Protokoll Representantskap
Antagen/Datum:
9-10 November 2019

LSU:s Representantskap 2019
Röstlängd
Närvarande lördag 9 november
1. Astronomisk Ungdom
2. Centerpartiets Ungdomsförbund
3. CISV Sverige
4. Fältbiologerna
5. Förbundet Skog och Ungdom
6. Förbundet Vi Unga
7. Grön Ungdom – lämnade mötet 16:50 lördag 9 november
8. International Federation of Medical Students’ Associations–Sweden (IFMSASweden),
9. IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis
10. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
11. Riksförbundet Unga Musikanter
12. RFSL Ungdom
13. Rädda Barnens Ungdomsförbund
14. Saco Studentråd
15. Scouterna
16. Svenska Celiakiungdomsförbundet
17. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
18. Sveriges Blåbandsungdom
19. Sveriges Elevkårer
20. Sveriges elevråd - SVEA
21. Sveriges Hundungdom
22. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
23. Sveriges Ungdomsråd
24. SVEROK
25. Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet
26. Turkiska Ungdomsförbundet
27. Ung Media
28. Ung Teaterscen
29. Unga Allergiker
30. Unga drogförebyggare
31. Unga Hörselskadade
32. Unga republikaner (Ej röstberättigade)
33. Unga Reumatiker
34. Unga Örnars Riksförbund
35. Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF
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36. Utrikespolitiska Förbundet Sverige, UFS
37. Somaliskt ungdomsförbund i Sverige (anlände vid lunch och gick vid 16:50)
Närvarande söndag 10 november
1. Astronomisk Ungdom
2. Centerpartiets Ungdomsförbund
3. CISV Sverige
4. Fältbiologerna
5. Förbundet Skog och Ungdom – Deltog ej i beslut efter 16:10 då ombud var
rösträknare och deltog i rösträkning till styrelsevalet.
6. Förbundet Vi Unga
7. Grön Ungdom
8. Gröna Studenter – lämnade mötet 16:10
9. International Federation of Medical Students’ Associations–Sweden (IFMSASweden),
10. IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis
11. Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
12. Riksförbundet Unga Musikanter
13. RFSL Ungdom
14. Rädda Barnens Ungdomsförbund – Deltog ej i beslut efter 16:10 då ombud var
rösträknare och deltog i rösträkning
15. Saco Studentråd
16. Scouterna
17. Svenska Celiakiungdomsförbundet
18. Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
19. Sveriges Blåbandsungdom
20. Sveriges Elevkårer
21. Sveriges elevråd – SVEA
22. Sveriges elevråd
23. Sveriges Hundungdom
24. Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
25. Sveriges Ungdomsråd
26. SVEROK
27. Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet
28. Turkiska Ungdomsförbundet
29. Ung Media
30. Ung Teaterscen
31. Unga Allergiker
32. Unga drogförebyggare
33. Unga Hörselskadade
34. Unga republikaner (Ej röstberättigade)
35. Unga Reumatiker
36. Unga Örnars Riksförbund
37. Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF
2

Transaktion 09222115557422603502

Signerat JA, ARL, EAF, MH, FH, MN, MS

38. Utrikespolitiska Förbundet Sverige, UFS
Medlemsorganisationer som avsagt sin rösträtt
1. Jagvillhabostad.nu
2. PUSH Sverige
3. Sveriges Dövas Ungdomsförbund
4. Equmenia
5. Frisksportens Ungdomsförbund
6. KFUM Sverige
7. PeaceWorks
8. Röda Korsets Ungdomsförbund
9. Socialdemokratiska studentförbundet
10. Svensk-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden
11. Svenska Kyrkans Unga
12. Sverigefinska Ungdomsförbundet
13. Sveriges Unga Katoliker
14. Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF
15. Tamam
16. Ung Vänster
17. Unga Feminister
18. Youth for Understanding
1 § Representantskapsmötets öppnande
Ordförande Rosaline Marbinah öppnade mötet 09:29 lördag 9 november.
2 § Val av mötesordförande
Ordförande Rosaline Marbinah yrkade
Att välja Jakob Amnér och Angela R. Larsson till mötesordförande för
Representantskapet 2019.
Mötet beslutade
Att välja Jakob Amnér och Angela R. Larsson till mötesordförande för
Representantskapet 2019.

