlemsorganisationerna. Med erfarenhet av 
både politisk påverkan på hög nivå och stora lyckade omtag inom föreningar som 
vuxit snabbt tror vi att han kan bidra både till påverkansarbete och internt  
organisatoriskt arbete gentemot LSU:s medlemsorganisationer. Aza är en person som 
tycker det är viktigt att ha roligt i sitt engagemang, och som valberedningen tror kan 
bidra till en god stämning och sammanhållning i gruppen. 

Ledamot 
Aza  
Cheragwandi
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Valberedningen nominerar Linus Forsberg
 till ledamot i LSUs styrelse. 

Linus har varit engagerad länge i Unga med  
synnedsättning, både som vice- och  
ordförande under fyra år. Han sitter även som 
ledamot i LSUs nuvarande styrelse, och känner 
att han har mycket kvar att ge och göra inom 
LSU. 

Linus har en stor erfarenhet av att jobba med 
tillgänglighets- och inkluderingsfrågor vilket är 
en viktig del i LSU:s arbete och perspektiv som är väldigt viktiga i styrelsen. Vi ser 
framemot att följa Linus arbete för stärk LSUs position i dessa frågor. Linus vill även 
förbättra LSU:s arbete internt, och lägga större fokus vid medlemsorganisationerna 
för att nå ut till fler och skapa fler möjligheter till engagemang för medlemmar via 
LSU. Linus är lojal, ser till att strukturer och riktlinjer följs, och får gjort det han tar 
på sig. Valberedningen tror att Linus kan bidra till ett förtroendefullt klimat inom 
styrelsen. 

Ledamot 
Linus  
Forsberg
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Valberedningen nominerar Lina  
Arvidsson till ledamot i LSUs styrelse. 

Lina är sedan några år engagerad i SACO  
studentråd och har en bakgrund inom SSU. Hon 
sitter även som LSUs EU-representant fram till 
sommaren 2020. 

Lina har en tydlig vision för vad hon vill bidra 
med till styrelsen och har en god förståelse för 
LSUs internationella arbete. Hon brinner för  
frågor som är viktiga för medlemmarna: allas 
inkludering och en jämlik utbildning samt ungas fria organisering. Hon ser också 
behovet och vill jobba hårt för att stå upp mot det hot och hat som begränsar vår 
organisering idag. 

Lina är en lyhörd lagspelare som kan fungera som en enande kraft i styrelsen. Och 
är pragmatisk och lösningsorienterad, och vi tror att hon har mycket att bidra med 
inom LSU.

Ledamot 
Lina  
Arvidsson
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Valberedningen nominerar Mathilda  
Laestadius till ledamot i LSUs styrelse. 

Mathilda har en lång bakgrund inom  
Centerpartiets Ungdomsförbund. Senaste som 
ledamot i förbundsstyrelsen men också som 
tidigare distriktsordförande för då CUF:s största 
distrikt. Mathilda studerar kommunikation på 
Stockholms universitet och arbetar med politisk 
kommunikation till vardags för Region  
Stockholm.  

Mathilda har en bred erfarenhet inom ungdomsrörelsen men hennes absolut  
starkaste sida är hennes kommunikations-egenskaper och hon vill arbeta främst 
med detta i styrelsen, både genom att förbättra LSU:s interna kommunikation med 
medlemsorganisationerna men också LSU:s externa kommunikation. Med Mathildas 
erfarenhet av politiskt påverkansarbete och kommunikation kan hon vara med och 
flytta fram LSU:s arbete ytterligare som en viktig aktör i samhällsdebatten. 

Mathilda har stor integritet och vågar ställa de svåra frågorna, något som är en viktig 
roll i varje styrelse. Valberedningen tror att dessa egenskaper kommer väl till pass i 
LSU:s styrelse.

Ledamot 
Mathilda 
Laestadius
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Valberedningen nominerar Lovisa Roos  
till ledamot i LSUs styrelse. 

