Protokoll Representantskapet 2020
2020-11 07/08
LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer,
802010-9594

Protokoll för LSU:s Representantskapsmöte 2020
7-8 november
Närvarande lördag 7:e november 2020
1.

Astronomisk Ungdom

2.

Centerpartiets Ungdomsförbund

3.

CISV Sverige

4.

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige

5.

Fältbiologerna

6.

Förbundet Unga Rörelsehindrade

7.

Förbundet Vi Unga

8.

IFMSA – Sweden

9.

IOGT-NTOs Juniorförbund

10.

Judiska Ungdomsförbundet

11.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

12.

Popkollo

13.

PUSH Sverige

14.

Scouterna

15.

Spelhobbyförbundet

16.

Svenska Celiakiungdomsförbundet

17.

Svenska Kyrkans Unga

18.

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

19.

Sveriges Elevkårer

20.

Sveriges Hundungdom

21.

Sveriges Ungdomsråd

22.

Tamam

23.

RFSL Ungdom

24.

Riksförbundet Unga Musikanter

25.

Rädda Barnens Ungdomsförbund

26.

Unga Hörselskadade
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27.

Unga Reumatiker

28.

Unga Rörelsehindrade

29.

Ungdomens Nykterhetsförbund

30.

Ung Media Sverige

31.

Ung Pirat

32.

Ung Teaterscen

33.

Ung Vänster

34.

Utrikespolitiska Förbundet Sverige

Närvarande söndag 8:e November 2020
1.

Centerpartiets Ungdomsförbund

2.

CISV Sverige

3.

Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige

4.

Förbundet Unga Rörelsehindrade

5.

Förbundet Vi Unga

6.

IOGT-NTOs Juniorförbund

7.

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

8.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

9.

Popkollo

10.

PUSH Sverige

11.

Scouterna

12.

Spelhobbyförbundet

13.

Svenska Celiakiungdomsförbundet

14.

Svenska Kyrkans Unga

15.

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

16.

Sveriges Elevkårer

17.

Sveriges Hundungdom

18.

Sveriges Ungdomsråd

19.

Tamam

20.

RFSL Ungdom

21.

Riksförbundet Unga Musikanter
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22.

Rädda Barnens Ungdomsförbund

23.

Turkiska Ungdomsförbundet

24.

Unga Hörselskadade

25.

Unga Reumatiker

26.

Unga Rörelsehindrade

27.

Ungdomens Nykterhetsförbund

28.

Ung Media Sverige

29.

Ung Pirat

30.

Ung Teaterscen

31.

Ung Vänster

32.

Utrikespolitiska Förbundet Sverige

Avsagda röster för representantskapet 2020
1.

Sveriges Blåbandsungdom

2.

Unga Forskare

3.

Aktiv Ungdom

4.

Ung Diabetes Sverige

5.

Jagvillhabostad

6.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

7.

Studentradion i Sverige

8.

Saco Studentråd

9.

Röda Korsets Ungdomsförbund

10.

Sveriges Elevråd

11.

KFUM Sverige

12.

Svenska Alliansmissionens Ungdom

13.

Fältbiologerna

14.

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund

15.

Socialdemokratiska Studentförbundet

16.

4H

17.

Unga Feminister
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§ 1 Representantskapsmötets öppnande
LSU:s ordförande Rosaline Marbinah hälsade alla välkomna och förklarade
Representantskapsmötet 2020 öppnat den 7:e november 09.19.

§ 2 Beslut om mötets stadgeenliga utlysande
Enligt stadgan behöver årsmötet kallas senast 20 veckor innan mötet. Kallelsen gick ut
17:e juni 2020 till medlemsorganisationerna.
Styrelsen yrkade
att representantskapet anser sig stadgeenligt utlyst.
Representantskapet beslutade
att årsmötet anser sig stadgeenligt utlyst.

