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Bakgrund 
Efter två år av digitala årsmöten är det äntligen dags för oss att träffas och hålla årsmötet på plats 
i Örebro! I år tar vi med oss det bästa från det digitala formatet in i det fysiska rummet. I detta 
förslag till arbetsordning går vi igenom hur årsmötet går till och vilka regler som gäller för mötet 
för att alla ska förstå vad som händer och ha inflytande över hur mötet går till. Arbetsordningen 
är till stora delar en sammansmältning av arbetsordningen från 2021, då vi sist använde 
röstningsverktyget VoteIt vilket vi även kommer att använda i år, och arbetsordningen 2019, då vi 
sist hade ett fysiskt årsmöte. 

Sist i dokumentet finns en ordlista med förklaringar av ord som är vanliga i mötessammanhang 
men inte alltid så lätta att förstå.  

Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående samt den följande beskrivning av arbetsordningen föreslås 
årsmötet besluta

Att anta arbetsordningen för LSU:s årsmöte 2022.

1.8 § Förslag till Arbetsordning för LSU:s 
årsmöte 2022
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1.8 Arbetsordning 2

Spelregler för årsmötet
Årsmötet finns till för att alla LSU:s medlemmars tankar och idéer ska höras och tas i beaktande 
så att LSU:s verksamhet och organisation fortsätter utvecklas i den riktning som medlemmarna 
vill. Det är därför viktigt att vi alla tillsammans anstränger oss för att göra mötet så demokratiskt 
och inkluderande som möjligt. Alla deltagare har ett ansvar för att skapa ett tryggt rum där alla får 
komma till tals på goda villkor och med ett bra bemötande. Du som deltar på årsmötet förväntas 
bidra till att skapa ett bra möte genom att:   

• Uppmuntra alla att komma med förslag och delta i diskussioner.  
• Aktivt motverka alla former av förtryck. 
• Visa hänsyn till varandra både i och utanför det formella mötet och ha respekt för allas olika 

erfarenheter, engagemangs- och livsvillkor. 
• Försöka förstå vad någon menar och låta den utveckla sina tankar.   
• Synliggöra varandras goda idéer och bidrag till mötet och tolka varandra välvilligt.   
• Syntolka alla visuella inlägg för att underlätta för samtliga deltagare att ta del av 

informationen.   
• Följa mötespresidiets guidning genom mötet.  

LSU har nolltolerans för trakasserier och kränkande särbehandling. Om du upplever att du blir 
utsatt för ett olämpligt beteende eller känner dig otrygg ska du uppmärksamma LSU:s kansli på 
detta. Vid mötets start kommer mötespresidiet att tala om hur du kan kontakta ansvarig kanslist 
och förtroendevald. Du kan också mejla till arsmote@lsu.se. När LSU får kännedom om ett 
otillbörligt beteende hanterar vi det skyndsamt i enlighet med LSU:s policy och handlingsplan 
mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.    

Rösträtt, yttranderätt och förslagsrätt
Många personer är närvarande på årsmötet men alla har inte samma rättigheter. I tabellen visas 
vilka grupper som har rätt att göra vad under årsmötet. Varje medlemsorganisation kan delta 
på årsmötet med ett ombud samt en övrig representant. Ombudet har rösträtt, yttranderätt 
och förslagsrätt, medan den övriga representanten endast har yttranderätt och förslagsrätt. 
Etableringsmedlemmar kan delta med en representant och en övrig representant, vilka har 
yttranderätt i alla ärenden men inte rösträtt eller förslagsrätt. Om ombud eller övrig representant 
har behov av en ledsagare deltar denna person utöver antalet som i grunden tillåts.  

Rösträtt innebär att du har rätt att vara med och fatta beslut under mötet. Det är endast ombud 
ifrån medlemsorganisationer som har rösträtt.  

Förslagsrätt innebär att du har möjlighet att lägga fram förslag som mötet kan rösta om. 
Ombuden, styrelsen och mötespresidiet har rätt att lägga förslag under alla delar av mötet medan 
andra bara har rätt att lägga förslag under vissa beslutspunkter.   

Yttranderätt innebär att du har rätt att uttrycka din åsikt under mötet, en del har yttranderätt 
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under alla delar av mötet medan andra bara har yttranderätt i speciella frågor. I listan här nedan 
kan du se vilka som har vilka rättigheter under olika punkter på föredragningslistan.   

Årsmötet kan besluta om att specifika frågor ska behandlas bakom stängda dörrar. Om årsmötet 
fattar ett sådant beslut ska samtliga deltagare utöver mötespresidium, ombud och representanter 
för etableringsmedlem, LSU:s styrelse samt LSU:s generalsekreterare lämna mötet tills punkten är 
behandlad.

Deltagare Rösträtt Förslagsrätt Yttranderätt
Ombud från medlemsorgani-
sation  

X X X

Styrelsen X X

Årsmötets mötespresidium X X

Representant från etablerings-
medlem  

X

LSU:s generalsekreterare X

Revisorer  X¹ X

Valberedning X² X²

Kandidater till förtroendepos-
ter

X³

Funktionärer  X4

Övriga representanter från 
medlemsorganisationer 

X X

Övriga representanter från 
etableringsmedlem

X

Övriga X4

 
¹ Vid ärenden rörande revision   
² Vid valärenden   
³ Vid valärenden   
⁴ Efter beslut från mötespresidiet 
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Fastställande av röstlängd 
Röstlängden består av namnen på samtliga röstberättigade ombud som närvarar under mötet. 
Röstlängden justeras via VoteIT. Om en organisation behöver byta ombud måste det meddelas 
skriftligen till arsmote@lsu.se i god tid så att åtkomst till VoteIT kan lösas. Hur många ombud 
som måste vara närvarande för att mötet ska kunna fatta beslut bestäms av LSU:s stadga. Om en 
förening inte kan delta på LSU:s årsmöte så kan denna avsäga sig sin rösträtt. Detta måste, enligt 
stadgeändringen 2021 ske skriftligen till LSU och noteras inför årsmötet under § 1.6 Fastställande 
av röstlängd i föredragningslistan.  

Ibland kan medlemsorganisationer behöva byta ombud, ombud kan komma sent eller av olika 
anledningar behöva avvika från mötet och då behöver röstlängden justeras under mötet. Då kan 
ombudet åberopa ordningsfråga och be mötespresidiet att justera röstlängden. 

Röstlängden uppdateras vid mötets början samt vid behov, till exempel efter längre pauser, på 
mötespresidiets uppmaning.  

Procedurregler 
Talartid   
Personer med yttranderätt har en talartid på tre minuter för sitt första yttrande i en debatt. 
Mötespresidiet kan bevilja längre talartid vid presentationer av propositioner och motioner. 
Yttranden som tolkas har alltid dubbel talartid.   

Inför personval kan personer med yttranderätt plädera för kandidater. Personen har då två 
minuters talartid och varje ombud kan bara plädera en gång per valärende. I replikskiften är 
talartiden en minut.   

Mötespresidiet har rätt att införa ytterligare talartidsbegränsningar om de anser det nödvändigt 
för att hålla mötestiden.   

Att begära ordet 
Under plenumförhandlingarna kan du begära ordet när du vill säga någonting. Du begär 
ordet genom att ställa upp dig på talarlistan i VoteIT. Mötespresidiet talar sedan om för dig när 
det är din tid att tala.  

Eftersom vi använder hörslinga i plenum som är kopplad till en mikrofon är det mycket viktigt att 
den som talar använder mikrofonen, för att alla ska ha möjlighet att uppfatta vad som sägs under 
årsmötet. Om du blir tilldelad ordet, vänta alltså på att du fått mikrofonen innan du börjar tala. 

Under mötet används dubbla talarlistor med förtur för förstagångstalare. Det betyder att personer 
som begär ordet för första gången under en dagordningspunkt automatiskt få förtur framför den 
som redan talat under samma punkt. Dettaanvänds för att så många röster som möjligt ska höras 
i en diskussion. Utöver talarlistan för att debattera i en specifik fråga kommer det också att finnas 
generella talarlistor för Ordningsfråga, Sakupplysning och Replik.
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I plenum kan du begära ordet av följande skäl:   
• Du vill argumentera för vad du tycker om ett förslag. När den som presenterar förslaget

till beslut har pratat klart öppnar mötespresidiet upp för diskussion om det förslaget. Om
du begär ordet sätts du upp på talarlistan. När mötet har avslutat en diskussion och befinner
sig i beslut kan du inte längre begära ordet för att argumentera för din åsikt.  Ett bra inlägg i
diskussionen är tydligt, håller god ton och tillför något nytt till det som sagts. Diskussioner
på årsmötet ska präglas av deltagande från medlemsorganisationerna, öppen dialog och högt i
tak.

• Du vill bidra med en sakupplysning. Det kan vara att ett viktigt faktum som glömts bort
eller att något sagts som är fel. Då får du inte argumentera eller komma med förslag utan bara
tala om vad som saknas eller blivit fel. Sakupplysning ska motiveras för mötespresidiet som
beslutar om sakupplysningen ska beviljas. Beviljade sakupplysningar bryter talarlistan och får
förtur.

• Du vill begära replik. En replik kan du begära när ditt tidigare inlägg blivit medvetet
felaktigt tolkat i sak eller när du känner dig personligt angripen i en debatt. Mötespresidiet
avgör om begäran om replik ska beviljas. Repliken ska endast vara ett kort svar. Replik bryter
talarlistan och kan följas av kontrareplik på samma sätt som replik.

• Du vill väcka en ordningsfråga. En ordningsfråga ska röra formerna för årsmötet.
Ordningsfrågan bryter talarlistan. Olika former av ordningsfrågor finns beskrivna härunder.
Rådgör gärna med mötespresidiet om du är tveksam.

Ordningsfrågor  
Det finns flera olika typer av ordningsfrågor, här är några exempel.  
• Oklarheter inför beslut. Om du inte har förstått hur ett beslut kommer att fattas eller vilka

förslag som du ska ta ställning till kan du begära ordet i en ordningsfråga. Du får då bara ställa
frågor om just hur ett beslut ska fattas, om vad ni ska rösta eller om du behöver teknisk hjälp.

• Paus. I långa diskussioner behövs det ibland en paus. Mötespresidiet lägger in paus
där det passar bra. Tycker du att det behövs ytterligare en paus kan du begära det.
Mötespresidiet fattar då ett beslut om att ta paus eller fortsätta mötet eller så frågar
de årsmötet som beslutar i frågan. Ingen debatt förs i ordningsfrågan.

• Tidsbegränsning. Om diskussioner drar ut på tiden kan årsmötet införa en kortare
tidsbegränsning. Du kan yrka på att en tidsbegränsning ska införas. Mötet röstar sedan ja eller
nej till förslaget. Mötespresidiet kan också själva besluta om kortare talartid.