Lovisa är ordförande för Fältbiologerna och har 
en bred bakgrund inom det unga  
civilsamhället, förutom på både lokal och  
nationell nivå i fältbiologerna så också i RFSL 
och Gröna studenter. Hennes kunskap och 
engagemang för klimat- och miljöfrågan ser vi i 
valberedningen som extra viktig eftersom detta 
är en ödesfråga för dagens unga.  
Vi tror att med Lovisa i styrelsen kan LSU bli 
än vassare på att lyfta fram ungas perspektiv i 
hållbarhetsfrågorna. 

Den ekonomiska frågan är ständigt närvarande för alla medlemsorganisationer och 
Lovisa kan med sin erfarenhet om ekonomisk styrning och finansiering kan bidra 
och föra tillbaka kunskap till medlemsorganisationerna gällande ekonomiska frågor 
och finansiering. En livsviktig fråga för att unga civilsamhället ska fungera och växa 
och därav en grundbult i LSU:s styrelse. 

Ledamot 
Lovisa  
Roos
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Valberedningen nominerar Per Markus  
Risman till ledamot i LSUs styrelse. 

Per Markus har ett långt engagemang inom 
civilsamhället med styrelseuppdrag inom bland 
annat vänsterrörelsen, bostadsrörelsen och inte 
minst som ledamot i LSU:s nuvarande styrelse.

Per Markus bidrar med en stor kunskap rörande 
arbetsrätt, organisatorisk kunskap och  
statsstödsfrågor, vilket vi i valberedning ser som 
en viktig tillgång till styrelsen. Han vill arbeta för 
att LSU:s styrelse ska ha ett medlemsnära arbetssätt, där det är tydligt för  
medlemsorganisationerna vilka frågor det är som drivs, att man uppnår resultat och 
att det är frågor som är viktiga för hela ungdomsrörelsen. 

Per Markus är en varm och engagerad person med ett starkt driv till att uppnå  
resultat. Vi ser att den kunskap och erfarenhet han har är otroligt viktig för  
styrelsen, och att han fortfarande har mer att bidra inom LSU.

Ledamot 
Per Markus 
Risman
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Valberedningen nominerar Iman Djelloul  
till ledamot i LSUs styrelse. 

Iman har en bred erfarenhet från ett flertal olika 
organisationer och styrelser, på lokal, regional 
och nationell nivå. Hon har dessutom suttit 
en mandatperiod i LSU:s styrelse där hon fått 
större insyn och förståelse för organisationens 
arbetssätt och att hon därmed kan bidra och 
göra ännu mer för LSU.

Iman vill fortsätta utveckla LSU:s arbete inom 
bland annat mänskliga rättigheter, jämställdhet och att stärka medlemsvärdet i LSU. 
Hon vill även arbeta för ett samhällsklimat som tillåter barn och unga att engagera 
sig och ta plats utan att behöva oroa sig för hat och hot. Hon är en ”kreativ doer”, 
som gillar att forma idéer som kan utveckla organisationen framåt, och ser till att de 
blir verklighet. 

Ledamot 
Iman  
Djelloul
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Valberedningen nominerar Anneli Bylund  
till ledamot i LSUs styrelse. 

Anneli har under de senaste sex åren suttit i 
UNF:s förbundsstyrelse, och tar därifrån med sig 
en lång erfarenhet av ledarskap och strategiskt 
arbete.

Anneli gillar det interorganisatoriska arbetet, då 
det när det finns en bra struktur finns det också 
bättre och enklare möjligheter att engagera sig. 
Hon vill även arbeta med demokrati,  
likabehandling och normkritik och ser att detta är områden där LSU bör ligga i  
framkant för att fortsatt kunna vara en självklar röst för alla våra  
medlemsorganisationer.

Anneli är en lyhörd person, som är noggrann med att lyssna in andras åsikter och 
perspektiv innan hon bildar sig en egen uppfattning. Hon har även ett strategiskt och 
långsiktigt tänk, som alltid är viktiga egenskaper i en styrelse. Vi nominerar därför 
Anneli till ledamot i LSU:s styrelse.

Ledamot 
Anneli  
Bylund



Motion från Unga Örnar

Förbättra villkoren för barn- och ungas organisering!