§ 3 Val av mötesordförande
Styrelsen yrkade
att Representantskapet 2020 utser Jakob Amnér samt Angela Refuerzo Larsson till
mötesordföranden för Representantskapsmötet 2020.
Representantskapet beslutade
att utse Jakob Amnér samt Angela Refuerzo Larsson till
mötesordföranden för Representantskapsmötet 2020

§ 4 Val av mötessekreterare
Styrelsen yrkade
att Representantskapet 2020 utser Julia Wallensteen samt Mona Nechma till
mötessekreterare för Representantskapsmötet 2020.
Representantskapet beslutade
att utse Julia Wallensteen samt Mona Nechma till mötessekreterare för
Representantskapsmötet 2020.
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§ 5 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
Johan Bergman, ombud för Utrikespolitiska Förbundet, nominerade
Johan Bergman, Utrikespolitiska Förbundet Sverige.
Bartosz Storinski, ombud för Förbundet Vi Unga, nominerade
Bartosz Storinski, till justerare.
David Klarlund, ombud för Ung Pirat, nominerade
David Klarlund, Ung Pirat till justerare.

Representantskapet beslutade:
att välja Johan Bergman samt Bartosz Storinski till protokolljusterare
tillika rösträknare.

§ 6 Fastställande av röstlängd
Mötesordföranden yrkade
att fastställa röstlängden till 28 röstberättigade ombud.

Representantskapet beslutade
att fastställa röstlängden lördagen den 7:e november kl 10.09 till 28
röstberättigade ombud.
att justera röstlängden den 7:e november kl. 10.37 till 29 röstberättigade
ombud.

§ 7 Fastställande av föredragningslista
Styrelsen yrkade
att Representantskapet antar det reviderade förslaget till föredragningslista.
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Milena Axklo, ombud för Centerpartiets ungdomsförbund, yrkade
att neka PUSH Sverige rätten att motionera och stryka ärendet från
föredragningslistan.

Representantskapet beslutade
att bifalla Milenas förslag att neka PUSH Sverige rätten att motionera och
stryka ärendet från föredragningslistan.
bifall: 16, avslag: 8, avstå: 4
att anta det reviderade förslaget till föredragningslista.

Protokollet redovisas nedan i den ordning som punkterna behandlades under mötet,
under respektive dagordningspunkt anges vilket nummer ärendet haft i den utskickade
föredragningslistan, samt i utskickade handlingar.

§ 8 Fastställande av arbetsordning
(1.7 i föredragningslista och handlingar)
Styrelsen yrkade
att representantskapet antar arbetsordning för LSU:s Representantskap enligt bilaga.
Representantskapet beslutade
att anta arbetsordning för LSU:s Representantskap enligt bilaga.
Mötet tog paus 10.56 för att sedan övergå till seminarium kl 11.00.
Mötet återupptogs 13.30
Mötesordföranden beslutade att förlänga nomineringstiden för nomineringar till
nomineringskommittén till beslut om antagande och utträde av medlemsorganisationer
och etableringsmedlemmar tagits.
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§ 9 Beslut om antagande av medlemsorganisationer och
etableringsmedlemmar
(3.1 i Föredragningslista och handlingar)
Styrelsen yrkade
att Representantskapet noterar SUK – Sveriges unga katolikers utträde från LSU.
att Representantskapet antar JUS – Judiska ungdomsförbundet i Sverige som fullvärdig
medlem i LSU med omedelbar verkan.
att Representantskapet antar Popkollo som fullvärdig medlem i LSU med omedelbar
verkan.
att Representantskapet justerar röstlängden.
Representantskapet beslutade
att notera SUK – Sveriges unga katolikers utträde från LSU.
bifall 27, avslag 0, avstå 0
att anta JUS – Judiska Ungdomsförbundet i Sverige som fullvärdig medlem
i LSU med omedelbar verkan.
bifall 25, avslag 0, avstå 2
att anta Popkollo som fullvärdig medlem i LSU med omedelbar verkan.
bifall 27, avslag 0, avstå 0
att justera röstlängden.
bifall 27, avslag 0, avstå 0
Mötesordförande justerade röstlängden till 31 röstberättigade ombud kl. 13.48.

§ 10 Val av nomineringskommitté för val av valberedning
(5.1 i Föredragningslista)
Bartosz Stroinski, ombud för Förbundet Vi Unga, nominerade
Bartosz Stroinski till ledamot i nomineringskommitté för val av valberedning.