• Streck i debatten. Ombud eller mötesordförande kan föreslå streck i debatten om du anser
att debatten drar ut onödigt på tiden. Beslut tas av årsmötet efter fråga från mötespresidiet.
När streck i debatten beslutats får de som vill tala sätta upp sig på talarlistan innan strecket
dras. Efter det kan inga ytterligare personer sätta upp sig. Innan debatten går vidare redovisar
ordföranden vilka som skrivit upp sig på talarlistan.
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Mötets olika delar 
Plenumförhandlingar  
Plenum är årsmötets beslutsrum där propositioner, motioner, val och andra frågor som ska 
behandlas diskuteras och tas beslut om. Arbetet i plenum leds av ett mötespresidium som består 
av det antal ordföranden och sekreterare som årsmötet väljer. Styrelsen ska lämna förslag på 
mötespresidium till årsmötet. 

Årsmötet ska utöver mötespresidiet utse två mötesdeltagare till mötesjusterare och rösträknare. 
Deras uppgifter är att tillsammans med mötespresidiet justera protokollet samt att om det 
behövs hjälpa mötespresidiet vid rösträkning.    

Yrkande och diskussion i VoteIT 
Alla förslag som ska beslutas om på mötet kallas för yrkanden. Yrkanden skrivs in under 
respektive dagordningspunkt i VoteIT. Mötet kommer att öppnas i VoteIT redan på 
fredagen den 11 november, vilket gör det möjligt att börja lägga in yrkanden och diskutera 
dagordningspunkterna i förväg. Möjligheten att yrka i förtid stänger på kvällen, torsdagen den 17:e 
så att årsmötets personal har tid att förbereda inför möteshelgen. Yrkanden kan också läggas till i 
VoteIT under sittande möte. Mötespresidiet beslutar då om att öppna punkten för yrkanden och 
diskussion och informerar om tid för yrkandestopp beroende på vilken punkt som behandlas och 
tidsplaneringen. 

Alla yrkanden som läggs in i VoteIT kommer att protokollföras så var noggrann med att 
kontrollera att yrkandet står på den avsedda dagordningspunkten och att det framgår vem 
avsändaren är. Om du skrivit ett yrkande men ändrar dig så kan du dra tillbaka ditt yrkande, då 
kommer det inte att behandlas i en omröstning och inte automatiskt att synas. Det kommer dock 
fortsatt att gå att hitta i VoteIT för alla som har behörighet. 

Yrkandestopp 
För att möjliggöra för alla ombud och representanter att ha god tid på sig att ta del av förslagen 
som mötet ska fatta beslut om ska alla yrkanden gällande propositioner, motioner och valärenden 
vara inskrivna i VoteIT senast klockan 8.00 samma dag som punkten är tänkt att behandlas på i 
plenum. Detta möjliggör för mötespresidiet att förbereda en god beslutsordning och tidsplanering 
av mötesdagarna. Valärenden är alla dagordningspunkter som börjar med 5, Propositioner börjar 
med 6 och Motioner börjar med 7.

Förhandlingar med beslut i VoteIT  
Samtliga beslut fattas i plenum, via men omröstningarna sker digitalt i VoteIT. Under dessa 
tillfällen genomförs förhandlingar med debatt och beslut i alla frågor. Förhandlingarna i varje fråga 
kommer att inledas med en kort presentation av dagordningspunkten samt en genomgång av de 
yrkanden som inkommit. Därefter får mötet debattera frågan. När debatten avslutas öppnas den 
aktuella punkten för beslut i VoteIT. Innan mötet fattar beslut i en fråga läser mötespresidiet upp 
vilka yrkanden som finns att besluta om i frågan. Mötespresidiet kan föreslå att besluta om flera 
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yrkanden samtidigt eller att behandla yrkanden var för sig. Vid behandling av enskilda yrkanden 
håller omröstningen öppet i 1 minut, vid samtidig behandling av flera yrkanden gör mötespresidiet 
en bedömning av hur lång tid omröstningen behöver vara öppen. Alla omröstningar i VoteIT sker 
slutet och det går inte att se vem som har röstat på vad.   

Årsmötet ska utöver mötespresidiet utse två mötesdeltagare till mötesjusterare. Deras uppgifter 
är att tillsammans med mötespresidiet justera protokollet samt att om det behövs hjälpa 
mötespresidiet vid beslutsförfaranden. 

Beslut 
Mötet kan endast gå till beslut i en fråga när ombuden är samlade för förhandling i plenum. Inga 
omröstningar kan alltså starta när mötet har paus. När debatten i en fråga är avslutad frågar 
mötets ordförande om mötet är redo att gå till beslut. När yrkandestopp infallit eller när mötet 
gått till beslut är det inte längre möjligt att lämna in nya förslag.  Mötesordföranden berättar vilka 
yrkanden som kommit in och föreslår hur de ska behandlas.     

Votering   
De flesta besluten under årsmötet kommer att fattas genom votering i VoteIT. VoteIT har olika 
omröstningsmodeller och mötespresidiet kommer säkerställa att rätt modell används, att alla 
förstår och hinner med att rösta under mötet.  

Beslut genom acklamation 
I vissa ärendet kan mötespresidiet välja att låta årsmötet ta beslut genom acklamation. Detta 
innebär alltså att alla närvarande på mötet ropar ”ja” och inte behöver gå in i VoteIt för att rösta. 
Denna metod används framför allt vid rutinärenden, så som formalia. 

Reservationer och anteckningar till protokollet   
Om något av ombuden vill reservera sig mot ett beslut ska detta anmälas direkt efter att beslutet 
har fattats, innan nästa punkt i föredragningslistan påbörjas. Reservationen ska lämnas in 
skriftligt till mötesordföranden via arsmote@lsu.se, senast vid avslutandet av årsmötet. Alla 
reservationer protokollförs.   

Ledamöter av LSU:s styrelse har rätt att anmäla avvikande mening till protokollet. Övriga 
anteckningar till protokollet ska lämnas till mötespresidiet innan mötet avlutas och redovisas i en 
bilaga till det färdigjusterade protokollet. 

Valärenden   
Valberedningens förslag  
Valberedningens uppgift är att bereda de val som årsmötet ska göra innan mötet och att föreslå 
mötet vilka av kandidaterna de anser ska väljas. Under mötet presenterar valberedningen sina 
förslag. Om det finns kandidater utanför valberedningens förslag får dessa möjlighet att kort 
presentera sig själva.  
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Ombuden har sedan möjlighet att plädera för kandidaterna innan mötet fattar beslut. Det innebär 
att ombud och representanter kan berätta för årsmötet varför de tycker att någon ska bli vald till 
ett uppdrag.  

Omröstning i personval 
Om det endast finns ett förslag i det personval som ska genomföras så sker beslut via en vanlig 
omröstning där förslaget bifalls eller avslås. Om det finns fler kandidater i ett personval än det 
antal personer som ska väljas så sker omröstningen enligt Skotsk STV (single transferrable vote). 
Ombuden kommer då att få rangordna kandidaterna i en omröstning i VoteIT. Det går att välja att 
inte rangordna en eller flera kandidater, den/de hamnar då på sista möjliga plats på den digitala 
röstsedeln.

Nomineringskommitté för val av valberedning 
När ny valberedning ska väljas bereds det valet av en särskild nomineringskommitté. 
Nomineringskommittén utses av ombuden på årsmötet. Nomineringskommittén har sedan 
i uppdrag att föreslå till årsmötet vilka som ska väljas till ny valberedning för kommande 
period. Förslag på ny valberedning förbereds alltså inte innan mötet, utan nomineringskommittén 
utses på plats under möteshelgen och ger under helgen sitt förslag på valberedning till nästa 
mandatperiod. 

Övrigt   
Stadgans roll  
LSU:s stadga är organisationens högst beslutade dokument. Det som står i stadgan har alltid 
företräde framför det som står i denna arbetsordning eller det som mötespresidiet beslutar.   

Ordlista
Acklamation När mötet ska fatta beslut kan det göras genom 

att alla ombud ropar ja på mötespresidiets för-
slag. Vid ett fysiskt möte frågar då mötespre-
sidiet om det är mötets mening att bifalla ett 
förslag och lyssnar efter hur många som svarar 
ja. Sedan frågar de om det finns någon som 
är däremot och lyssnar efter hur många som 
ropar ja. Om mötespresidiet uppfattar att det 
finns en tydlig majoritet för bifall eller avslag 
talar de om det. Om du inte håller med om 
deras bedömning kan du begära votering. Då 
ska en ny omröstning hållas där antal röster 
räknas.

Arbetsordning De regler som mötet beslutar att det ska arbeta 
efter och följa.
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Anförande  Betyder samma sak som ett talat inlägg, alltså att 
du begär ordet och pratar i en fråga.  

Avslag Avslag innebär att en röstar NEJ till ett förslag. 
Behörighet (mötets behöriga utlysande) Innebär att information om mötet har skickats 

ut på rätt sätt och i rätt tid så att alla som ska 
ha möjlighet att delta har blivit informerade. 
Om det inte har gjorts så kan inte mötet hållas.

Beslutsmässighet För att ett möte ska kunna fatta giltiga beslut 
måste ett visst antal eller en viss andel av orga-
nisationens medlemmar vara närvarande. Det 
kallas för beslutsmässighet, när mötet är be-
slutsmässigt kan det fatta beslut.

Bifall Bifall innebär att en röstar JA till ett förslag.
Diskussion   Diskussion om innehållet i ett förslag. Vid 

varje ny punkt på föredragningslistan som 
ska behandlas startar en ny diskussion. Först 
presenteras huvudförslaget och sedan öppnar 
mötesordförande upp för diskussion där alla 
med yttranderätt kan begära ordet och framfö-
ra sin åsikt.  

Delegat Olika personer som närvarar vid möten kan 
kallas delegater. Oftast innebär det samma sak 
som mötesdeltagare och medför inga speciella 
rättigheter.

Förhandling Ett annat ord för att beskriva de formella dis-
kussioner som förs i plenum.

Föredragningslista Ett annat ord för dagordning. Det vill säga en 
lista över vilka punkter som ska behandlas 
under mötet.

Förslagsrätt Rätten att lägga förslag, det vill säga att yrka, 
under mötet.   

Huvudförslag Huvudförslag innebär att det är det förslag som 
man utgår ifrån och som kommer att beslutas 
om ifall inga ändringar görs. Det kan också 
beskrivas som ett grundförslag. Yrkanden ska 
förhålla sig till huvudförslaget och föreslå 
ändringar av innehållet i detta. Mötet röstar 
sedan om att göra den föreslagna ändringen av 
huvudförslaget eller inte.  

Motion Förslag från medlemsorganisation som via sty-
relsen skickats ut innan mötet.
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1.8 Arbetsordning 10

Mötespresidium De personer som valts till mötesordföranden 
och mötessekreterare för mötet.  

Nominera Att föreslå att en person ska bli vald till ett 
uppdrag. Oftast kan bara de som har rösträtt 
under ett möte nominera personer till uppdrag 
i den organisationen.