Unga Örnar verkar för ett demokratiskt och jämlikt samhälle – där alla barn och 
unga får jämlika förutsättningar. Idag ser det tyvärr inte ut så. Dagens barn- och ung-
domsrörelse är underfinansierad och står därmed inför stora utmaningar. I barn- och 
ungdomsrörelser får barn och unga möjlighet att påverka och utvecklas i de demo-
kratiska rummen och de är således en viktig kraft för samhället. Sedan 2006 har an-
talet statsbidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationer ökat från 87 till 111 
år 2017. Statsbidraget till ungdomsorganisationerna har däremot varit oförändrat 
sedan 2004. För många organisationer är statsbidraget viktigt, och i vissa fall absolut 
nödvändigt för att organisationen ska kunna bedriva sin verksamhet.

Anslaget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som organisatio-
nerna kan disponera fritt (72 miljoner) har varit oförändrat sedan 2004. LSU be-
räknade i sin rapport Ungdomsrörelsen i siffror (2015) att om vi därtill beaktar hur 
inflationen påverkar penningvärdet har stödet i reellt värde sjunkit från 86 miljoner 
1999 till knappa 60 miljoner 2015. Vidare har den andra delen av statsbidraget, den 
rörliga delen, på 140 000 000 kronor varit oförändrad de senaste åren samtidigt som 
24 fler organisationer ska dela på samma pott. I praktiken innebär det att fler och 
fler organisationer ska dela på en allt mindre summa pengar. Det mönstret behö-
ver omgående brytas för att inte urholka barn- och ungdomsrörelsen. Utan en stark 
barn- och ungdomsrörelse riskerar vi att gå miste om ungas inflytande i viktiga och 
aktuella frågor så som bostadsbrist, arbetslöshet och utbildningsfrågor. Det är därför 
av största vikt att frågan får hög prioritet – vi föreslår därför att LSU ska verka för att 
förbättra de ekonomiska villkoren för barn- och ungdomsorganisationer.

Unga Örnars Riksförbund yrkar därför:

 Att LSU ska verka för att förbättra de ekonomiska villkoren för barn- och  
        ungdomsorganisationer.
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Motionssvar från styrelsen

Styrelsen vill tacka Unga Örnar för motionen som lyfter en viktig fråga som i olika 
utsträckning berör hela ungdomsrörelsen.

LSU har i flera år arbetat aktivt med att stärka barn- och ungdomsorganisationers 
ekonomiska stabilitet och långsiktighet. Detta för att vi vet att det i många lägen är 
direkt avgörande för ungas fria organisering. Det är ovärdigt att det unga civilsamhäl-
lets straffas för att vi blir fler. Vi borde snarare belönas då såväl det individuella som 
samhälleliga värdet är stort. I år sänktes statsbidraget, vilket på alla sätt och vis är en 
kräkning mot våra medlemsorganisationer, demokratibärarna.
Denna utveckling är helt oacceptabel och bristen på politiskt, socialt och ekono-
miskt erkännande måste upphöra genast. Varje dag ger det konsekvenser som påver-
kar ungdomsrörelsen. Varje år sedan 2004 bidrar det till ett krympande demokra-
tiskt utrymme.

LSU har de senaste åren varit en aktiv påverkansröst för att ungdomsrörelsens eko-
nomiska stabilitet och långsiktighet ska stärkas. Vi har i alla möten med regeringen 
och MUCF både framhävt den styrka som idag finns i det unga civilsamhället, för att 
tydliggöra värdet men också påtala de negativa konsekvenserna som dagens ekono-
miska förutsättningar eller motsättningar leder till. Två exempel är ökad stress och 
utbrändhet för såväl ideella som anställda, samt att ungdomsrörelsens verksamhet 
i stort begränsas genom att medel omfördelas till administration. I längden minskar 
det engagemanget hos de redan aktiva men också möjligheten att rekrytera fler till 
ungdomsrörelsen. LSU tar i sitt arbete även sikte gentemot Allmänna Arvsfonden, 
där vårt mål är att de ska riktas mer mot barn- och ungdomsorganisationer. Det vill 
säga barns och ungdomars fria och självständiga organisering.