Oscar Sjökvist, ombud för Förbundet Unga Rörelsehindrade, nominerade
Oscar Sjökvist till nomineringskommittén.
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Representantskapet beslutade
att välja Oscar Sjökvist samt Bartosz Stroinski till nomineringskommittén
för val av valberedning

§ 11 Beslutuppföljningsrapport
(2.1 i Föredragningslista)
LSU:s generalsekreterare Hannah Kroksson presenterade beslutuppföljningsrapporten
för representantskapet.
Styrelsen yrkade
att Representantskapet tackar för rapporten och lägger beslutsuppföljningen till
handlingarna
Representantskapet beslutade
att tacka för rapporten och lägga beslutsuppföljningen till handlingar.

§12 Verksamhetsberättelse för det gångna året
(4.1 i Föredragningslista och handlingar)
LSU:s generalsekreterare Hannah Kroksson föredrog verksamhetsberättelsen för
representantskapet.
Styrelsen yrkade
att Representantskapet lägger LSU:s verksamhetsberättelse för 2019 till handlingarna.
Representantskapet beslutade
att lägga verksamhetsberättelsen för 2019 till handlingarna.
Mötesordföranden ajournerade mötet kl. 14.33
Mötesordföranden återupptog mötet kl. 15.15 för yrkanden.
Mötesordföranden ajournerade mötet 15.30.
Mötesordföranden återupptog mötet 15.45
Mötesordföranden justerade röstlängdlängden till 27 röstberättigade ombud kl. 15.47
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Mötesordföranden justerade röstlängdlängden till 28 röstberättigade ombud kl. 15.51
Mötesordföranden justerade röstlängdlängden till 29 röstberättigade ombud kl. 16.12
Mötesordföranden drog sträck i debatten om verksamhetsberättelsen 16.37

§ 13 Verksamhetsplan 2021
(6.1 i Föredragningslista och handlingar)
Styrelsen yrkade
att Representantskapet antar Verksamhetsplanen för 2021.
Henrik Almén yrkade
att stycke sex ändras enligt följande:
• LSU ska verka för att statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer ska öka
ytterligare och att ökningen ska permanenteras.
• LSU ska verka för att statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer ska öka
ytterligare och att ökningen ska permanentas.
Johanna Forsberg, ombud för Unga Hörselskadade, yrkade
att stycke 19 ändras enligt följande:
• LSU ska erbjuda möjligheter för medlemsorganisationerna att stärka sitt
inkluderingsarbete genom ökad kunskap om antirasistiskt arbete.
• LSU ska erbjuda möjligheter för medlemsorganisationerna att stärka sitt
inkluderingsarbete genom ökad kunskap om antirasistiskt arbete och arbetet mot
funkofobi.
att stycke 19 skulle ändras enligt följande:
• 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.
• LSU ska undersöka för- och nackdelar med att starta en tankesmedja och återkomma
till representantskapet år 2021 med en sammanfattande analys om konsekvenserna av
en sådan.
Joel Bergstrand, ombud för Scouterna, yrkade
att stycke nio ändras enligt följande:
• LSU ska aktivt bevaka barn och ungas demokratiska utrymme att få sin röst hörd när
de organiserar sig i en omvärld som fått nya förutsättningar att mötas med
restriktioner kring social distansering
• LSU ska aktivt bevaka barn och ungas demokratiska utrymme, rätt och möjlighet till
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organisering, samt att få sin röst hörd i relation till restriktioner kring fysisk
distansering
Bartosz Stroinski, ombud för Förbundet Vi Unga, föreslog yrkade
att addera följande tillägg till stycke 13:
• LSU ska föra dialog med sina medlemsorganisationer kring LSUs syfte och
arbetsområden för att vara ständigt aktuella som samlingsorganisation för
ungdomsrörelsen.

Mötesordföranden beslutade att dra ett sträck i debatten gällande Verksamhetsplanen
2021 kl 16.37
Mötet ajournerades kl 16.58 den 7:e november 2020, planerades att återupptas kl 09.00
den 8:e november 2020
Möte återupptogs 09.02 den 8:e november 2020.
Presidiet yrkade
att Representantskapet river upp sträck i debatten.
att Representantskapet river upp yrkandestoppet.