Ombud En person som deltar i mötet med rösträtt. 
Antalet ombud kan variera beroende på vilken 
organisation som håller mötet. Ombud kan 
i vissa organisationer också ha olika många 
röster.   

Ordningsfråga En fråga som rör formen för mötet.
Plena/plenum Det rum där de formella diskussioner som 

kallas förhandlingar hålls och där beslut fat-
tas.  Vid detta möte hålls plenum via Zoom.

Plädera Att tala väl om någon. När personer ska väljas 
till olika uppdrag finns oftast möjligheten för 
mötesdeltagare att inför hela mötet berätta om 
varför en person vore ett bra val för uppdraget.

Proposition Förslag från styrelsen som skickats ut inför 
mötet. 

Reservation Genom att anmäla en reservation i direkt an-
slutning till ett beslut kan en mötesdeltagare 
öppet visa att den tar avstånd ifrån beslutet 
och få detta fört till protokollet.  

Röstlängd En lista över samtliga närvarande personer 
med rösträtt. Antalet personer i röstlängden 
avgör hur många röster som finns på mötet.  

Rösträtt Rätten att rösta för eller emot ett förslag. Varje 
medlemsorganisation kan skicka ett ombud 
med en röst på LSU:s årsmöte.

Sakupplysning En sakupplysning är ett inlägg i diskussionen 
som inte uttrycker en åsikt utan endast redo-
gör för ett sakförhållande eller tillför fakta.  

Skotsk STV (single transferrable vote) Skotsk STV är en metod för att genomföra per-
sonval där det finns fler kandidater än platser. 
Den innebär att alla kandidater listas i en lista 
och att ombud röstar genom att rangordna 
valfritt antal kandidater. Metoden minimerar 
bortkastade röster i de fall där en kandidat en 
röstat på inte blir vald.
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1.8 Arbetsordning 11

Streck i debatten Streck i debatten kan användas för att begränsa 
hur många som talar i en fråga.   

Om streck i debatten införs så får personer 
möjlighet att skriva upp sig på talarlistan vid 
det tillfället men sedan stängs möjligheten att 
skriva upp sig.  

Talarlista En sammanställning över vilka som anmält 
att de vill tala i en fråga.  Alla skrivs upp i den 
ordning som de anmäler att de vill tala och får 
sedan möjligheten att i den ordningen hålla 
sina anföranden.   

Talarstol Ofta finns en utmärkt plats varifrån alla anfö-
randen hålls och denna plats kallas talarstol.   

VoteIt Ett digitalt mötesverktyg. På LSU:s årsmöte 
kommer det att användas för att begära ordet, 
skriva in yrkanden samt genomföra omröst-
ningar. Alla diskussioner kommer däremot att 
hållas i Zoom. 

Yrkande Ett digitalt mötesverktyg. På LSU:s årsmöte 
kommer det att användas för att begära ordet, 
skriva in yrkanden samt genomföra omröst-
ningar. Alla diskussioner kommer däremot att 
hållas i Zoom. 

Yttranderätt Rätten att uttrycka sin åsikt under mötet. Alla 
som har yttranderätt kan skriva upp sig på 
talarlistan.

13



Bakgrund
På LSU:s årsmöte beslutar medlemsorganisationerna om årsmötet vill anta nya medlemmar eller 
godkänna utträde av medlemmar som vill avsluta sitt medlemskap. Under detta ärende föreslås 
årsmötet även besluta om avskrivning av vissa medlemsorganisationer. Detta är aktuellt i de fall 
då föreningen tycks finnas i någon utsträckning men där LSU inte får tag i representanter för 
föreningen, då upprepade försöks gjort under lång tid. 

Beslutsförslag 
Med anledning av detta föreslås årsmötet besluta 

Att avskriva medlemskapet i LSU för organisationen Devote. 
Att avskriva medlemskapet i LSU för organisationen Svensk-somaliska ungdomsföreningen i 
Norden. 
Att godkänna Föreningen Tilias förfrågan om utträde ur LSU. 
Att godkänna Nykterhetsrörelsens scoutförbunds förfrågan om utträde ur LSU. 
Att godkänna Raoul Wallenberg Differencemakers ansökan om medlemskap i LSU. 

Mer info om medlemsorganisationerna 
LSU har påbörjat ett krafttag kring medlemsfrågor både när det gäller att stärka medlemsvärde, 
relation och administration. Detta innebär att vi kommer att komma närmare varandra men också 
att vi på vägen dit säkert kommer hitta en o annan sak att åtgärda. Nedan följer en redogörelse 
för de kontakter vi haft, lite kort om organisationen och ytterligare detaljer om varför vi föreslagit 
åtgärden. 

Devote 
LSU har haft svårt att få kontakt med företrädare för Devote.Vi upplever inte att det funnits 
intresse från organisationen att svara på våra förfrågningar eller betala medlemsavgiften. Då detta 
förvårar vårt arbete föreslår vi att LSU:s årsmöte avskriver Devote som medlemmar i LSU.   

3.1 § Beslut om antagande och 
utträde av medlemsorganisationer och 
etableringsmedlemmar
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Svensk-somaliska ungdomsföreningen i Norden 
Svensk-somaliska ungdomsföreningen i Norden har LSU haft svårt att nå de senaste åren. Vi 
kan inte hitta att de betalat medlemsavgift de senaste tre åren och vi har inte fått kontakt med 
någon företrädare för föreningen. Därför föreslår vi att LSU:s årsmöte avskriver Svensk-somaliska 
ungdomsförbundets medlemskap i LSU. 

Föreningen Tilia 
Tilia har ansökt om utträde eftersom de har avvecklat sina lokala organisationer och därmed inte 
uppfyller våra medlemskriterier. 

Nykterhetsrörelsens scoutförbund 
Nykterhetsrörelsens scoutförbund har ansökt om utträde ur LSU. De har angett ekonomiska skäl 
och det faktum att de kan fortsätta ha kontakt med LSU genom scouterna.  

Raoul Wallenberg Differencemakers 
Raoul Wallenberg Differencemakers är en ideell förening öppen för alla som vill verka i Raoul 
Wallenbergs anda. Dessutom fungerar den som en alumniförening för dem som gått Raoul 
Wallenberg Academys ledarskapsutbildning. Organisationen uppfyller både LSU:s kvalitativa och 
kvantativa medlemskriterier och är i en expansiv fas när vi får in ansökan om medlemskap. 
Mer att läsa finns på https://raoulwallenberg.se/differencemakers/.
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Bakgrund
Under den här punkten gås verksamhetsberättelsen för 2021 igenom. Verksamhetsberättelsen är 
strukturerad efter vilken verksamhet som bedrivits under året och avslutas med en tabell som 
redovisar hur måluppfyllelsen ser ut för respektive mål i verksamhetsplanen.

Beslutsförslag 
Med anledning av den bilagda verksamhetsberättelsen föreslås årsmötet besluta 

Att tacka för rapporten av LSU:s verksamhetsberättelse för 2021 och lägga den till handlingarna. 

4.1 § Försättsblad till verksamhetsberättelse 
2021
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berättelse 
2021
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Innehåll
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6-13

Nationellt arbete
Inledning • Svenska Unesco-rådet • 
Hat och Hot • Vi Brinner! • Vit Icke Vit II 
• Samverkan med SST - Myndigheten
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Internationellt arbete
Inledning • GALE - Global Action Local 
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4.1 Verksamhetsberättelse 4

Inledning
Det här årets verksamhetsberättelse är strukturerad utifrån en uppdelning av 
LSU:s verksamhet i fyra huvudområden: interndemokrati och organisation, 
nationellt arbete, internationellt arbete samt nätverk, plattformar och 
representation. Vi börjar alltså i verksamheten med förhoppningen om att 
under respektive kapitel och dess underrubriker ge er en inblick i den breda 
verksamhet vi bedrivit under året 2021. Ingen verksamhetsberättelse kan vara 
heltäckande men vi vill med detta upplägg ge en strukturerad bild av de områden, 
projekt och verksamheter som pågått. För den som bättre vill förstå hur de olika 
verksamheterna bidrar till de enskilda målen i verksamhetsplanen så hänvisar vi 
till bilagan i slutet. Där hittar ni samtliga verksamhetsplansmål och vid dem de 
rubriker i verksamhetsberättelsen som framförallt kopplar an till målet.  

Den verksamhet som LSU bedriver grundar sig i gällande verksamhetsplan och 
bottnar i den strategi som organisationen antagit för femårsperioden 2020-2024. 
Som medskick in i denna rapport ger vi er LSU:s vision och de övergripande sex 
målen i strategin.  

Strategin består av sex mål, där LSU ska… 

... förbättra ungdomsrörelsens ekonomiska förutsättningar 

... verka för ett växande demokratiskt utrymme 

... främja och försvara den demokratiska organiseringen 
… främja en lustfylld och idéstyrd ungdomsrörelse 
... vara en fristad från diskriminering och åldersmaktordning  
... kapacitetsstärka sina medlemmar. 
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4.1 Verksamhetsberättelse 5

Noura Berrouba
Ordförande

Hannah Kroksson 
Generalsekreterare

Ord från ordförande och generalsekreterare

Denna verksamhetsberättelse tar avstamp i ytterligare ett år av kriser. Pandemi.  
Ett krympande demokratiskt utrymme. Vårt nya normala: en värld som står i brand – 
både av engagemang och av klimatkris. Året har slängt oss mellan hopp och förtvivlan, 
nedstängning och återöppning. Trots oerhört svåra omständigheter är det ett år för 
ungdomsrörelsen att vara mäkta stolta över. Alla möten och verksamhet vi genomfört på 
helt nya sätt! Låt oss minnas 2021 som en symbol av ungdomsrörelsens samhällskraft och 
vår motståndskraft.

Tillsammans har vi arbetat hårt för att det växande utrymmet ska fortsätta att vidga rum och ge 
makt åt unga organiserade. Vi har kontinuerligt genom nära dialog med regeringen och ett antal 
myndigheter belyst vikten av att skapa förutsättningar för alla barn- och ungdomsorganisationer 
att bedriva en stark verksamhet både under och efter pandemin. 

Vi har uttryckt brister kring tydlighet i riktlinjer och rekommendationer, att sårbara grupper 
lämnas utanför. Vi har samtidigt fortsatt utmana politiken att tänka långsiktigt så att 
ungdomsrörelsen kan behålla en stabilitet och ett bra utgångsläge för tiden efter pandemin. 

Vi har lyft behovet av åtgärder för att minska den administrativa bördan som ständigt växer. Vi 
har lyft oron över osaklig och omotiverad granskning. Vi har lyft hur vi fångar upp effekterna 
av hat och hot mot ungdomsrörelsen och hur vi sluter oss inåt - och motsatsen till ett vidgat 
utrymme upp. Och vi har lyft behoven av ökad och långsiktig finansiering.

