
1.6 § Försättsblad: Reviderat 
förslag till föredragningslista

Bakgrund 
Styrelsen skickar här ut ett reviderat förslag till föredragningslista för 
representantskapet. I det reviderade förslaget har den nya punkten 1.7 
fastställande av arbetsordning lagts till, tillsammans punkten 5.4 med ett 
förslag från valberedningen kring förnyat arvoderingstak för styrelsen 2021.  
 
I det reviderade förslaget inkluderas även punkten 7.1 Motion från 
PUSH Sverige. Styrelsen vill dock uppmärksamma bakgrunden till punkt 
7.1 samt förtydliga vikten av att representantskapet tar ställning till 
huruvida punkten bör läggas till föredragningslistan och behandlas av 
representantskapet. Styrelsen har valt att inkludera punkten i förslaget till 
reviderad föredragningslista för att möjliggöra att representantskapet för en 
stadgetolkningsdiskussion. 
 
PUSH Sverige är etableringsmedlem i LSU. En lång och djupgående 
diskussion fördes med anledning av den motion som inkommit till 
årets Representantskap med grund i stadgetolkningsfrågan då dess 
avsändare är en etableringsmedlem. Under denna punkt i dagordningen, 
dvs årsmötets föredragningslista, behandlas frågan om motionen ska 
behandlas. Diskussion i själva motionsärendet sker sedan under punkten 
7.1 om Representantskapet väljer att inkludera behandling av motionen i 
föredragningslistan. 
 
I LSU:s stadgar medges etableringsmedlemmar rätten att delta på 
representantskapsmöten, men de har inte rösträtt eller nomineringsrätt. 
Utöver detta regleras inte deras rättigheter på årsmötet i stadgarna. I 
LSU:s årsmötes arbetsordning är praxis att etableringsmedlemmar har 
yttranderätt men inte förslagsrätt.  
 
Diskussionen som fördes i styrelsen handlade i grund och botten 
om huruvida dessa stadgebestämmelser bör tolkas som att 
etableringsmedlemmar har rätten att motionera eftersom det inte 
explicit står i stadgan att de inte har den rättigheten, alternativt att 
tolkningen bör vara ordagrann, dvs. att endast det som explicit tillåts för 
etableringsmedlemmar i stadgarna är tillåtet och de därför saknar rätten att 
motionera.  
 
En av stadgans svårigheter är att det går att göra olika stadgetolkningar. 
Styrelsen diskuterade vidare om vikten av att det är en reell skillnad på 
medlemskap och etableringsmedlemskap. Men detta belyser också vikten 
av den större stadgerevision som LSU:s styrelse planerat till kommande 
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verksamhetsår, och hur stor vikt det kan ha när formella inslag i en stadga 
brister.  
 
Styrelsen misstänker att eftersom motionen inkommit så finns det en 
oklarhet inte bara för styrelsen själva, utan även för medlemmarna. 
Vidare anser styrelsen att det kan vara av vikt att diskutera det ämne som 
motionärerna lyfter. 
 
Tre tydliga alternativ står framför Representantskapet: 
- Årsmötet godkänner att etableringsmedlemmar får motionera och därför 
inkluderar ärendet i föredragningslistan. 
- Att en annan medlemsorganisation lyfter PUSH Sveriges motion istället för 
avsändaren. 
- Att neka PUSH Sverige rätten att motionera och stryka ärendet från 
föredragningslistan.  
 
Styrelsen har beslutat att de ska föreslå till medlemsorganisationerna att 
tillåta behandling av motionen i fråga och därför inkluderat det i reviderad 
föredragningslista. .  

 
Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående föreslås Representantskapet besluta 

att anta det reviderade förslaget till föredragningslista. .

2



1. Formalia 
1.1. Mötets öppnande 
1.2. Val av mötesordförande 
1.3. Val av mötessekreterare 
1.4. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare 
1.5. Fastställande av röstlängd 
1.6. Fastställande av föredragningslista
1.7. Fastställande av arbetsordning

2. Rapportärenden 
2.1. Beslutsuppföljningsrapport 

3. Medlemsärenden 
3.1. Beslut om antagande och utträde av medlemsorganisationer 

och etableringsmedlemmar 
4. Revisionsärenden 

4.1. Verksamhetsberättelse för det gånga året 
4.2. Revisorernas berättelse 
4.3. Fastställande av resultat och balansräkning för föregående 

verksamhetsår 
4.4. Revisorernas rapport över innevarande verksamhetsår 
4.5. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för 

föregående verksamhetsår 
5. Valärenden 

5.1. Val av nomineringskommitté för val av valberedning 
5.2. Val av revisorer och revisorsersättare 
5.3. Val av valberedning 
5.4. Arvoderingsförslag

6. Propositioner 
6.1. Verksamhetsplan 2021 
6.2. Fastställande av medlemsavgift för 2021 verksamhetsår, samt 

preliminär medlemsavgift för 2022.  
6.3. Budgetdirektiv och finansiella mål 
6.4. Stadgerevision 

7. Motioner 
7.1. Motion från PUSH Sverige

8. Övriga ärenden 
9. Representantskapets avslutande 
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