Representantskapet beslutade
att riva upp sträck i debatten
att riva upp yrkandestoppet
Mötesordföranden fastställde en justerad röstlängd av 29 röstberättigade ombud den 8:e
november 2020 kl. 09.33.
Mötesordföranden fastställer en justerad röstlängd av 30 röstberättigade ombud den 8:e
november 2020 kl 09.40.
Bartosz Stroinski, ombud för Förbundet Vi Unga, yrkade
att stycke 15 skulle ändras enligt följande:
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• LSU ska samverka och bilda strategiska allianser med andra civilsamhällesaktörer,
exempelvis trossamfund, fackföreningsrörelsen samt internationella
solidaritetsrörelser och sträva efter att tillsammans med dem lyfta vikten av
civilsamhällets och speciellt ungdomsrörelsens roll som röstbärare.
• LSU ska samverka och bilda strategiska allianser med andra relevanta
civilsamhällesaktörer och sträva efter att tillsammans med dem lyfta vikten av
civilsamhällets och speciellt ungdomsrörelsens roll som röstbärare.
Bartosz Stroinski, ombud för Förbundet Vi Unga, yrkade
att addera följande tillägg till stycke 20:
• LSU ska verka för att barn och unga ska få likvärdiga möjligheter att organisera sig
över hela landet.
Johanna Forsberg, ombud för Unga Hörselskadade, yrkade
att stycke 18 skulle ändras enligt följande:
• LSU ska se över hur det egna arbetet, och stödet till medlemsorganisationerna, ska
stärkas för att bättre inkludera alla oavsett funktionalitet genom att se över, och sprida,
rutiner, mallar och checklistor.
• LSU ska se över hur det egna arbetet, och stödet till medlemsorganisationerna, ska
stärkas för att bättre inkludera alla oavsett funktionalitet genom att se över, och sprida,
rutiner, mallar och checklistor. LSU ska med hjälp av funkisorganisationerna ta fram
metodmaterial för tillgängliga digitala mötesplatser.
Bartosz Stroinski, ombud för Förbundet Vi Unga, yrkade
att addera följande tillägg i stycke sex:
• LSU ska verka för att statsbidraget för ungdomsorganisationer ska i större
utsträckning utgå från kvalitativa mål.
Representantskapet beslutade
att bifalla Henrik Almén föreslag på ändring i stycke sex ändras enligt
följande:
• LSU ska verka för att statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer
ska öka ytterligare och att ökningen ska permanenteras.
• LSU ska verka för att statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer
ska öka ytterligare och att ökningen ska permanentas.
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att bifalla Johanna Forsbergs förslag på ändring i stycke 19 enligt följande:
• LSU ska erbjuda möjligheter för medlemsorganisationerna att stärka sitt
inkluderingsarbete genom ökad kunskap om antirasistiskt arbete.
• LSU ska erbjuda möjligheter för medlemsorganisationerna att stärka sitt
inkluderingsarbete genom ökad kunskap om antirasistiskt arbete och
arbetet mot funkofobi.
att bifalla Joel Bergstrands förslag på ändring i stycke 9 enligt följande:
• LSU ska aktivt bevaka barn och ungas demokratiska utrymme att få sin
röst hörd när de organiserar sig i en omvärld som fått nya förutsättningar
att mötas med restriktioner kring social distansering
• LSU ska aktivt bevaka barn och ungas demokratiska utrymme, rätt och
möjlighet till organisering, samt att få sin röst hörd i relation till
restriktioner kring fysisk distansering
att bifalla Bartosz Stroinskis förslag på tillägg i stycke 13 enligt följande:
• LSU ska föra dialog med sina medlemsorganisationer kring LSUs syfte
och arbetsområden för att vara ständigt aktuella som
samlingsorganisation för ungdomsrörelsen.
att bifalla Bartosz Stroinskis förslag på ändring i stycke 15 enligt följande:
• LSU ska samverka och bilda strategiska allianser med andra
civilsamhällesaktörer, exempelvis trossamfund, fackföreningsrörelsen
samt internationella solidaritetsrörelser och sträva efter att tillsammans
med dem lyfta vikten av civilsamhällets och speciellt ungdomsrörelsens
roll som röstbärare.
• LSU ska samverka och bilda strategiska allianser med andra relevanta
civilsamhällesaktörer och sträva efter att tillsammans med dem lyfta
vikten av civilsamhällets och speciellt ungdomsrörelsens roll som
röstbärare.
att bifalla Bartosz Stroinskis förslag på tillägg i stycke 20 enligt följande:
• LSU ska verka för att barn och unga ska få likvärdiga möjligheter att
organisera sig över hela landet.
att bifalla Johanna Forsbergs förslag på ändring i stycke 18 enligt följande:
• LSU ska se över hur det egna arbetet, och stödet till
medlemsorganisationerna, ska stärkas för att bättre inkludera alla oavsett
funktionalitet genom att se över, och sprida, rutiner, mallar och
checklistor.
• LSU ska se över hur det egna arbetet, och stödet till
medlemsorganisationerna, ska stärkas för att bättre inkludera alla oavsett
funktionalitet genom att se över, och sprida, rutiner, mallar och
checklistor.LSU ska med hjälp av funkisorganisationerna ta fram
metodmaterial för tillgängliga digitala mötesplatser.
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att avslå Bartosz Stroinskis förslag på tillägg i stycke sex enligt följande: •
LSU ska verka för att statsbidraget för ungdomsorganisationer ska i större
utsträckning utgå från kvalitativa mål.
att bifalla styrelsens förslag att anta Verksamhetsplanen för 2021.
Mötesordföranden utlyste en paus för yrkanden 09.47.
Mötet återupptogs 09.52.

