3.1 § Försättsblad: Beslut

om antagande och utträde
av medlemsorganisationer
och etableringsmedlemmar

Bakgrund

Under året har 2 organisationer ansökt om medlemskap i LSU och en
organisation har valt att avsluta sitt medlemskap.

Uträden

SUK – Sveriges unga katoliker inkom med en signerad begäran om utträde
ur LSU den 6 april i år och styrelsen noterade deras utträde under sitt möte
25-26 april.

Antaganden av medlemmar

Under året har JUS – Judiska ungdomsförbundet i Sverige samt Popkollo
inkommit med ansökningar om medlemskap i LSU. Ni finner information
om styrelsens behandling av ansökningarna samt hur organisationerna
möter LSU:s medlemkriterier i bilaga till denna punkt.

Beslutsförslag
Med anledning av ovanstående föreslår valberedningen
att notera SUK – Sveriges unga katolikers utträde från LSU.
att anta JUS – Judiska ungdomsförbundet i Sverige som fullvärdig
medlem i LSU med omedelbar verkan.
att anta Popkollo som fullvärdig medlem i LSU med omedelbar
verkan.
att justera röstlängden.
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3.1 § Proposition om
medlemskap

Bakgrund

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige (JUS), 802404–1876, inkom med
en ansökan om medlemskap i LSU i februari 2020. JUS är en ideell
paraplyorganisation som stöttar judiskt barn- och ungdomsliv i Sverige,
genom att hjälpa deras medlemsföreningar, informationssprider
om verksamhet och bedriver påverkansarbete. Den 15–16 februari
beviljade styrelsen etableringsmedlemskap för JUS och beslutade
även att rekommendera Representantskapet om att bevilja JUS
fullvärdigt medlemskap. Till styrelsemötet fick styrelsen underlag från
JUS för bedömning. Dessa underlag var organisationens stadgar och
utlåtande från verksamhetsrevisorn.
Popkollo, 802434–4890, inkom med en ansökan om medlemskap
i LSU i oktober 2020. Popkollo är en ideell organisation som
arrangerar sommarkollo och andra musikverksamheter för tjejer
och transpersoner, med mål om en jämställd musikscen och i
förlängningen ett jämställt samhälle. Den 7 oktober beslutade
styrelsen att rekommendera Representantskapet om att bevilja
Popkollo fullvärdigt medlemskap. Till styrelsemötet fick styrelsen
underlag från Popkollo för bedömning. Dessa underlag var
organisationens stadgar och utlåtande från verksamhetsrevisorn.
Nedan följer en sammanfattande tabell som beskriver om
riksorganisationerna uppfyller kraven eller inte för de medlemskap som
de söker.
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Judiska
ungdomsförbundet
i Sverige

Popkollo

Krav 1
Organisationen ska vara
ideell och demokratiskt
uppbyggd. Den ska vara
självbestämmande i
förhållande till andra
organisationer, vilket
innebär att medlemmarna
ytterst har makten att utse
organisationens ledning och
besluta om organisationens
verksamhet och ekonomi.

Ja. Det framgår i
stadgar, verksamhet
och revisorsrapport.

Ja. Det framgår i
stadgar, verksamhet
och revisorsrapport.

Krav 2
Organisationen ska
verka inom ramarna
för de internationella
konventionerna om de
mänskliga rättigheterna.

Ja. Det framgår
i stadgar och
verksamhet.

Ja. Det framgår
i stadgar och
verksamhet.

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

Ja. JUS har 2 583
medlemmar under 26
år.

Ja. Popkollo har 1 265
medlemmar under 26
år.

Krav 4
Lokal verksamhet ska finnas i
minst fem län.

Ja, JUS har verksamhet
i minst fem län
och har 22 stycken
medlemsorganisationer.

Ja, Popkollo har
verksamhet i minst fem
län och har 13 stycken
lokalavdelningar.

Krav 5
Minst 60 % av organisationens
medlemmar ska vara under 26
år. Om organisationen endast
ansluter medlemsföreningar
ska 60 % av
medlemsföreningarnas totala
medlemmar vara under 26 år.

Ja. 83% av alla
medlemmar är under
26.

Ja. 73% av alla
medlemmar är under
26.

Krav 6
Organisationen ska ha
bedrivit verksamhet i minst
två år.

Ja. Sedan år 1997.

Kravuppfyllnad

Ja. Sedan år 2006.
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Bedömning

Styrelsen bedömer att JUS och Popkollo uppfyller kraven för fullvärdigt
medlemskap.
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