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5.2 § Försättsblad till val 
av revisorer 

Bakgrund 
LSU:s väljer verksamhetsrevisor samt verksamhetsrevisorsersättare 
för 2-åriga mandatperioder vilka går omlott med styrelsens 
mandatperioder. Valberedningens förslag till verksamhetsrevisor och 
verksamhetsrevisorsersättare för perioden 2021-2022 samt motivering finns 
bifogat här nedan.  
 
LSU har ett avtal med Grant Thornton för vår auktoriserade revision som vi 
bedömer har fungerat mycket bra. Till auktoriserad revisor samt ersättare 
för auktoriserad revisorsersättare föreslås representantskapet därför ge 
förnyat förtroende till Marcus Jonasén som auktoriserad revisor samt Lena 
Johnson som auktoriserad revisorsersättare.

 
Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående föreslår valberedningen

att välja Kave Noori till verksamhetsrevisor för åren 2021–2022. 

att välja Elsa Valeberg till verksamhetsrevisorsersättare för 
åren 2021–2022. 

 

Att välja Marcus Jonasén till auktoriserad revisor för 2021-2022. 

Att välja Lena Johnson till auktoriserad revisorsersättare 2021-
2022. 
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5.2 § Förslag till 
verksamhetsrevisorer 

Valberedningen lämnar följande förslag till verksamhetsrevisorer för 
LSU under åren 2021–2022. Vi har i framtagandet av förslaget utöver de 
kompetenser och de erfarenheter vi har sett hos kandidaterna fäst stor 
vikt vid att det finns en vilja hos kandidaterna att vara aktiva i sin roll 
som revisor samt att arbeta integrerat såväl mellan sig som med styrelsen, 
kansliet och andra aktiva. 

 
Kave Noori (Unga Hörselskadade)
Kave har ett stort engagemang och en god förståelse för civilsamhället. Han 
har varit aktiv i unga hörselskadade som ledamot under tre år samt ledamot 
i den internationella ungdomsorganisationen för hörselskadade. Förutom 
det har han även varit engagerad i Ung Vänster och UNF. 
  
Kave har erfarenhet av revisorsuppdrag, bland annat genom att han sitter 
som kommunrevisor i sin kommun. Han vill vara en kontinuerligt aktiv 
och involverad verksamhetsrevisor som kan bidra till LSUs utveckling. 
Sammantaget tror vi att Kave har det som krävs för att göra jobbet som 
verksamhetsrevisor för LSU utmärkt.  
 
Valberedningen föreslår därför repskapet att välja Kave Noori till 
verksamhetsrevisor för åren 2021–2022 
 

Elsa Valeberg (Vi unga) 
Elsa har en gedigen erfarenhet från det unga civilsamhället och sitter idag 
i Vi Ungas styrelse, men har också en bakgrund från bland annat Svenska 
kyrkans unga och erfarenhet av LSU-sammanhang.  
 
Valberedningen är övertygad om att Elsa med sin erfarenhet, sitt driv och 
sin vilja att i rollen som verksamhetsrevisorsersättare för LSU vara aktiv i 
sin revision och arbeta nära styrelsen är en perfekt kandidat till posten som 
verksamhetsrevisorsersättare och kommer vara ett viktigt tillskott för LSU 
och det unga civilsamhället. 
  
Valberedning föreslår därför repskapet att välja Elsa Valeberg till 
verksamhetsrevisorsersättare för åren 2021–2022 