§ 14 Revisorernas berättelse
(4.2 i Föredragningslista och handlingar)
LSU:s revisor Eric Tegnander presenterar revisorernas berättelse.
Styrelsen yrkade
att Representantskapet lägger revisorernas berättelse till handlingarna.
Presidiet yrkade
att gå till beslut
Representantskapet beslutade
att gå till beslut
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna

§ 15 Fastställande av resultat och balansräkning för föregående
verksamhetsår
(4.3 i Föredragningslista och handlingar)
LSU:s generalsekreterare Hannah Kroksson presenterade förvaltningsberättelse samt
resultat och balansräkning för föregående verksamhetsår.
Styrelsen yrkade
att Representantskapet lägger förvaltningsberättelse med tillhörande resultat- och
balansräkning till handlingarna.
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Presidiet yrkade
att representantskapet går till beslut
Representantskapet beslutade
att gå till beslut
att lägga förvaltningsberättelse med tillhörande resultat- och
balansräkning till handlingarna.

§ 16 Revisorernas rapport över innevarande verksamhetsår
(4.4 i Föredragningslista och handlingar)
LSU:s revisor Eric Tegnander presenterade revisorernas rapport över innevarande
verksamhetsår.
Styrelsen yrkade
att Representantskapet lägger revisorernas rapport över innevarande år till
handlingarna.
Presidiet yrkade
att representantskapet går till beslut
Representantskapet beslutade
att gå till beslut
att bifalla styrelsens förslag att lägga revisorernas rapport över
innevarande år till handlingarna.

§ 17 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för föregående
verksamhetsår
(4.5 i Föredragningslista)
Auktoriserad revisor yrkade
att bevilja LSU:s styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Presidiet yrkade
att mötet går till beslut
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Representantskapet beslutade
att bifalla presidiets förslag att gå till beslut
att bifalla auktoriserad revisors förslag att bevilja LSU:s styrelse
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 18 Val av revisorer och revisorsersättare
(5.2 i Föredragningslista och handlingar)
Valberedningen yrkade
att representantskapet väljer Kave Noori till verksamhetsrevisor för åren 2021–2022.
att Representantskapet väljer Elsa Valeberg till verksamhetsrevisorsersättare för åren
2021–2022.
att Representantskapet väljer Marcus Jonasén till auktoriserad revisor för 2021–2022.
att representantskapet väljer Lena Johnson till auktoriserad revisorsersättare 2021–
2022.
Presidiet yrkade
att gå till beslut
Representantskapet beslutade
att gå till beslut
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.
Mötet ajournerades kl. 11.34
Mötet återupptogs kl. 14.25
Mötesordföranden justerade röstlängden till 27 röstberättigade ombud kl. 14.27
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§ 19 Fastställande av medlemsavgift 2021 och preliminär
medlemsavgift för 2022
(6.2 i Föredragningslista och handlingar)
Styrelseledamot Iman Djelloul presenterade styrelsens förslag till medlemsavgifter för
2021 samt preliminär medlemsavgift till 2022.
Styrelsen yrkade
att fastställa medlemsavgifterna som oförändrade för 2021 samt preliminärt
oförändrade till 2022 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 Representantskapet ger LSU:s styrelse mandat att undanta medlemsorganisation
från medlemsavgift om särskilda skäl föreligger.
Presidiet yrkade
att gå till beslut
Representantskapet beslutade
att gå till beslut
att fastställa medlemsavgifterna som oförändrade för 2021 samt
preliminärt oförändrade till 2022 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 Representantskapet ger LSU:s styrelse mandat att undanta
medlemsorganisation från medlemsavgift om särskilda skäl föreligger.
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§ 20 Budgetdirektiv och finansiella mål
(6.3 i Föredragningslista och handlingar)
Styrelsen yrkade
att Representantskapet antar ett budgetdirektiv på 150 000 kr för år 2021.
att Representantskapet antar ett preliminärt budgetdirektiv på 150 000 kr för år 2022.