Angela R. Larsson och Jakob Amnér presenterade sig själva. Efter
mötesordförandevalet gick mötet över till en kort mötesskola.
3 § Val av mötessekreterare
Mötesordförande Jakob Amnér yrkade
Att välja Martina Smith, Feben Hadgu och Mona Nechma till mötessekreterare
för Representantskapet 2019.
Mötet beslutade
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Att välja Martina Smith, Feben Hadgu och Mona Nechma till
mötessekreterare för Representantskapet 2019.

4 § Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Elias Artur Fjellander (Rädda Barnens Ungdomsförbund) och Matilda
Holmström (Förbundet Skog och Ungdom) nominerade sig själva.
Mötet beslutade
Att välja Elias Artur Fjellander och Matilda Holmström till
mötesjusterare tillika rösträknare för representantmötet 2019

5 § Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
Generalsekreterare Hannah Kroksson föredrog när handlingar skickades ut
inför Representantskapet 2019.
Mötet beslutade
Att finna Representantskapet 2019 stadgeenligt utlyst

6 § Fastställande av röstlängd
Mötesordförande föredrog röstlängden.
Mötet beslutade
Att fastställa röstlängden lördag 9 november kl. 10.01 till 36
röstberättigade ombud.
Att fastställa röstlängden lördag 9 november kl. 10:10 till 35
röstberättigade ombud.
Att fastställa röstlängden lördag 9 november kl 16:50 till 34
röstberättigade ombud.
Att fastställa röstlängden söndag 10 november kl. 09.10 till 35
röstberättigade ombud.
Att fastställa röstlängden söndag 10 november kl. 11.30 till 37
röstberättigade ombud.
Att fastställa röstlängden söndag 10 november kl. 16:10 till 33
röstberättigade ombud.

7 § Fastställande av föredragningslista
Mötesordförande föredrog föredragningslistan.
Mötet beslutade
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Att fastställa föredragningslistan in enlighet med utskick i
handlingshäfte 3.

8 § Fastställande av arbetsordning
Mötesordförande Jakob Amnér föredrog arbetsordningen i enlighet med
utskickade handlingar.
Verksamhetsrevisorerna yrkade
Att i den föreslagna arbetsordningen på sida 5 stryka ”1” från rad Revisorer,
kolumn Yttranderätt”
Mötet beslutade
Att i den föreslagna arbetsordningen på sida 5 stryka ”1” från rad
Revisorer, kolumn Yttranderätt”.
Att fastställa arbetsordningen för Representantskapet 2019 med gjorda
ändringar.

9 § Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
Generalsekreterare Hannah Kroksson tillsammans med tillförordnad
generalsekreterare Rebecka Stenkvist och Verksamhetsledare område Politik
och påverkan Emelie Nilsson föredrog ärendet.
Mötet beslutade
Att lägga Verksamhetsberättelse och bokslut för 2018 till handlingarna

Mötet tog paus mellan 10:33 och 10:40 lördag 9 november.
10 § Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över innevarande
verksamhetsår
Verksamhetsrevisorer Oskar M. Wiik och Eric Tegnander föredrog revisorernas
berättelse och Revisorernas rapport över innevarande år.
Verksamhetsrevisorerna yrkade
Att lägga Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över innevarande
verksamhetsår till handlingarna.
Mötet beslutade
Att lägga Revisorernas berättelse samt revisorernas rapport över
innevarande verksamhetsår till handlingarna

Efter ärende 10 § behandlade mötet 16-17 §§
11 § Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsår 2018
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Tillförordnad generalsekreterare Rebecka Stenkvist föredrog ärendet.

11 § behandlades efter 16-17 §§.
Auktoriserad revisor förordade i sina handlingar
Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.
Mötet beslutade
Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.