LSU stärkte 2021 upp sitt plattformsbyggande arbete vilket vi också försökt synliggöra i denna 
verksamhetsberättelse. Styrkan i en samlad ungdomsrörelse är mångfalden av organisationer 
med bred expertis och målgrupper. Där är ni röstbärare för röster och personer som inte ofta får 
komma till tals. När vi skapar förutsättningar för er att mötas och bidra med era röster skapas 
magi! Vi har möjlighet att skapa en framtid att längta efter tillsammans.  

Kriserna var inte över och ungdomsrörelsen har tagit ett enormt stort ansvar under pandemin 
samtidigt som vi mött nya och växande kriser. LSU:s arbete med att koordinera arbetet 
för klimaträttvisa växte. Vår digitalisering har i många fall gått fort, men även vi måste 
uppmärksamma när våra lokala verksamheter inte fyller ut sitt sociala syfte genom en skärm. 

Vi bär med oss en övertygelse om att vår roll och vårt bidrag märks och gör skillnad. I barn- och 
ungdomsorganisationers växer demokrater upp som formar vår demokrati starkare. 

Tack för ert mod, engagemang och hopp! För det arbete ni gör med och för Sveriges 
barn och unga.
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Intern- 
demokrati & 
organisation

22



Medlemmar 2021
AFS/Interkulturell utbildning  •   Assyriska Ungdomsförbundet  •   Astronomisk 
Ungdom  •   Ung Teaterscen  •   Centerpartiets Ungdomsförbund  •   CISV Sverige  
• Devote  •   Djurskyddet ungdom  •   Erasmus Student Network Sweden  •
Ensamkommandes förbund  •   Europeiska Ungdomsparlamentet  •   Equmenia
• Frisksportens Ungdomsförbund  •   Fältbiologerna  •   Förbundet Skog och
Ungdom  •   Förbundet Unga forskare  •   Förbundet Unga rörelsehindrade  •
Förbundet Ung med psoriasis  •   Förbundet Vi Unga  •   Föreningen Nordens
Ungdomsförbund FNUF  •   Grön Ungdom  •   Gröna Studenter  •   International
Federation of Medical Students’ Associations–Sweden (IFMSA-Sweden)  •
Junis  •   Jagvillhabostad.nu  •   KFUM Sverige  •   Kontaktnätet  •   Kurdiska
Ungdomsförbundet  •   Nykterhetsrörelsens Scoutförbund  •   PeaceWorks  •
PUSH Sverige  •   RFSL Ungdom  •   Riksförbundet Unga Musikanter  •   Romska
Ungdomsförbundet  •   Rädda Barnens Ungdomsförbund  •   Röda Korsets
Ungdomsförbund  •   Saco Studentråd  •   Sáminuorra  •   Scouterna  •   Unga
drogförebyggare  •   Socialdemokratiska studentförbundet  •   Stolta magar
• Studentradion i Sverige  •   Svenska Alliansmissionens Ungdom  •   Svenska
Celiakiungdomsförbundet  •   Svenska Kyrkans Unga  •   Svenska Muslimer för Fred
och Rättvisa  •   Svensk-Somaliska Ungdomsföreningen i Norden  •   Sverigefinska
Ungdomsförbundet  •   Sveriges 4H  •   Sveriges Blåbandsungdom  •   Sveriges
Dövas Ungdomsförbund  •   Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation SERO
• Sveriges elevråd - SVEA  •   Sveriges Elevråd  •   Sveriges Elevkårer  •   Sveriges
Hundungdom  •   Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund  •   Sveriges
Ungdomsråd  •   SVEROK  •   Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet
SAAF  •   Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet  •   Syrisk-Ortodoxa Kyrkans
Ungdomsförbund i Sverige SOKU  •   Tamam  •   Turkiska Ungdomsförbundet
• Unga Allergiker  •   Unga Feminister  •   Unga Hörselskadade  •   Unga KRIS  •
Unga republikaner  •   Unga Reumatiker  •   Unga med Synnedsättning  •   Unga
Örnars Riksförbund  •   Ung Diabetes  •   Ung Media  •   Ung Pirat  •   Ung Vänster
• Ungdomens Nykterhetsförbund UNF  •   Utrikespolitiska Förbundet Sverige UFS
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4.1 Verksamhetsberättelse 8

Styrelsen 2021
1 januari - 31 december 2021  
Ordförande Rosaline Marbinah, Utrikespolitiska förbundet Sverige 
Förste vice ordförande Emelie Weski, Sverigefinska ungdomsförbundet | 
Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto 
Andre vice ordförande Noura Berrouba, Europeiska Ungdomsparlamentet i 
Sverige 

Anneli Bylund, Ungdomens Nykterhetsförbund 
Aza Cheragwandi, Unga Republikaner 
Iman Djelloul, Sveriges Blåbandsungdom 
Lina Arvidsson, Saco studentråd 
Lovisa Roos, Fältbilogerna 
Mathilda Laestadius, Centerpartiets Ungdomsförbund 

Styrelsen hade sex styrelsemöten över helger under året. Utöver detta fattades 
vissa beslut i kortare digitala möten och via PC-beslut.  

Arbetsutskottet träffades ungefär en gång i månaden. AU har framförallt 
berett ärenden inför styrelsens möten men även fattat beslut i brådskande 
ärenden. Styrelsen har fortsatt arbetet i styrgrupper och även det ökade LSU:s 
engagemanget i andra organisationer för ökad samverkan och för att sprida LSU:s 
politik och kunskap om ungdomsrörelsen. Under året fortsatte även styrelsen att 
arbeta med styrgrupper för tematiska områden. Styrgrupperna under 2021 var:  

Styrgrupp Förvaltning 
Styrgrupp Demokrati 
Styrgrupp Rättigheter 
Styrgrupp Hållbar utveckling 
Styrgrupp Organisering 

Styrgrupperna har arbetat med att utveckla påverkansplaner, utveckla 
idéer och tillsammans med kansliet genomföra rekryteringsprocesser för 
representantsuppdragen. Styrgrupperna har framförallt arbetat beredande till 
styrelsen. 
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Avtackning av styrelsen 
Tillsammans med medlemmar och samarbetspartners tackade LSU av styrelsen 
och avgående ordförande och ledamöter för deras mandatperioder med 
ett fysiskt festligt mingel i december på Norrsken. Kvällen innehöll många 
efterlängtade möten där många som inte haft möjlighet att ses fysiskt på mycket 
länge fick tillfälle att träffas, skratta, tacka och tänka tillbaka på allt som LSU 
och ungdomsrörelsen åstadkommit de senaste två åren. Flera tal avfyrades och 
mandatperiodens slut satte ljuset på ungdomsrörelsens viktiga roll i svensk 
ungdomspolitik.  

Kansli och organisation
Kansliet och LSU:s organisation var under 2021 indelade i de två enheter som 
funnits sedan senaste omorganisationen som trädde i kraft januari 2017. Under 
2021 utvärderades utfallet av denna organisation. Arbetet med att göra en 
ny fördelning för att bättre svara emot organisationens och styrelsens behov 
förbereddes och prövades. I slutet av året togs beslut som under 2022 översattes i 
en helt ny organisationsuppställning, men mer om det nästa år... 

Kansliet 2021 leddes av generalsekreterare Hannah Kroksson och en central 
ledningsgrupp med de två verksamhetsledarna och med administrativt stöd av en 
ledningssekreterare på deltid. Tjänsten som ledningssekreterare under 2021 hade 
Martina Smith, och under hennes tjänstledighet Hanna Salmen.  
Enheten för Politik och påverkan (POP) leddes av Emelie Nilsson. Inom 
enheten bedrevs projekten Ung i utveckling, EU:s ungdomsdialog, Hat 
och hot 2, Stockholm +50 och Ung i FN. Därtill genomfördes allt LSU:s 
kommunikationsarbete av det interna teamet för kommunikation. Teamet 
samverkade bland annat med MSB med information från myndigheten om 
corona restriktioner. LSU har svarat på statliga remisser, bedrivit samverkan med 
MUCF om bidragshantering, koordinerat medlemsorganisationernas arbete med 
corona-stöd samt deltagit i konsultationer och dialoger med myndigheter.  

Enheten för Samverkan, organisering och Ledarskap (SOL) leddes av Rebecka 
Stenkvist. Inom enheten bedrevs projekten Ung med Makt, Global Action Local 
Empowerment, Strengthening Congolese Youth Leadership Capacity for Self-
governance, Vit Icke Vit 2, Vi brinner!. Enheten hade även uppdrag att arbeta 
med metodutveckling åt myndigheterna MUCF och SST. Enheten arbetade 
med vårt ordförande nätverk samt kompetensträffar och nätverk för högsta 
tjänstepersonerna i medlemsorganisationerna. Under året arbetade vi även 
uppsökande mot medlemsorganisationer för att få en närmare förståelse av 
vilken typ av roll LSU kan ha i deras organisationsutvecklingsarbete.  
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Både inom POP och inom SOL har det funnits ett utvecklingsarbete internt om 
hur LSU bättre jobbar med målförståelse och målsättning. Detta är ett arbete 
som även följt och prioriterats av arbetsutskottet under året. Inom POP har 
fokuset varit att stötta diskussionerna om vilken förändringsteori LSU bör välja 
för sitt politiska påverkansarbete. Inom SOL har fokuset istället kretsat kring 
hur organisationsutveckling påverkas av och påverkar vilka typer av mål en 
organisation arbetar med. 
 
Mer om det arbete som bedrivits och våra resultat hittar ni längre fram under 
nationellt respektive internationellt arbete. 

Lista över kanslipersonal 
Hannah Kroksson, Generalsekreterare 
Rebecka Stenkvist, Verksamhetsledare Samverkan, Organisering och Ledarskap 
Emelie Nilsson, Verksamhetsledare Politik och Påverkan 
Aniina Karlsdottir, Projektledare internationella partnerskap 
Ella Coogan, Policyutvecklare, tjänstledig deltid 
Ellinor Aaby Olsson, Utbildningsutvecklare, slutade i januari 
Elias Efvergren, Projektledare internationella partnerskap, slutade i juni 
Fata Muminovic, Praktikant i UiU, vårterminen 
Feben Hadgu, Projektledare inom LSU:s arbete med Agenda 2030, FN och 
Norden 
Hampus Nilsson, Utredare och redaktör 
Hanna Salmén, Ledningssekreterare deltid, sedan Projektledare Ungas 
inflytande i globala och nordiska klimatprocesser deltid 
Joakim Lindgren, Webbutvecklare och kommunikatör 
Lucia Prati, Koordinator internationella partnerskap 
Maja Haglund, Kommunikatör och grafisk design 
Martina Smith, Ledningssekreterare, tjänstledig deltid 
Mona Nechma, Projektledare Antirasistiskt arbete 
Naima Grossman, Policyutvecklare Vit Icke Vit, började i november 
Samson Beshir, Policyutvecklare Vit Icke Vit, Projektledare Vi Brinner, började i 
november 
Seinab Hilowle, Projektledare Demokratisk inkludering 
Signe Krantz, Medlemsutvecklare, började i februari 
Sogend Barzani, Policyutvecklare internationella partnerskap 
Tova Lindqvist, Policyutvecklare för ungas klimatengagemang, började i 
september 
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Förstärkt kommunikation
LSU påbörjade redan under 2020 en större satsning på att utveckla 
kommunikationsteamet och LSU:s externa kommunikation. Under 2021 kan 
vi se att mycket av det arbetet har gett frukt samtidigt som det har fortsatt att 
utvecklas. 
Från och med det nya året kunde vi bland annat implementera en helt ny grafisk 
profil med ett sammanhållet och uppdaterat uttryck som har bidragit till att göra 
LSU:s kommunikation mer synlig och tillgänglig.  
 
