
LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
Representantskap 2021  
Torsdag 4:e november – Söndag 14:e november

Tider för formellt beslutsfattande möte 

Tors 4:e november  
Kl.17.15 
Zoom öppnar för tekniskt test – Välkomna in! 
 
Kl.17.30-19.30  
Representantskapsmötet öppnas.  
Formalia och inledande punkter behandlas.  
Mötet ajourneras därefter till lördagen den 13:e november. 
 
 
Lördag 13 nov 
Kl. 10.00-17.00 
Representantskapsmöte i Zoom. 
Fortsatt behandling av mötets ärenden, med debatt och beslut. 
 
Kl. 17.00-19.00 
Frivillig social aktivitet digitalt 
 

Söndag 14 nov 
Kl. 10.00-17.00 
Representantskapsmöte i Zoom. 
Fortsatt behandling av återstående ärenden, med debatt och beslut.

TIDER FÖR  
REPRESENTANTSKAPSMÖTET 
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Tider för diskussionstillfällen och  
ej beslutsfattande möten 

Måndag 8 nov 
Kl. 9.30-10.30  
Diskussionspass om Verksamhetsplan, Budgetdirektiv och Medlemsavgift. 
 
Kl. 17.30-18.30 
Diskussionspass om Verksamhetsplan, Budgetdirektiv och Medlemsavgift. 
 
 

Tisdag 9 nov 
Kl. 9.30-10.30  
Genomgång av VoteIT. 
 
Kl. 17.30-18.30 
Genomgång av VoteIT. 
 
 

Onsdag 10 nov 
Kl. 9.30-10.30  
Diskussionspass om Stadgar och Motioner. 
 
Kl. 17.30-18.30 
Diskussionspass om Stadgar och Motioner. 
 
 

Torsdag 11 nov
Kl. 9.30-10.30  
Diskussionspass om Rapporter och Revisionsärenden. 
 
Kl. 17.30-18.30 
Diskussionspass om Rapporter och Revisionsärenden.
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Vad betyder formellt beslutsfattande möte? 
Det är under de formellt beslutsfattande mötena som alla anmälda deltagare till 
Representantskapet förväntas delta i möte i Zoom och VoteIT samtidigt. Då kommer vi att 
debattera alla inkomna förslag och genomföra alla omröstningar. Det är denna delen av mötet 
som kommer att protokollföras. De formella delarna motsvara den del av representantskapet 
så som vi har gjort tidigare år, men nu har vi lagt till fler delar som möjliggör bättre 
förberedelse och mer tid för diskussion.  
 
Hur fungerar diskussionspassen? 
Under veckan kommer det att hållas diskussionspass där styrelsen och ombud och 
representanter kan diskutera med styrelsen och med varandra. Diskussionspassen kommer 
inte att dokumenteras av mötespresidiet, utan det som diskuteras behöver sedan tas vidare in 
i VoteIT genom yrkanden av ombud och styrelse. I VoteIT kan du också skriva motiveringar till 
förslagen och det går att diskutera vidare även där genom kommentarsfunktionen. 
 
Passen är uppdelade efter ärendena som ska behandlas under mötet, med en grupp ärenden 
per dag. Varje dag med diskussionspass hålls diskussion om samma grupp ärenden två gånger, 
en gång på morgonen och en gång på kvällen. Vi har gjort så för att det ska vara möjligt att 
delta oavsett om du har bäst förutsättningar på dag eller kväll. Det är alltså inte meningen att 
du ska delta vid både tillfällena, även om du såklart är välkommen att göra det om du vill.  
 
Jag som deltagare, vad förväntas jag delta på? 
Som ombud är det mycket viktigt att du deltar i de formella mötena på torsdagen den 4:e och 
under helgen 13-14:e.   

Däremellan förväntas du att skriva in de förslag som du och din organisation vill lägga på 
ärendena för årsmötet i VoteIT och ta del av det som händer där under veckan. Detta betyder 
inte att du behöver logga in varje dag eller vara aktiv långa perioder, men att du håller dig 
uppdaterad på vad som händer och framförallt för fram din organisations åsikter.

För att du ska ha de bästa förutsättningarna att förstå de handlingar och förslag som 
presenterats till Representantskapet är det också bra om du kan delta på diskussionspassen. 
Där kommer du att kunna snacka ihop dig med andra organisationer och med styrelsen för att 
lägga gemensamma förslag. 
 
Varför finns det inga seminarier och programaktiviteter? 
Det kommer! I år kommer alla programaktiviteter kopplade till temat Röstbärare att 
presenteras separat. Alla tider för de fria aktiviteterna som kopplar till temat kommer att 
publiceras på LSU:s hemsida och vi kommer att sprida information i våra vanliga kanaler och 
via utskick. Dessa aktiviteter är öppna för fler deltagare. Sprid gärna kunskapen om dem inom 
din organisation så att de når rätt målgrupp.  