12 § Beslut om antagande och utträde av medlemsorganisationer och
etableringsmedlemmar
Ordförande Rosaline Marbinah föredrog ärendet.
Styrelsen yrkade
Att bevilja fullvärdigt medlemskap med omedelbar verkan för Somaliska
ungdomsförbundet i Sverige.
Att bevilja fullvärdigt medlemskap med omedelbar verkan för Föreningen Tilia.
Att notera AFS Interkulturell utbildnings utträde och Kurdiska
Ungdomsförbundets avskrivning.
Att konstatera röstlängden oförändrad
Mötet beslutade
Att bevilja fullvärdigt medlemskap med omedelbar verkan för Somaliska
ungdomsförbundet i Sverige.
Att bevilja fullvärdigt medlemskap med omedelbar verkan för
Föreningen Tilia.
Att konstatera röstlängden som oförändrad.
Att notera AFS Interkulturell utbildnings utträde och Kurdiska
Ungdomsförbundets avskrivning.

Efter 12 § tog mötet paus mellan 11:25-11:31 lördag 9 november. Därefter
behandlades 14b § Medlemsavgift
13 § Valärenden
a. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Valberedningen föredrog ärendet. Liggande förslag (13b §) föreslog 11
ledamöter i styrelsen inklusive presidiet.
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Valberedningen yrkade
Att fastställa antal ledamöter i styrelsen i enlighet med valberedningens
förslag
Mötet beslutade
Att fastställa antal ledamöter i styrelsen i enlighet med valberedningens
förslag

b.

Val av styrelsens ordförande
Valberedningen föredrog sitt förslag. Därefter gavs kandidaten utrymme att
presentera sig. Kandidaten lämnade rummet för pläderingar och beslut.
Valberedningen yrkade
Att välja Rosaline Marbinah till ordförande i LSU:s styrelse 2020-2021
Mötet beslutade
Att välja Rosaline Marbinah till ordförande i LSU:s styrelse 2020-2021
Att finna beslutet enhälligt

c.

Val av styrelsens vice ordförande
Valberedningen föredrog sitt förslag. Därefter gavs kandidaterna utrymme
att presentera sig innan de lämnade rummet för pläderingar och beslut.
Valberedningen yrkade
Att välja Emelie Weski till första vice ordförande och Noura Berrouba till
andra vice ordförande i LSU:s styrelse 2020-2021.
Mötet beslutade
Att välja Emelie Weski till första vice ordförande och Noura Berrouba till
andre vice ordförande i LSU:s styrelse 2020-2021.
Att finna beslutet enhälligt

d.

Val av övriga ledamöter i styrelsen
Valberedningen yrkade
Att välja Mathilda Laestadius, Lina Arvidsson, Anneli Bylund, Axa
Cheragwandi Iman Djelloul, Per Markus Risman, Lovisa Roos och Linus
Forsberg till ledamöter i LSU:s styrelse 2020-2021.
Sverok yrkade
Att välja Helena Sandahl till LSU:s styrelse
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Valet skedde via listval, genom sluten votering. Medan rösträkning skedde gick
mötet vidare till att behandla 15 §.
Mötespresidiet yrkade
Att riva upp beslut om dagordning
Att i dagordningen lägga till punkt 13e Arvoderingsförslag
Mötet beslutade
Att välja Mathilda Laestadius, Lina Arvidsson, Anneli Bylund, Axa
Cheragwandi Iman Djelloul, Per Markus Risman, Lovisa Roos och Linus
Forsberg till ledamöter i LSU:s styrelse 2020-2021
Att riva upp beslutet om dagordning
Att i dagordningen lägga till punkt 13e Arvoderingsförslag
Att justera röstlängden.

e.

Arvoderingsförslag
Valberedningen yrkade
Att styrelsen inom sig får fördela arvodering på maximalt 150%. En
arvodering på 100%, som också är maximal arvodering en enskild person
kan få, motsvarar 64% av ett prisbasbelopp per månad.
Sveriges Elevkårer yrkade
Att styrelsen i sin stadgerevidering tar fram ett förslag på att reglera arvoden
för förtroendevalda i stadgan
Mötet beslutade
Att styrelsen inom sig får fördela arvodering på maximalt 150%. En
arvodering på 100%, som också är maximal arvodering en enskild person
kan få, motsvarar 64% av ett prisbasbelopp per månad.