Under året har vi även implementerat en ny strategi för sociala medier där bland 
annat LSU:s instagram har fått ett ordentligt lyft både gällande utformning 
och innehåll. På Instagram lyfter vi nu genom ett rullande schema fram LSU:s 
medlemsorganisationer, LSU:s politiska ståndpunkter, ”Repp-rapport” med 
inlägg från ungdomsrepresentanterna, olika tematiska frågor under rubriken ”Så 
funkar det” och mycket mer. Det är ett lyft i den dagliga kommunikationen med 
omvärlden. 
 
Under året har vi kunnat anställa en ny policyutvecklare med fokus på ungas röst 
i klimatarbetet och en policyutvecklare för internationellt utvecklingssamarbete 
vilket vi är mycket glada över. Förstärkningen i policytjänster har bland annat 
bidragit till ett större deltagande i externa nätverk, uppstart av ett nytt nätverk 
inom vårt partnerskapsarbete, ett bättre stöd till LSU:s ungdomsrepresentanter 
och förtroendevalda. 
 
Arbetet med att utveckla en ny del på hemsidan helt inriktad på Expanding 
space har också fortskridit i samarbete med LSU:s partnerorganisationer. 
Denna sida kommer att lanseras under 2022 och helt i linje med LSU:s strategi 
för Växande demokratiskt utrymme sätta ljuset på hur de globala processerna 
påverkar varandra och hur våra partners arbetar i sina kontexter. 
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Representantskapet
Årsmötet 2021 gick fortfarande under namnet Representantskapet eller 
Repskapet och hölls precis som 2020 helt digitalt. Utifrån lärdomar och 
upplevda problem under föregående års digitala möte testades i år ett förändrat 
upplägg. Mötet pågick mellan den 4-14 november, med öppning och behandling 
av formalia under den 4 oktober och huvudförhandlingar under helgen 13-14 
november. Däremellan var mötet öppet i VoteIT för yrkande och diskussion via 
verktyget. 24 medlemsorganisationer deltog med röstande ombud i årsmötet.  

Temat  för mötet var Röstbärare och ungdomsrörelsens oerhört viktiga roll som 
röstbärare för barn och unga lyftes upp genom tal och programinslag. Under  
årsmötesveckan ordnades digitala presentationer och dialog om förslagen samt 
interaktiva och informativa programpunkter kopplade till mötets röstbärar-tema.  

Under Representantskapsmötet fattade medlemmarna beslut om en ny 
verksamhetsplan för 2022-2023, en rejäl stadgerevision för LSU och beslut i tre 
motioner. Vid representantskapet valdes även en ny styrelse för 2022-2023. Den 
nya styrelsen tillträder första januari året därpå. 
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LSU Forum
Temat för LSU Forum var detta år Demokratibärare. Forumet ordnades som ett 
helt digitalt arrangemang och mellan 7-10 juni sände vi varje dag ett fullpackat 
liveprogram från ABF:s lokaler i Stockholm. Tillsammans med representantskapet 
är LSU Forum ett tillfälle att samla hela ungdomsrörelsen för att lyfta upp 
frågor som är angelägna för alla våra medlemsorganisationer och under temat 
Demokratibärare fyllde vi ett program med spännande och intressanta seminarier, 
workshops, maktfrukostar och andra viktiga samtal om möjligheterna och 
utmaningarna i det unga civilsamhället. 
 
Programpunkterna under årets LSU Forum innehöll bland annat  

• Maktfrukost med biståndsminister Per Olsson Fridh under rubriken 
Sweden and Beyond 

• Samtal om den Ungdomspolitiska skrivelsen och ungdomsrörelsens 
finansiering med representanter från MUCF och regeringen. I samtalet 
diskuterades även ungdomsrörelsens förutsättningar kopplat till det 
demokratiska utrymmet och hinder så som ökad administrativ börda, 
omotiverad kontroll och hur vi jobbar vidare med detta tillsammans. 

• Presentation av resultaten i LSU:s rapport Ungdomsrörelsen i siffror 
• Workshop om hållbart engagemang för en hållbar demokrati  
• Samtal med LSU:s partnerorganisationer YETT, YAP, YAK och RADA om 

Shrinking space och Expanding space 
• Samtal under rubriken ”Sociala medier, en plats för odemokratiska samtal?” 

Med Internetstiftelsen och Maktsalongen, Fältbiologerna. 
• Samtal om ”Rasistiska troper skapar Hat och Hot” med Ungdom mot 

rasism, Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Sáminuorra 
och Kommittén Demokratin 100 år.  

• Presentation av Nystarapporten för ett vidgat demokratiskt utrymme; Hur 
nystar vi vidare? Med Forum och Mentor Sverige 

• Panelsamtal med de partipolitiska ungdomsförbunden om demokrati 100 
år och civilsamhällets utrymme, med representanter från SSU, GU, CUF, 
MUF. 

• Fika med LSU:s generalsekreterare Hannah Kroksson. Varje dag 
genomfördes ett fikasamtal på ett ämne med koppling till ungdomsrörelsen 
som demokratibärare mellan Hannah och gäster. Under veckan samtalades 
bland annat med representanter från RFSL Ungdom, Vi Unga, Svenska 
Kyrkans Unga, Peaceworks, SSU, Unga Kris, Turkiska ungdomsförbundet. 
Teman för samtalen var bland annat hat och hot, terrorattentaten i Norge 
och dess påverkan på den svenska ungdomsrörelsen, ungas engagemang 
på landsbygden, nya former för organisering och det globala arbetet som 
ungdomsrörelsen bedriver.
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Nationellt 
arbete
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Inledning
LSU:s verksamhet är bred och mångfacetterad. Vi arbetar för maximalt 
genomslag för barn och unga med de resurser, nätverk och kompetenser vi har. 
Vi gör det genom ideellt arbete, genom ett kansli med anställd personal, genom 
representanter och tillsammans med våra medlemsorganisationer. Den största 
delen av vår verksamhet är projektfinansierad och våra arbetssätt och tematiska 
fokus därmed varierande över tid. I det här kapitlet beskrivs framförallt de 
nationella projekt som varit igång under 2021 men även det mer fristående och 
delvis mer övergripande arbete som gjorts under året. 
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Påverkansarbete för att bevaka barn och ungas 
demokratiska utrymme
LSU:s mest övergripande och prioriterade fråga för politisk förändring är ett 
vidgande av barn- och ungas demokratiska utrymme. Under 2021 har dessa 
frågor varit aktuella i flera dialogforum och debatter. Arbetet genomförs dels 
av vår kontinuerliga och nära dialog med regeringen, dess representanter och 
myndigheter. Vi har haft möjlighet att lyfta behovet av åtgärder för att minska 
den administrativa bördan som ständigt växer. Vi har lyft oron över osaklig och 
omotiverad granskning. Vi har lyft hur vi fångar upp effekterna av hat och hot 
mot ungdomsrörelsen som resulterar i att vi sluter oss inåt - och motsatsen till 
ett vidgat utrymme uppstår. 

LSU har varit en aktiv röst i utvecklingsarbetet för demokrativillkoren. Vi har 
fortsatt att vidhålla att demokrativillkor bör gälla alla bidragsförordningar men vi 
har samtidigt oroat oss över den utveckling vi ser gällande hur dessa formuleras 
med exklusivitetskriterier. Vi har bidragit i de referensgrupper som skapats men 
också lyft vår stora oro i direkta och mer enskilda samtal med tjänstepersoner 
och politiker. Vi har även skrivit kritiska remissvar för att införandet av 
demokrativillkor ska gå ut över vår demokratiska uppbyggnad och aktivt skada 
våra organisationer.  

Vi har genom vår samverkan med MUCF stärkt myndigheten med 
ungdomsrörelsens perspektiv. Detta gör vi genom insynsråd, GS-nätverk samt 
olika arbetsgrupper och samarbeten. I arbetet med 2021 års Fokusrapport har 
vi stöttat med kontaktskapande mellan myndigheten och våra medlemmar, ett 
arbetssätt vi också använt för att ta fram bättre riktlinjer för bidragshanteringen.  

Utöver samverkan med de offentliga aktörerna samverkar LSU också med andra 
civilsamhällesorganisationer. Inte minst inom Nysta och NOD, mer om detta i 
delen om Nätverk och plattformar.  

Pandemiarbete
2021 har precis som föregående år präglats mycket av pandemin och LSU har 
utöver att fortsatt bedriva sin egen verksamhet digitalt och med distansarbete 
även fortsatt att bevaka och påverka i frågor som rör ungdomsrörelsen och 
LSU:s medlemmar. Vi har kontinuerligt genom nära dialog med regeringen 
och ett antal myndigheter belyst vikten av att skapa förutsättningar att bedriva 
en stark verksamhet både under pandemin. Vi har uttryckt brister kring 
tydlighet i riktlinjer och rekommendationer och samtidigt utmanat politiken att 
tänka långsiktigt så att ungdomsrörelsen kan behålla en stabilitet och ett bra 
utgångsläge för tiden efter pandemin.  
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Frågor kring finansiering har vi framförallt lyft upp i dialog med MUCF och 
regeringens företrädare vid Kulturdepartementet, men även synliggjort för 
andra myndigheter hur deras extra anslag kunnat eller inte kunnat användas av 
ungdomsrörelsens organisationer. Vi har både argumenterat för ökade bidrag, 
förändrade riktlinjer för vilka medlemstal som är bidragsgrundande samt att 
det behövs en långsiktighet i de finansieringsbeslut som fattas. Vi har fört tydlig 
och transparant dialog med MUCF om det medlemstapp som vi ser hos våra 
medlemsorganisationer och den oerhörda frustration och oro det väcker att inte 
kunna medlemsrekrytera som vanligt. Myndigheten visar förståelse för detta 
och vi har löpande haft goda samtal. Det tillfälligt höjda bidraget till barn- och 
ungdomsorganisationer har vi lyft upp som en nyckel till att det finns en fortsatt 
stabilitet och våra medlemmar inte i större utsträckning behövt göra sig av med 
personal och tydligt argumenterat för att bidragsnivån behöver ligga kvar på 
denna nivå. Vår bedömning är att även MUCF delar det perspektivet. 