Vi har dock ännu inte nått i mål och arbetet behöver fortsatt utvecklas. Det är 
med anledning av den här frågans betydelse som detta återfinns i såväl förslaget på 
verksamhetsplan, förslaget på civilsamhällespolitiskt program och förslaget på nytt 
strategidokument. Den nuvarande styrelsen har även tagit beslut om att ta fram 
en exklusiv påverkansplan för statsbidraget. Vi måste fortsätta driva påverkan mot 
regeringen och arbeta ännu med offensivt och opinionsbildande gentemot allmän-
het och andra demokratiska politiska partier i Riksdagen. Det ska vi inte göra själva 
utan i samarbete med andra civilsamhällesorganisationer. Denna negativa utveckling 
krymper den ideella sektorn på flera håll i längden demokratin.

LSU ska även fortsatt jobba gentemot såväl MUCF. Det första steget i påverkansar-
betet gentemot MUCF har gett resultat, genom att MUCF inför propositionen om 
statsbudgeten också äskar för ett ökat statsbidrag till barn- och ungdomsorganisa-
tioner. Regeringens gensvar är inte positivt där heller. Här måste vi fortsätta driva så 
att MUCF höjer sitt äskande men också prioriterar det i sin kontakt med regeringen. 
LSU vaktar dagligen så att era möjligheter till verksamhet aldrig blir förvaltningsan-
slag för att granska er eller gå till andra aktörer.

Varje dag arbetar LSU med att synliggöra all viktig verksamhet som dagligen görs av 
olika organisationer i det unga civilsamhället och vad det betyder för den enskilda 
individen. Utifrån denna styrelsens civilsamhällespolitiska inriktning finns större 
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möjligheter att både fortsätta och avancera det arbetet. Vi hoppas att vi vara många 
som är en del av denna opinionsbildning, i rörelsen och utanför. Vi kräver svar på 
våra krav. Aldrig kommer LSU att tillåta ungdomsrörelsens eller demokratins urholk-
ning. Regeringen måste våga prioritera oss, vara modiga och vilja. Inget av det finns 
nu, men det är vårt uppdrag att se till att det blir så.

LSU:s ståndpunkt är glasklar. Ungdomsrörelsen förtjänar en stärkt ekonomisk stabili-
tet och långsiktighet. Ni är våra demokratibärare.

Styrelsen föreslår Represenatntskapet besluta:

 Att anse motionen besvarad
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Motion från RUM - Riksförbundet Unga Musikanter

Medlemmar under 6 år

Bakgrund
Under LSU:s Årsmöte 2016 motionerade Unga Örnar om att LSU framåt skall verka 
för att MUCF:s organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer utformas på 
ett sätt som möjliggör att medlemmar i åldrarna under 6 år undantas från statistiken.

Utöver detta från LSU:s Årsmöte 2016, lämnade Unga Örnar tillsammans med SERO 
in en motion som yrkade på ”Att LSU får i uppdrag, i samverkan med barnorganisa-
tioner, att utreda frågan om bidrag för barn under 6 år.”

Båda dessa yrkanden fick bifall.

RUM - Riksförbundet Unga Musikanter har föreningar som känner sig exkluderade 
eftersom de, utifrån gällande bidragsbestämmelser för barn- och ungdomsorgani-
sationer, inte räknas som fullvärdiga medlemmar då de har en andel unga under 6 
år, vilket gör att de inte klarar 60% kravet. Ett bidrag som är till för barn- och ung-
domsorganisationer som inte tillåter de yngre barnen känns missvisande.

RUM har trots att vi som organisation inte får MUCF bidrag för dessa föreningar be-
slutat att dela ut det föreningsbidrag (bygger på bidraget från MUCF) som våra fören-
ingar erhåller varje år.
Detta utifrån motiveringen att dessa medlemmar är de som kommer vara aktiva 
inom organisationen i framtiden och att det känns konstigt att de inte räknas in i 
statistiken.