14 § Propositioner
a. Strategi för LSU:s verksamhet
14a§ behandlades efter 14b§ och 14d§. Styrelsen föredrog ärendet.
Styrelsen yrkade
Att anta LSU:s strategi för 2020-2024
Grön Ungdom och Fältbiologerna yrkade
Att i strategin som en ny punkt under 4.1.3 lägga till
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"LSU ska verka för att skapa påverkansmöjligheter för
medlemsorganisationer inom LSU:s politikområden såsom hållbar
utveckling."
Styrelsen, Grön Ungdom och Fältbiologerna jämkade sig och lade fram
nedanstående jämkade yrkande
Att i strategin som en ny punkt under 4.1.3 lägga till:

"LSU ska verka för att skapa påverkansmöjligheter för
medlemsorganisationer inom LSU:s politikområden.”

Mötet tog paus för lunch mellan 12:06-13:53 lördag 9 november innan beslut togs på
strategin.
Mötet beslutade
Att i strategin som en ny punkt under 4.1.3 lägga till
"LSU ska verka för att skapa påverkansmöjligheter för
medlemsorganisationer inom LSU:s politikområden.”
Att anta LSU:s strategi för 2020-2024 med gjorda ändringar.

Mötet tog paus för fika mellan lördag 14:23-15:19. Efter pausen gick mötet vidare till
att behandla 14d§.
b.

Medlemsavgift för 2020 och preliminär medlemsavgift för 2021
14b § behandlades efter 12 § under lördagen 9 november. Styrelsen föredrog
ärendet i enlighet med handlingarna.
Styrelsen yrkade
Att fastställa medlemsavgifterna som oförändrade för 2020 samt preliminärt
oförändrade för 2021 enligt nedanstående:
Omsättning
< 2 miljoner
< 5 miljoner
< 10 miljoner
< 15 miljoner
> 15 miljoner

Avgift
6 500 kr
7 500 kr
8 500 kr
13 500 kr
21 000 kr

Avgift med rabatt
5 500 kr
6 500 kr
7 500 kr
12 500 kr
20 000 kr

Att uppdra styrelsen att genomföra en översyn av medlemsavgifternas
ändamålsenlighet och vid behov återkomma till representantskapet med
förslag på förändringar.
Mötet beslutade
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Att fastställa medlemsavgifterna som oförändrade för 2020 samt
preliminärt oförändrade för 2021 enligt nedanstående:
Omsättning
Avgift
Avgift med rabatt
< 2 miljoner
6 500 kr
5 500 kr
< 5 miljoner
7 500 kr
6 500 kr
< 10 miljoner
8 500 kr
7 500 kr
< 15 miljoner
13 500 kr 12 500 kr
> 15 miljoner
21 000 kr 20 000 kr
Att uppdra styrelsen att genomföra en översyn av medlemsavgifternas
ändamålsenlighet och vid behov återkomma till representantskapet med
förslag på förändringar

Efter behandling av medlemsavgiften gick mötet vidare till 14d § budgetdirektiv.
c.