Tillsamman med MSB, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och 
Länsstyrelserna har vi också pratat mycket om hur vi tillsammans kan motverka 
de negativa attityder mot ungas agerande i pandemin som periodvis varit mycket 
starka. Dialogen har varit viktig i att forma och stärka ett narrativ kring ungas 
situation i pandemin och argument hur vi bemöter den kritik som lyfts.  

Tillsammans med MSB har vi tagit fram en informationsfilm för att just 
uppmärksamma unga situation och de uppoffringar de gjort under pandemin 
och samtidigt uppmana till att fortsätta vara rädda om varandra och inte bidra 
till smittspridning. Denna film rullade på svenska biografer ett fåtal veckor 
innan ytterligare nedstängningar i slutet av 2021 och går även att se på våra olika 
kanaler på youtube.  

Vi har återkommande lyft vikten av att det behöver finnas tydliga, uppdaterade 
och anpassade riktlinjer för fysiska verksamheter som är vanliga inom 
ungdomsrörelsen. Dialogen har varit god, även om tydlighet inte alltid 
uppnåtts, och vi har samarbetat för att sprida information mellan myndigheten 
och ungdomsrörelsen. Vi upplever att Folkhälsomyndigheten genom våra 
återkommande möten fått en bättre förståelse för våra medlemmars speciella 
utmaningar, framförallt kopplat till lägerverksamhet.  
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URIS - Ungdomsrörelsen i siffror
Rapporten Ungdomsrörelsen i siffror 2021 presenterades i september och 
innehöll resultaten från den årliga medlemsundersökningen LSU Koll. Effekterna 
av pandemin syns tydligt. 60 % av de svarande organisationerna rapporterar att 
de tappat medlemmar och 80 % uppger att medlemsrekryteringen blivit lidande. 
Kombinationen riskerar att skada ungdomsrörelsen långsiktigt och att hämma 
dess återhämtning.  

Men rapporten visar också ljusglimtar. Det extra statsbidraget om 50 miljoner 
kronor har gett stor effekt för ungdomsrörelsens ekonomiska stabilitet, som för 
första gången på flera år faktiskt förbättrats. Vi ser också i rapporten att den stora 
majoriteten av organisationer har klarat sig från uppsägningar och permitteringar 
av personal. Tillsammans med andra politiska åtgärder har de tillskjutna medlen 
och den bibehållna organisatoriska kapaciteten skapat en grund för att återstarta 
verksamheter om det görs inom ramen för när resurserna kan nyttjas. 

Utöver pandemi och ekonomi tar rapporten upp hat och hot, det krympande 
utrymmet, hållbart engagemang, internationellt arbete och mycket mer.  

I rapportens  fördjupande del analyseras ungdomsrörelsens politiska 
påverkan genom SOU-processer – hur utvecklingen ser ut och vilka behov och 
förutsättningar som finns. Detta utgör ett av flera underlag som LSU tar med sig 
ini arbetet med projektet SOU - samhällsförbättrande organiserade unga som 
startar 2022.  

Ungdomsrörelsen i siffror är ett värdefullt underlag för kunskapsspridning 
om hur situationen ser ut i barn- och ungdomsorganisationer och vi sprider 
rapporten brett inom civilsamhället och till makthavare. Under 2021 besökte 
vi bland annat riksdagens utbildningsutskott för att presentera och diskutera 
rapporten och gjorde flera digitala presentationer under LSU Forum.  
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Ung Med Makt
LSU:s och Ideell arenas mentor- och ledarskapsprogram Ung Med Makt 
genomfördes för andra året 2021 digitalt. Till skillnad från föregående år så hade 
vi nu både övat och fått möjligheten att planera ett upplägg med vetskapen 
om att det skulle genomföras digitalt. Detta har gett oss bättre förutsättningar 
och ett bättre resultat. Under 2021 genomfördes programmet genom 9 stycken 
digitala träffar som varvade föreläsning och diskussion.  

Under träffarna har deltagarna bland annat fått ta del av föreläsningar av 
Josephine Bladh, Ola Segnestam Larsson, Louise Bringselius, Karin Olsson, 
Susanna Alexius, Silvia Kakembo, Emelie Weski, Johan Sverker och Isatou 
Svenungsson. Vi har under året lagt in ytterligare moment och delperspektiv för 
att kontinuerligt lyfta frågan om ett hållbart engagemang och förutsättningarna 
för det. Som ett exempel på det inkluderades ett pass om faktorer som skapar 
och motverkar engagemang och stressförebyggande arbete, en föreläsning om 
relationen mellan generalsekreterare och ordförande samt ett pass om HR och 
chefsskap. Vi har även haft ett pass om antirasism i samverkan med Make Equal. 
Samtliga deltagare har även fått och etablerat kontakt med en mentor efter 
individuell matchning som genomfördes av Ideell arena.  

Ung Med Makt är fortsatt mycket efterfrågat och det är ett starkt program som 
klarar omställning. Kombinationen av kunskap om civilsamhället baserad på 
forskning, konkreta verktyg och metoder för att arbeta med organisationens egna 
utmaningar, ett mentorskap med koppling till programmet och ett stärkt nätverk 
verkligen är ett unikt program. Vi ser nu fram emot att inte vara helt bundna vid 
det digitala mediet inför kommande omgång, men tar med oss många positiva 
erfarenheter av det digitala formatet. 
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Folk och kultur och LSU Basar
I februari genomförde LSU för första gången att partnerskap med arenan 
Folk och Kultur. Arenan syftar till skapa en mötesplats där konstens och 
kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen står i fokus och 
genomfördes 2021 som ett digitalt konvent. LSU:s egna plattform valde vi 
att kalla ”en Basar av inflytande” och byggdes upp som en digital talkshow. 
Inom ramen för partnerskapet var kanalen ett ihopklippt samtal där vår 
Generalsekreterare Hannah Kroksson samtalade med representanter från 
flera av LSU:s medlemsorganisationer och samarbetspartners, bland annat 
medlemmarna Equmenia, Unga Reumatiker och Svenska Kyrkans Unga. Samtal 
genomfördes också med LSU:s representant i EESK, Louise Grabo, tillika 
ordförande för Maktsalongen, Svenska kyrkan och Studieförbunden i samverkan 
om deras arbete i kampanjen #vimåsteprata. I samtalen diskuterades framförallt 
demokratiutmaningar och arbetet för hållbar utveckling med utgångspunkt 
och i nuläget och de speciella utmaningar som uppkommer med den sociala 
distanseringen. Här lyftes behoven av långsiktighet i beslut och finansiering, 
av förståelse för barn och ungas speciella situation i pandemin och hur ungas 
inflytande kan stärkas framåt. Under samtalen diskuterades också hur en digital 
basar för inflytande kan utgöra plattform för ungdomsrörelsen att dela material 
och kunskap med varandra. Detta som en del i det arbete som LSU under året 
gjort för att förbereda LSU:s Basar för kunskapsdelning som släpptes under 2022. 
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SOU-projektet ansökan
I starten av 2021 skickade LSU in en ansökan till Arvsfonden om ett tre-årigt 
projekt vi valt att kalla för SOU - Samhällsförbättrande Organiserade Unga. 
Ansökan byggde på en pilotutredning som LSU genomfört året innan, med 
stöd av regeringen. I slutet av året fick vi även klartecken från Arvsfonden och 
verksamheten kommer starta upp under senare delen av 2022.  

Projektet syftar till att stärka landsrådet och dess medlemsorganisationer i 
lagstiftande processer, specifikt i remissförfarandet kopplat till de statliga 
utredningarna. Vi vill få bättre verktyg att uppnå en bredare och bättre 
samhällsdialog mellan barn- och ungdomsorganisationer och offentlig sektor. 
Den strategiska avgränsningen vi har valt är att fokusera på dialogen inom de 
formella strukturerna för utredningar och remisser. Verksamheten kommer att 
riktas till barn och unga med stöd och kunskapshöjande insatser och till offentlig 
sektor för att skapa tydligare kontaktytor och ökad förståelse för betydelsen av 
barn och ungas deltagande i arbetet med att ta fram bättre förslag.  

Detta är extra roligt att LSU nu får möjligheten att i ett utvecklingsprojekt 
lyfta fram hela ungdomsrörelsens arbete för deltagande och inflytande i 
samhällsutvecklingen för bättre lagarbete i staten. 

Minoritetsuppdrag MUCF
LSU fick under 2021 möjligheten att stärka upp MUCF:s arbete inom 
regeringsuppdraget att genomföra insatser för att förbättra förutsättningarna för 
engagemang och inflytande hos barn och unga från de nationella minoriteterna. 
Arbetet skedde i nära samverkan och MUCF tillsatte en arbetsgrupp med 
representanter från de nationella minoriteternas ungdomsförbund. LSU:s 
primära bidrag var att skapa information och manus till en informationsfilm, 
skapa digitala utbildningsträffar öppna för alla unga inom målgruppen samt 
upplägg och innehåll för en särskild utbildningshelg där styrelserna träffades 
från ungdomsförbunden för de nationella minoriteterna. LSU bidrog även till att 
minska avståndet mellan dessa organisationer och övriga ungdomsförbund bland 
LSU:s medlemmar. Utöver det kapacitetsstärkande arbetet arrangerade LSU en 
maktfrukost med Gunilla Svanstorp, ordförande i utbildningsutskottet där frågor 
om hemspråksundervisning, bristen på lärare med språkkompetens, kunskap 
om de nationella minoriteternas i läroplaner, samt utbildningsinsatser för att 
motverka rasism och fördomar diskuterades. 
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Vi Brinner!
Inom ramarna för projektet Vi Brinner! har vi fortsatt stärka motståndskraften 
mot psykisk ohälsa kopplad till stress i ungdomsrörelsen. Under året har 
vi lyckats sprida och utbilda inom olika metoder som kan användas för att 
motverka negativ stress och skapa en god arbetsmiljö både för anställda och 
förtroendevalda i våra medlemsorganisationer. Vi sprider den kunskap vi redan 
har med oss och fortsätter att tillsammans med våra medlemsorganisationer. 
LSU:s fokus i arbetet skall vara att i samklang utveckla och förfina metoder 
anpassade för vår målgrupp och medlemsorganisationernas unga engagerade. 
Under 2021 prioriterade vi särskilt förtroendevalda och riktade oss för 
ovanlighetens skull på både lokal och nationell nivå gällande deras konkreta 
uppdragsmiljö. 

Både öppna utbildningar i hållbart engagemang som riktade sig till alla 
medlemsorganisationer samt riktade utbildningar för enskilda organisationer 
genomfördes löpande under året. Under 2021 var intresset störst för enskilda 
riktade utbildningar för en styrelse eller ett kansli, därmed genomfördes också 
flest sådana utbildningar. I grundutförande var utbildningarna uppdelade i tre 
olika utbildningsupplägg; Förebygga, Risk och Kris, med olika fokus beroende 
på hur deltagaren upplever sin nuvarande uppdragsmiljö eller arbetsmiljö. 
Under året ökade flexibiliteten och möjligheten att anpassa utbildningarna efter 
respektive grupp.  