Inför Representantskapet 2019 tog vi kontakt med Unga Örnar och LSU för att ta 
reda på hur besluten från 2016 fallit ut och vad de har resulterat i. Efter att ha kon-
taktat LSU har det framkommit att den utredning som det beslutades om vid LSU:s 
Årsmöte 2016 inte har genomförts. Varför vi åter vill lyfta frågan så att de beslut som 
redan finns genomförs.

Om det sedan i utredningen visar sig att barn under 6 år inte får bli bidragsberätti-
gade, vill vi i alla fall se att de ska undantas från statistiken. Detta då det är konstigt 
om de som i många år kommer vara de aktiva medlemmarna, gör att en förening inte 
godkänns utifrån dagens bestämmelser.
Slutligen handlar det om att alla medlemmar oavsett ålder både på lokal och di-
striktsnivå ska kunna vara, känna sig som och ses som medlemmar med möjlighet 
att söka bidrag för sin verksamhet.

RUM yrkar:

 Att uppdra åt LSU att föra en aktiv dialog med MUCF om att utforma 
        organisationsbidraget på ett sätt som undantar barn under 6 år från  
        medlemsstatistiken för att kunna uppnå 60% gränsen..
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 Att LSU åter får i uppdrag att under 2020 i samverkan med barn- och  
       ungdomsorganisationer utreda frågan om bidrag för barn under 6  
       år och återkomma vid Representantskapet 2020 med fullständig  
       rapport. Detta då det skulle gjorts efter årsmötet 2016, men inte   
              gjorts.
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Motionssvar från styrelsen

Styrelsen vill tacka Riksförbundet Unga Musikanter för motionen som både lyfter en 
viktig extern fråga om hur barn ska eller inte ska räknas in i bidragsansökningar, och 
en viktig interndemokratisk fråga om att medlemsorganisationer ska vara trygga i att 
beslut som tas på Repskapet kommer verkställas.

När det gäller den första att-satsen, om att föra en dialog med MUCF om att undanta 
barn under 6 år från medlemsstatistiken är det något som LSU lyfter i vårt påver-
kansarbete gentemot MUCF. Planen är att det även kommer att göras i ännu större 
utsträckning de kommande åren, efter att påverkansplanen om statsbidraget som 
den här styrelsen har beslutat om att ta fram är färdig. Vi kan även nämna här att 
styrelsen har prioriterat högt att integrera barnperspektiv i allt LSU gör, från styr-
dokument till politik. Vi anser därför den första att-satsen besvarad eftersom det är 
befintlig politik i LSU som ska drivas aktivt.

När det gäller den andra att-satsen, om att göra en utredning om bidrag för barn 
under 6 år och återkomma till Representantskapet 2020, har styrelsen inga invänd-
ningar utan uppskattar snarare tydligheten i prioritering som årtalet ger. Styrelsen 
vill förtydliga att beslutet som togs år 2016 givetvis inte har glömts bort utan snarare 
tyvärr inte prioriterats.

Oberoende av beslutet från Representantskapet 2016 har den nuvarande styrelsen 
gjort ett stort jobb i att öka transparensen till Representantskapet för att medlemsor-
ganisationerna ska ha kännedom om vilka beslut som har verkställts och även kunna 
ansvarsutkräva styrelsen gällande såväl verkställda som icke-verkställda beslut. Från 
och med Representantskapet 2018 har det införts en beslutsuppföljning där styrel-
sen redogör för de av Representantskapet fattade beslut. Under år 2018 gällde den 
beslutsuppföljningen för Representantskapet 2017 men i år kommer beslutsuppfölj-
ningen sträcka sig längre tillbaka i tiden. Det sätter ljus på de beslut som ännu inte 
har verkställts och ställer ett krav på nästkommande styrelse att genomföra det.

I LSU ska medlemsorganisationerna kunna vara trygga i vetskapen att beslut som 
fattas på Repskapet kommer att verkställas.

Styrelsen föreslår Represenatntskapet besluta:

 Att anse motionens första att-sats besvarad

 Att bifalla motionens andra att-sats
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