Verksamhetsplan för 2020
Verksamhetsplanen behandlades söndag 10 november efter behandling av
14e§. Styrelsen föredrog ärendet.
Centerpartiets Ungdomsförbund yrkade
Att i verksamhetsplan, under Strategimål (I): LSU ska främja en lustfylld och
idéstyrd ungdomsrörelse, införa en ny punkt enligt nedan
LSU ska utveckla sitt externa kommunikationsarbete för att stärka
kunskapen och kännedomen om LSU:s syfte och det unga civilsamhällets
viktiga roll som röstbärare.
Centerpartiets Ungdomsförbund yrkade
Att i verksamhetsplan, under Strategimål (m): LSU ska kapacitetsstärka sina
medlemmar, införa en ny punkt enligt nedan
LSU ska utveckla sin interna kommunikation mellan LSU och
medlemsorganisationerna för att främja goda relationer, ge ökad förståelse
för de projekt LSU driver och vilken kunskap samt utbildningar LSU kan
erbjuda medlemsorganisationerna.
Sverok yrkade
Att under punkt B. lägga till "LSU ska utföra påverkansarbete som möjliggör
för personer som är under 18 år att, på ett enkelt sätt, öppna ett bankkonto.
Sverok yrkade
Att under punkt M. lägga till "LSU ska samarbeta med minst en organisation
vars expertområde är psykisk ohälsa för att aktivt fördjupa kunskapen i hur
detta kan förebyggas och hanteras.”
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Transaktion 09222115557422603502

Signerat JA, ARL, EAF, MH, FH, MN, MS

Fältbiologerna yrkade
Att konsekvensjustera alfabetet
Förbundet Vi Unga yrkade
Att under rubrik "I." i LSU:s verksamhetsplan 2020 lägga till punkten "LSU
ska årligen representera ungdomsrörelsen samt skapa en plattform för
ungdomsorganisationer att synas vid relevanta nationella arrangemang,
såsom Almedalsveckan och Järvaveckan.”
Förbundet Vi Unga och Sveriges Hundungdom yrkade
Att under rubrik M. i LSU:s verksamhetsplan 2020 lägga till punkten
"LSU ska arbeta för att ta fram förmånliga avtal och lösningar som gynnar
hela ungdomsrörelsen.”
Riksorganisationen Unga med Synnedsättning och Unga Hörselskadade
yrkade
Att i verksamhetsplanen under avsnittet "Inkluderande, trygg och tillgänglig
ungdomsrörelse" punkt "L" lägga till följande att-sats. LSU:s styrelse ska
genom dialog med den unga funktionsrättsrörelsen i LSU ta fram en
överenskommelse om hur LSU ska bistå i stöd till personer med
funktionsnedsättning som deltar på LSU:s evenemang.
Förbundet Vi Unga, SACO Studentråd, Sveriges Hundungdom samt Unga
Örnar yrkade
Att under rubrik "A." i verksamhetsplanen lägga till punkten "LSU ska verka
för förbättrade ekonomiska förutsättningar för ungas organisering i hela
landet genom samverkan med kommunala- och regionala
samverkansorganisationer."
Rädda Barnens Ungdomsförbund yrkade
Att stryka ”att LSU ska undersöka möjligheterna att starta en tankesmedja”
under ”M. LSU ska bistå med stöd och kunskap”
Utrikespolitiska förbundet Sverige, Saco Studentråd och Scouterna
Att ändra från ”LSU ska undersöka möjligheterna att starta en tankesmedja”
till ”LSU ska undersöka för- och nackdelar med att starta en tankesmedja
och återkomma till representantskapet år 2020 med en sammanfattande
analys om konsekvenserna av en sådan.”
RFSL Ungdom yrkade
Att under L. lägga till
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Transaktion 09222115557422603502

Signerat JA, ARL, EAF, MH, FH, MN, MS

LSU ska fortsätta utveckla arbetet för att göra våra egna aktiviteter,
plattformar och mötesplatser till tryggare rum
Sveriges Elevkårer och Ung Media Sverige yrkade
Att ge Styrelsen mandat att prioritera i verksamhetsplanen utifrån vad som
är rimligt att uppnå under året, och rapportera detta till medlemmarna
innan andra kvartalets slut 2020.
Fältbiologerna yrkade
Att konsekvensjustera verksamhetsplanen genom att lägga in det nya målet
från strategin "LSU ska verka för att skapa påverkansmöjligheter för
medlemsorganisationer inom LSU:s politikområden" som en ny rubrik i
verksamhetsplanen jämte de andra målen
Fältbiologerna yrkade
Att flytta punkten "LSU ska arbeta för att det ska skapas fler plattformar där
medlemsorganisationernas åsikter lyfts, såväl genom att anordna egna
aktiviteter som genom att bedriva påverkan för att andra aktörer skapar nya
plattformar för kontinuerlig dialog med ungdomsrörelsens organisationer."
från gamla rubriken G till den nya rubriken/målet "LSU ska verka för att
skapa påverkansmöjligheter för medlemsorganisationer inom LSU:s
politikområden"
Sveriges Elevkårer och Ung Media Sverige yrkade
Att ge styrelsen mandat att prioritera i verksamhetsplanen utifrån vad som
är rimligt att uppnå under året, och rapportera detta till medlemmarna
innan andra kvartalets slut 2020.
LSU:s styrelse yrkade
Att anta Verksamhetsplan för 2020 med gjorda ändringar
Att anta Verksamhetsplanen preliminärt för 2021