Utöver att rusta ungdomsrörelsen skapade LSU även lärandemoment kring 
hållbart engagemang både under personaldagar, under LSU Forum och när LSU:s 
ungdomsrepresentanter träffades för kompetensutveckling. Vi  tryckte upp och 
fortsatte sprida fler exemplar av metodboken Vi Brinner – kunskap och metoder 
för hållbar organisering. Ett tillskott till metodsamlingen presenterade verktyg 
för hållbart planeringsarbete i en styrelse. Metoden handlar om hur vi kan skapa 
dagordningar som är tydliga och genomtänkta i syfte att hålla styrelsemöten med 
hög kvalité, delaktighet, inkluderande beslutsprocesser. 
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Hat och Hot
Arbetet för att motverka Hat och Hot har fortsatt under 2021 med förnyad 
finansiering från MUCF för ytterligare ett projektår. Hatet och hotet mot 
ungdomsrörelsen är en fråga med stor relevans internt in ungdomsrörelsen och 
även en fråga av största vikt för hela vårt demokratiska samtal. Projektet Hat & 
Hot har som mål att ungdomsrörelsen ska stå enade mot hatet, sprida kunskap 
och verka för politisk handling som leder till minskad utsatthet och skyddar unga 
demokratibärare.  Det övergripande målet med år 2 har varit att öka förståelsen 
för det unga civilsamhällets särskilda utsatthet för hat och hot och samt ett fokus 
på att öka den interna motståndskraften i ungdomsrörelsen mot hat och hot.  
 
Under våren bjöds LSU:s medlemmar in till en serie av processledda 
frukostträffar med konsulten Frida Sandegård för att genom diskussion, 
handfasta tips och kunskaper öka den interna motståndskraften i den egna 
organisationen. Processledningen sammanfattades sedan till ett material som fler 
kan arbeta utifrån. Handledningen för hur en organisation kan arbeta internt för 
att motverka och hantera hat och hot släpptes i september.  
 
Under våren tog vi fram en pamflett som vi skickade till samtliga 
riksdagsledamöter för att öka deras medvetenhet om hur hat och hot mot unga 
uttrycks och för att understryka vikten av att de förstår sin egen roll i skapandet 
av ett demokratiskt samtalsklimat. Vi synliggjorde även de krav vi har på 
politikens agerande.  
 
I vår poddserie Sluthatat som spelades in och släpptes 5 avsnitt som under 
året diskuterade flera områden kopplade till hatet och hotet som kontinuerligt 
riktas mot ungdomsrörelsen. Serien programleddes av kansliets Mona Nechma 
och styrelsens talesperson Aza Cheragwandi och gästades av personer på olika 
positioner inom civilsamhället och samtalar om både hur situationen ser ut nu, 
hur det påverkar individer och organisationer och hur allvarliga konsekvenserna 
blir när hat och hot ökar. Slutavsnittet var ett samtal med kultur- och demokrati 
(och ungdoms-)minister Amanda Lind. Samtliga avsnitt kan du läsa ut ur listan 
över LSU:s publikationer 2021.  
 
Styrelsens talesperson för hat och hot, Aza, deltog i ett globalt panelsamtal 
med UNMGCY  - Peace and security om hat och hot mot ungdomsrörelsen i 
Sverige. Under MR-dagarna, i april,  genomfördes flera programpunkter med 
koppling till Hat och Hot och det var även framträdande i de diskussioner som 
livesändes från LSU:s monter. Även efter projektets avslut, i december, lyfte LSU 
delar av resultaten under MR-dagarna och frågan tas vidare samt eftersöker ny 
finansiering då behovet inte minskat under projektens gång. I augusti publicerade 
Altinget en debattartikel med kritik från LSU om regeringens brister i att inte 
tillräckligt prioritera att möta demokratihoten med ekonomiska resurser.  
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Projektet har lyckats skapa flera mötestillfällen med riksdagspolitiken 
kontinuerligt under året, dels genom att träffa riksdagsledamöter enskilt, träffa 
partigrupper och dels genom ett avslutande panelsamtal med ledamöterna 
i riksdagens kulturutskott. Under våren genomfördes även en rad ”Hannah 
nystar”- instagram lives mellan LSU:s generalsekreterare och politiska 
företrädare både från riksdagen och civilsamhällesorganisationer. 

Vit Icke Vit II
Ungdomsrörelsen ska vara en arena där alla barn och unga kan engagera sig 
fritt utan hindras av och utsättas för rasism. Under 2019-2020 genomförde LSU 
en första omgång av projektet Vit Icke Vit där ett studiematerial utvecklades 
och studiecirklar genomfördes inom ett antal av våra medlemsorganisationer. 
Projekten vill skapa studiematerial som är möjligt att rapportera till sitt 
studieförbund med ett dubbelt syfte, dels att stärka det antirasistiska arbetet 
men också att förenkla och förtäta relationen med folkbildningen i form av 
studieförbunden. 

Under 2021 togs arbetet i  Vit icke Vit vidare genom en andra projektomgång 
och fokuserar nu på att utveckla ett fördjupat folkbildningsmaterial kring fem 
olika uttryck för rasism; Antisvart rasism, Antisamisk rasism, Antisemitism, 
Antiziganism och Antimuslimsk rasism. Materialet släpps först under 2022 men 
då kommer det gå att antingen använda det som en fördjupning och uppföljning 
till det första materialet eller som ett fristående material för en cirkel. Rasistiska 
uttryck har både väldigt mycket gemensamt sinsemellan, men skillnaderna i 
både uttryck och historia skiljer sig också åt. Ju mer förståelse det finns för 
mekanismerna desto bättre är utgångsläget att bemöta och förändra.  

Det största arbetet under hösten 2021 var för projektet att producera en talkshow 
i fem delar som lanserades och spreds under 2022. Projektet innehöll även 
mycket förberedande arbete internt på kansliet, så som att bygga ut hemsidan till 
en samlingsplats för information om antirasistiskt arbete inom ungdomsrörelsen, 
ta fram spridningsprodukter och skriva ett nytt metodmaterial som är kopplat till 
de utbildningstillfällen som skedde under slutet av projektet. 
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Samverkan med SST - Myndigheten för stöd till 
trossamfund
LSU inledde under 2021 två metodutvecklande samarbeten med Myndigheten för 
stöd till trossamfund (SST). Ett kortare uppdrag innebar stöttning i ett material 
om mänskliga rättigheter och därefter ett större samarbete att utforma ett 
metodmaterial för ledare och ambassadörer för tryggare muslimska församlingar. 
Samarbetena kommer ur regeringsuppdrag där myndigheten bett om LSU:s 
kompetens. Uppdraget som sträcker sig in i 2022 har fokus på kunskapsspridning 
om säkerhetsarbete både riktat till länsstyrelser och till enskilda moskéer eller 
församlingar. I detta uppdrag tillfrågades LSU om möjligheten att delta och bidra 
utifrån sin kompetens inom folkbildande utbildningar och metodutveckling i 
civilsamhället. 

MR-dagarna i Göteborg
LSU var 2021 samarbetspartner i MR-dagarna som anordnades i Göteborg. Temat 
för MR-dagarna var under 2021 Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!, ett 
tema som verkligen öppnar upp för möjlighet att nå ut och påverka i många av 
LSU:s viktigaste frågor. Samarbetet innebar större möjligheter att väcka det 
ungdomspolitiska perspektivet under MR-dagarna. Förutom att ordna seminarier 
om ämnen som barn- och ungdomsorganisationer är intresserade av, så 
genomförde vi en referensgrupp som diskuterade och tyckte till om MR-dagarna 
möjliggjorde ungt inflytande i programinnehållet. Referensgruppen träffades vid 
fyra tillfällen och gav input till programmets totala utformning. 

På plats under själva MR-dagarna arrangerade LSU flera seminarier och deltog 
även i andras seminarier. Några av de teman som behandlades i seminarieform 
med LSU:s deltagande var vikten av att ungas engagemang tas tillvara, möjliggörs 
och erkänns som en viktig motkraft mot de antidemokratiska rörelser som växer 
i Sverige och i världen. Utmaningar och risker kopplade till ökande hat och hot 
mot civilsamhället lyftes i flera samtal. Även vikten av att ta unga valdeltagare 
på allvar i en internationell kontext lyftes särskilt liksom barns rättigheter enligt 
barnkonventionen och då särskilt möjligheten att delta i demokratin och göra 
sina röster hörda. Den ökade administrativa börda och kontroll som barn- och 
ungdomsorganisationer och även andra civilsamhällesorganisationer upplever 
behandlades under ett seminarium.  

Utöver seminarieprogrammet hade LSU även en uppskattad monter med 
material och livesändningar av samtal med deltagare på mässan. Vi fick god 
spridning på rapporter och många goda samtal och tillfällen för nätverkande 
uppstod. 
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Ung i Utveckling
Ett av LSU:s mest långtgående flaggskepp – informationsarbetet inom Ung i 
Utveckling (UiU) syftar till att stärka ungas kunskap och intresse för globala 
partnerskap och politiskt deltagande inom utvecklingsfrågor generellt, och 
Agenda 2030 specifikt. Arbetet bedrivs med svensk målgrupp och innebär 
resurser kunskapsspridning till våra medlemsorganisationer och beslutsfattare 
men också till allmänheten. Genom projektet får vi möjlighet att synliggöra 
det arbetet med Agenda 2030 som LSU:s medlemsorganisationer och 
ungdomsrepresentanter gör gentemot beslutsfattare och allmänhet. 

Under 2021 har vi arrangerat en rad digitala webbinarier i olika format. 
Webbinarierna har bland annat berört ungas deltagande i FN-processer, vikten 
av internationellt utvecklingssamarbete, ungas röst i klimatfrågor och Sveriges 
arbete med uppföljningen av Agenda 2030. 
Vi har publicerat 16 poddavsnitt i serien Ung Agenda där vi internt samarbetar 
med LSU:s projekt om EU:s ungdomsdialog. En lista över poddavsnitten finns i 
slutet av verksamhetsberättelsen.   
 
I UiU arbetar vi också mycket med våra globala partnerorganisationer. 
Under 2021 har de deltagit på både öppna webinarier för allmänheten, samt 
webbinarier och workshops riktade gentemot den svenska ungdomsrörelsen. 
Vi har koordinerat och genomfört möten mellan LSU:s partnerorganisationer 
(POs) och medlemsorganisationer (MOs), samt möten mellan dem och svenska 
beslutsfattare. Det globala perspektivet genomsyrar alla informationsinsatserna 
inom UiU och i enlighet med såväl LSU:s övergripande strategi som projektets 
målsättningar har vi fortsatt vår informationsspridning om Expanding space/
Växande demokratiskt utrymme. Under 2021 lyfte vi särskilt temat kring ungas 
roll i nationella och allmänna val kopplat till växande utrymme, detta då flera av 
våra PO:s samt Sverige hade överlappande valrörelser. 
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Svenska Unesco-rådet
Julia Bielek gjorde under 2021 sitt sista år som ungdomsrepresentant i Svenska 
Unescorådet och avslutar därmed ett fyraårigt uppdrag för LSU. Under året har 
Julia deltagit i rådets fyra möten och dessutom på Unescos generalkonferens i 
Paris, där bland annat verksamhetsplanen för 2022-2025 diskuterades. Julia har 
också medverkat i vår podd Ung Agenda och berättat om sitt uppdrag.  