Presidiet yrkade
att gå till beslut
Representantskapet beslutade
att anta ett budgetdirektiv på 150 000 kr för år 2021.
att anta ett preliminärt budgetdirektiv på 150 000 kr för år 2022.

§ 21 Stadgerevision
(6.4 i Föredragningslista och handlingar)
Styrelsen yrkade
att Representantskapet ändrar ”Fastställande av verksamhetsplan inklusive
budgetdirektiv och finansiella mål för nästföljande verksamhetsår.” till ”Fastställande
av verksamhetsplan för nästföljande mandatperiod” samt en ny punkt ”Fastställande
av budgetdirektiv för nästföljande verksamhetsår.” i LSU:s stadgar.
Presidiet yrkade
att gå till beslut
Representantskapet beslutade
att gå till beslut
att ändra ”Fastställande av verksamhetsplan inklusive budgetdirektiv och
finansiella mål för nästföljande verksamhetsår.” till ”Fastställande av
verksamhetsplan för nästföljande mandatperiod” samt en ny punkt
”Fastställande av budgetdirektiv för nästföljande verksamhetsår.” i LSU:s
stadgar.
Bifall: 26, avslag: 0, avstå: 1
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Mötet ajournerades kl. 14.51.
Mötet återupptogs kl 15.05.

§ 22 Val av valberedning
(5.3 i Föredragningslista)
Nomineringskommittén yrkade
att välja Jonathan Elebjörk Wahlström till LSU:s valberedning.
att välja Intisar Mahmood till LSU:s valberedning.
att välja Carissa Düring till LSU:s valberedning.
Representantskapet beslutade
att välja Jonathan Elebjörk Wahlström till LSU:s valberedning.
att välja Intisar Mahmood till LSU:s valberedning.
att välja Carissa Düring till LSU:s valberedning

§ 23 Arvoderingsförslag
(5.4 i Föredragningslista och handlingar)
Valberedningen yrkade
att styrelsen inom sig får fördela arvodering på maximalt 150%.
att en arvodering på 100% motsvarar 64% av ett prisbasbelopp per månad.
att en arvodering på 100 % är maximal arvodering en enskild person kan få.
Presidiet yrkade,
att gå till beslut

Representantskapet beslutade
att gå till beslut
att styrelsen inom sig får fördela arvodering på maximalt 150%.

Transaktion 09222115557439834837

Signerat JW, ARL, JA, BS, JB, MN

att en arvodering på 100% motsvarar 64% av ett prisbasbelopp per
månad.
att en arvodering på 100 % är maximal arvodering en enskild person kan
få.

§ 24 Representantskapsmötets avslutande
LSU:s ordförande Rosaline Marbinah avslutade 2020 års Representantskapsmöte den
8:e november 2020 kl. 15.44.
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Mötesordförande

Mötesordförande

______________________________

______________________________

Jakob Amnér

Angela Refuerzo Larsson

Mötessekreterare

Mötessekreterare

______________________________

_______________________________

Mona Nechma

Julia Wallensteen

Justerare

Justerare

______________________________

______________________________

Johan Bergman

Bartosz Storinski
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