Följande yrkanden drogs tillbaka:
Sverok drog tillbaka sitt yrkande
Att under punkt G byta ut "LSU ska lägga förslag på stadgeändringar till
kommande representantskapsmöte" mot "LSU ska göra en stadgeöversyn och vid
behov komma med förslag på förändringar av stadgarna till nästa
representantskapsmöte."
Grön Ungdom, Centerpartiets Ungdomsförbund och Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbund drog tillbaka sitt yrkande
Att stryka under punkt M
”-LSU ska undersöka möjligheterna att starta en tankesmedja”
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SACO Studentråd drog tillbaka sitt yrkande
Att under Punkten I: LSU ska stärka det unga civilsamhällets roll som röstbärare
lägga till:
”Att LSU ska samverka med lokala aktörer i syfte att kapacitetsstärka unga
civilsamhällesaktörers engagemang och förutsättningar för engagemang på lokal
nivå”
Förbundet Vi Unga, SACO studentråd, Sveriges Hundungdom och Unga Örnar
drog tillbaka sitt yrkande
Att under rubrik A i verksamhetsplanen lägga till punkten
"LSU ska verka för en ungdomsrörelse i hela landet"
Sveriges Elevkårer och Ung Media Sverige drog tillbaka sitt yrkande
Att ge styrelsen mandat att prioritera i verksamhetsplanen utifrån vad som är
rimligt att uppnå under året, och rapportera detta till medlemmarna under första
kvartalet 2020.
Ordningsfråga
Sverok yrkade
Att mötet skulle ta paus
Mötet beslutade
Att mötet skulle ta paus

Mötet tog paus söndag 10 november 10:47-10:57 och därefter 12:04-13:52 för lunch
innan beslut togs på verksamhetsplanen.
Mötet beslutade
Att justera röstlängden
Att i verksamhetsplan, under Strategimål (I): LSU ska främja en lustfylld
och idéstyrd ungdomsrörelse, införa en ny punkt enligt nedan

LSU ska utveckla sitt externa kommunikationsarbete för att stärka
kunskapen och kännedomen om LSU:s syfte och det unga
civilsamhällets viktiga roll som röstbärare.
Att i verksamhetsplanen under avsnittet "Inkluderande, trygg och
tillgänglig ungdomsrörelse" punkt "L" lägga till följande att-sats. LSU:s
styrelse ska genom dialog med den unga funktionsrättsrörelsen i LSU ta
13
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fram en överenskommelse om hur LSU ska bistå i stöd till personer med
funktionsnedsättning som deltar på LSU:s evenemang.
Att under L. lägga till
LSU ska fortsätta utveckla arbetet för att göra våra egna aktiviteter,
plattformar och mötesplatser till tryggare rum
Att konsekvensjustera verksamhetsplanen genom att lägga in det nya
målet från strategin "LSU ska verka för att skapa påverkansmöjligheter
för medlemsorganisationer inom LSU:s politikområden" som en ny
rubrik i verksamhetsplanen jämte de andra målen
Att flytta punkten "LSU ska arbeta för att det ska skapas fler plattformar
där medlemsorganisationernas åsikter lyfts, såväl genom att anordna
egna aktiviteter som genom att bedriva påverkan för att andra aktörer
skapar nya plattformar för kontinuerlig dialog med ungdomsrörelsens
organisationer." från gamla rubriken G till den nya rubriken/målet "LSU
ska verka för att skapa påverkansmöjligheter för medlemsorganisationer
inom LSU:s politikområden"
Att ändra från ”LSU ska undersöka möjligheterna att starta en
tankesmedja”
till ”LSU ska undersöka för- och nackdelar med att starta en
tankesmedja och återkomma till representantskapet år 2020 med en
sammanfattande analys om konsekvenserna av en sådan.”
Att konsekvensjustera alfabetet genom verksamhetsplanen
Att ge styrelsen mandat att prioritera i verksamhetsplanen utifrån vad
som är rimligt att uppnå under året, och rapportera detta till
medlemmarna under första kvartalet 2020.
Att anta Verksamhetsplan för 2020 med gjorda ändringar
Att anta Verksamhetsplanen preliminärt för 2021

d.

Budgetdirektiv
14d § behandlades efter 14b §. Styrelsen föredrog ärendet.
Styrelsen yrkade
Att budgetdirektiv för är 2020 är att bibehålla nivån på 120 000 kr.
Att förslag till preliminärt budgetdirektiv för 2021 är att sträva efter att öka
de fria intäkterna och ett positivt resultat på 150 000 kr
14
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Mötet beslutade
Att budgetdirektiv för är 2020 är att bibehålla nivån på 120 000 kr.
Att förslag till preliminärt budgetdirektiv för 2021 är att sträva efter att
öka de fria intäkterna och ett positivt resultat på 150 000 kr

e.

Civilsamhällespolitiskt program
14e§ behandlades efter 14a§ eftermiddagen lördag 9 november samt
förmiddagen söndagen 10 november. Styrelsen föredrog det
Civilsamhällespolitiska programmet. Per Markus Risman från styrelsen
föredrog sin reservation i styrelsen innan mötet gick över till diskussion.
Styrelsen yrkade
Att anta det civilsamhällespolitiska programmet som tillägg till LSU:s
idéprogram.
Styrelsen, Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet yrkade
Att under sociala utmaningar, lägga till: att staten ska skjuta till de resurser
som krävs för att unga med funktionsnedsättning ska kunna engagera sig på
jämlika villkor som unga utan funktionsnedsättning
Sverok yrkade
Att konsekvent byta ut "Tjänstemän" mot "tjänstepersoner"
Centerpartiets Ungdomsförbund yrkade
Att ändra tilläggsattsatsen under sociala utmaningar till:
"Att staten ska bidra med ytterligare resurser för att unga med
funktionsnedsättning ska kunna engagera sig på jämlika villkor som unga
utan funktionsnedsättning”
Centerpartiets Ungdomsförbund yrkade
Att konsekvensändra högerextremister/högerextremism till extremism och
antidemokrati genom hela dokumentet
Fältbiologerna och RFSL Ungdom yrkade
Att konsekvensändra till "antidemokratisk extremism"
Ung Media Sverige yrkade
Att stryka texten "höger" den första, andra, tredje, femte och tionde gången
den förekommer i texten.

Mötet tog paus mellan 16:35-16:50 lördag 9 november. Mötet tog därefter paus
lördag 9 november från 17:53 till söndag 10 november kl. 09:10.
15
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Protokollsanteckning: Yrkanden rörande begreppet ”Högerextremism” hanterades
först via en kontrapropositionsvotering. Beslutsordningen var sådan att mötet först
tog Ung medias förslag mot avslag, sedan Fältbiologerna och RFSL ungdoms förslag
mot Centerpartiets Ungdomsförbunds förslag. Därefter togs det framvaskade
förslaget mot avslag. I de fall att Ung medias förslag bifölls jämkades Centerpartiets
Ungdomsförbund respektive RFSL Ungdom och _Fältbiologernas förslag till att
endast konsekvensändra de kvarvarande ”extremism”. Detta innebar att vid bifall av
Ung Medias yrkande helighöll kvarvarande ”högerextremism” i dokumentet.

Tillbakadragna yrkanden
LSU:s styrelse drog tillbaka nedanstående yrkande till förmån för Centerpartiets
Ungdomsförbunds yrkande
Att under sociala utmaningar, lägga till: att staten ska skjuta till de resurser som
krävs för att unga med funktionsnedsättning ska kunna engagera sig på jämlika
villkor med unga utan funktionsnedsättning.
Unga Allergiker och Svenska Celiakiungdomsförbundet drog tillbaka
nedanstående yrkande till förmån för jämkat yrkande med LSU:s styrelse
Att ändra styrelsens andra att-sats till: "Att under sociala utmaningar, lägga till:
att staten ska skjuta till de resurser som krävs för att unga med
funktionsnedsättning ska kunna engagera sig på jämlika villkor som unga utan
funktionsnedsättning”.
Mötet beslutade
Att justera röstlängden till 34 röstberättigade ombud efter att Grön
ungdom och Somaliska ungdomsförbundet lämnat mötet vid paus 16:35
lördag 9 november
Att bordlägga 17.53 beslut till 10 november
Att justera röstlängden till 35 röstberättigade ombud vid mötets
öppnande söndag 10 november
Att stryka texten "höger" den första, andra, tredje, femte och tionde
gången den förekommer i texten.
Att konsekvensändra extremister/extremism till extremism och
antidemokrati genom hela dokumentet
Att ändra tilläggsattsatsen under sociala utmaningar till:
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"Att staten ska bidra med ytterligare resurser för att unga med
funktionsnedsättning ska kunna engagera sig på jämlika villkor som
unga utan funktionsnedsättning”
Att konsekvent byta ut "Tjänstemän" mot "tjänstepersoner"
Att anta det civilsamhällespolitiska programmet som tillägg till LSU:s
idéprogram med gjorda ändringar

Efter 14e§ gick mötet vidare till att behandla 14c§.
15 § Motioner och motionssvar
Motionerna behandlades var för sig.
Unga Örnar: Förbättra villkoren för barn- och ungas organisering!
Unga Örnar föredrog sin motion och LSU:s styrelse föredrog sitt
motionssvar.

Motionen föreslog
Att LSU ska verka för att förbättra de ekonomiska villkoren för barn- och
ungdomsorganisationer
Styrelsen yrkade
Att anse motionen besvarad
Mötet beslutade
Att anse motionen besvarad
RUM (Riksförbundet unga musikanter): Medlemmar under 6 år
Riksförbundet unga musikanter föredrog sin motion, och LSU:s styrelse
föredrog sitt motionssvar.

Motionen yrkade
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 at uppnå 60% gränsen.
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 och inte gjorts

Styrelsen yrkade
Att anse motionens första att-sats besvarad
17
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Att bifalla motionens andra att-sats
Mötet beslutade
Att anse motionens första att-sats besvarad
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 och inte gjorts
16 § Redovisning av kartläggning
Redovisning av kartläggning behandlades efter 10 §. Tillförordnad
generalsekreterare Rebecka Stenkvist och ordförande Rosaline Marbinah
föredrog kartläggningen.
Mötet beslutade
Att lägga redovisning av kartläggning till handlingarna
17 § Beslutsuppföljning
Beslutsuppföljningen föredrogs efter 16 §. Generalsekreterare Hannah Kroksson
föredrog beslutsuppföljningen.
Mötet beslutade
Att tacka för rapporten och lägga beslutsuppföljningen till handlingarna

Efter 17 § Beslutsuppföljning gick mötet tillbaka 11 § Beslut angående ansvarsfrihet
åt styrelsen för verksamhetsår 2018.
18 § Övriga ärenden
Mötespresidiet yrkade
Att konstatera att mandatperioderna under 13 § Valärenden sträcker sig i 2 år,
2020 – 2021.
Mötet beslutade
Att konstatera att mandatperioderna under 13 § Valärenden sträcker sig
i 2 år, 2020 – 2021.
19 § Representantskapsmötets avslutande
Mötet avslutades 16:20 söndag 10 november
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