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco. Unesco är 
FN:s organisation för att genom samarbete mellan medlemsländerna inom 
utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation bidra till att skapa fred. 
Svenska Unescorådets uppdrag att ge råd till regeringen gällande Unescos 
verksamhet och informera samt sprida kunskap om Unesco i Sverige.
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Nätverk,  
Plattformar & 
Representation
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Inledning 
LSU jobbar aktivt för att vara en mötesplats och en plattform för barn- och 
ungdomsorganisationer. Vi skapar platser där vi kan samlas själva inom 
ungdomsrörelsen och deltar i arenor för att sprida LSU:s politik och kunskap om 
ungdomsrörelsen. Mycket av den samverkan vi bedriver och de plattformar för 
diskussion vi skapar sker inom de projekt som redan beskrivits, men i den här 
delen av verksamhetsberättelsen lyfter vi fram ett antal platser och sammanhang 
som är mer renodlade mötesplatser. Vi har här samlat både plattformar LSU 
skapat och lett och de där vi ingår i andra möten för att bidra med perspektiv, 
lära oss mer eller representera ungdomsrörelsens röst. 
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Ordförandenätverket
I LSU:s ordförandenätverk 2020-2021 samlades 8 ordföranden från LSU:s 
medlemsorganisationer löpande under året. Nätverket leddes av Rosaline 
Marbinah tillsammans med LSU:s utbildningsutvecklare Ellinor Aaby Olsson 
under första halvan och därefter LSU:s medlemsutvecklare Signe Krantz. Under 
året berördes teman som gruppen fann värdefulla, så som arbetsgivarskap 
och arbetsrätt, värdebaserat ledarskap samt stress och hållbar organisering. 
Deltagarna lyfter återkommande att det är ett viktigt forum för att både få 
möjlighet att få ny direkt kunskapsinput men lika mycket att få tillfälle att 
reflektera kring utmaningar med personer i liknande situation. Även detta år 
visade utvärderingen nöjda deltagare och den digitala formen fungerade bra för 
nätverket.  

GS-kompetensträffar
GS-kompetensträffar har även under 2021 genomförts digitalt men för att 
utveckla arbetet och öka träffsäkerheten har vi börjat variera tiderna. På 
grund av personalbyte under året blev antalet träffar lägre än tidigare år. De 
genomförda träffarna fick bra feedback. Vi genomförde träffar på tema kris och 
krishantering, strategiarbetets utmaningar och grundutbildning inom stress och 
hållbar organisering. Just dessa träffar är öppna för den högste tjänstepersonen 
i LSU:s medlemsorganisationer och en möjlighet att få utrymme för ny kunskap 
och gemensamma reflektioner.  Under året har vi även undersökt intresset för 
liknande träffar med en bredare målgrupp av ledare inom ungdomsrörelsen. 
Detta utvecklingsarbete tog vi med oss in i framtiden. 

Referensgrupp stadgerevidering 
Under 2021 genomfördes ett antal referensgruppsträffar för att förbereda och 
förankra den stadgerevidering som styrelsen fått i uppdrag att lägga fram till 
Representantskapet. I mars hölls det första mötet med öppna och breda frågor 
kring hur medlemmarna ser på LSU:s stadga. I maj hade sedan ett första utkast 
på revidering av stadgan arbetats fram vilket presenterades och diskuterades 
under tre referensgruppsträffar med särskilt fokus på skrivningarna i LSU:s 
syftesparagraf och organisationens medlemskriterier. Medlemmarnas inspel var 
mycket betydelsefulla i arbetet och syns tydligt i det förslag till reviderad stadga 
som presenterades för och även antogs av Representantskapsmötet senare i 
november.
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Referensgrupp tillgänglighet 
Referensgruppen för tillgänglighet träffades en gång i juni för att diskutera 
tillgänglighet vid större möten. Mötet syftade både till att ge inspel som LSU 
kunde använda i sin egen verksamhet och till att dela erfarenheter mellan 
medlemsorganisationerna. LSU använde inspelen från referensgruppen i arbetet 
med arbetsordningen för Representantskapet 2021. Mötet behandlade också 
några av de resultat som inkommit via en enkät om tillgänglighet i digitala 
medier som LSU skickat ut efter förra referensgruppsträffen i december 2020. 
De tydligaste medskicken gällde handlingarnas utformning, vikten av att använda 
VoteIT konsekvent och att undvika negativ acklamation i beslutsfattande. 
Inspelen under mötet bidrog även till justeringarna i arbetsordningen med 
införande av tydliga yrkandestopp och tider för att endast skriva och läsa 
yrkanden.

2250-nätverket
Tillsammans med ungdomsrörelsen och fredsorganisationer driver LSU ett 
nätverk för att sprida kunskap och bygga allianser för unga, fred och säkerhet. 
I arbetet har Emelie Weski, talesperson från LSU:s styrelsen och olika 
medarbetare framförallt från vårt internationella arbete deltagit. Arbetet utgår 
ifrån de befintliga FN-resolutionerna 2250, 2419, 2535 som finns för att lyfta den 
organiserade ungdomsrörelsens plats i det fredsbyggande arbetet.  

Ungdomsrepresentanter
LSU utser ungdomsrepresentanter och delegater årligen till minst nio olika 
internationella möten och församlingar. För att bli ungdomsrepresentant 
måste en vara mellan 18-25 år och bli nominerad av någon av LSU:s 
medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas 
uppdrag ingår att samla in åsikter från barn och unga och representera 
dem under hela uppdragets gång. En stor del av uppdraget handlar om 
kommunikation och att göra de politiska processerna mer transparenta och 
lättillgängliga för de som vill veta mer. Uppdragens längd varierar mellan ett år 
och fem år.  

Under 2021 var följande ungdomsrepresentanter utsedda av LSU:  

• Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté - Alice Kyander
ordinarie ledamot, Aida Ohtonen suppleant

• Europarådets kommitté för ungdomsfrågor - Alice Bergholtz
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• Europeiska ekonomiska och sociala kommitté, EESK - Louise Grabo 

• EU:s Ungdomsdialog - Hanna Waerland-Fager och Elsie Gisslegård  

• Svenska Unescorådet - Julia Bielek  

• FN:s klimattoppmöte, COP -  Amanda Björksell, junior och  Fredrika 
Andersson, senior 

• FN:s högnivåforum för hållbar utveckling - Daniel Samuelsson, junior och 
Sofia Brännström, senior  

• FN:s generalförsamling - Yasmine Djelloul, junior och Louise Burenby, 
senior 

Repp-forum
LSU:s stora arbete med olika ungdomsdelegater och representanter har genom 
åren visat på behov av koordinering såväl som gemensam kompetensutveckling 
för bästa genomslag. Dessutom blir arbetet bättre när representanterna känner 
varandra och kan arbeta som team.  
 

För att skapa goda förutsättningar för representanterna har LSU inrättat 
mötesplatsen Repp-forum. Varje år genomförs dessa möten där alla 
representanter har möjlighet att träffas, dela kunskap med varandra och 
information om vilka processer som är igång i de olika sammanhangen där 
de befinner sig. Det är en viktig plattform för att uppnå synergi-effekter i 
påverkansarbetet och vi utvecklar plattformen kontinuerligt.  
 

Under 2021 genomfördes tre Repp-forum, ytterligare ett möte var planerat men 
fick skjutas fram till början av 2022. Under träffarna läggs störst fokus på att 
just dela erfarenheter och information utifrån uppdragen, men det genomfördes 
även kompetensutvecklande pass i hållbart engagemang och medieträning. 
Representanterna diskuterade och beredde även den nya policyn för LSU:s 
representanter som senare antogs av styrelsen.  

Ungdomspolitiska rådet
Ungdomspolitiska rådet är ett forum som ungdomsministern bjuder in till. 
LSU är som landsråd en av rådets permanenta medlemmar, tillsammans med 
MUCF, Forte, Riksidrottsförbundet och Sveriges Kommuner och Regioner. 
Övriga medlemmar i rådet roterar mellan olika delar av ungdomsrörelsen. Rådet 
träffas en till tre gånger om året tillsammans med den politiska ledningen och 
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därutöver lika många förberedande förmöten. LSU försöker att koordinera 
sina medlemsorganisationer inför och i samband med förmötena för att 
ungdomsrörelsen enklare ska kunna svara på idéerna till tema som kommer från 
regeringen. Under 2021 var det ordförande Rosaline Marbinah som deltog i rådet 
från LSU. 

Klimatpolitiska ungdomsrådet
Det klimatpolitiska ungdomsrådet är ett resultat av LSU och globala 
ungdomsrörelsens påverkansarbete inom ramen för klimattoppmötena. Sverige 
har undertecknat en resolution i FN som säger att landet ska ta på sig att 
sammankalla ett ungdomsråd för miljö- och klimatpolitiska frågor. Isabella 
Lövin sammankallade rådet och därefter har Per Bolund och Annika Strandhäll 
tagit över det arbetet i egenskap av ansvarigt statsråd. Miljödepartementet 
har haft stöd av NOD i det praktiska förberedande arbetet med rådet som  
består av ungdomsorganisationer och LSU som har stort engagemang i ungas 
roll av den gröna omställningen och miljöfrågorna kopplade till förlusten av 
biologisk mångfald. Rådets möten har också använts som en referensgrupp för 
Stockholm+50.

NOD
Sedan 2017 har LSU:s generalsekreterare,  Hannah Kroksson haft förtroendet att 
vara ordförande i NOD,  ett nationellt organ för dialog och samverkan mellan 
civilsamhället och regeringen. Organet är ett stödkansli åt den överenskommelse 
som regeringen slutit med 18 paraplyorganisationer i civilsamhället. Ett verktyg 
för att stärka det partsgemensamma arbetet från både regering och civilsamhälle 
är den överenskommelse som slutits om de sex civilsamhällespolitiska 
principerna öppenhet och insyn, självständighet och oberoende, mångfald, 
kvalité, dialog, och långsiktighet. Sedan 2018 har denna överenskommelse spänt 
över alla de politikområden där regeringen verkar. Under corona-pandemin har 
ett nytt verksamhetsområde vuxit fram och kansliet har tagit fram lägesbilder 
utöver de samråd och dialoger som genomförts. Verksamheten är behovsstyrd 
och initiativ till samråd och dialoger, eller lägesbilder, kan väckas till kansliet av 
såväl ideella organisationer som offentliga myndigheter och departement. 

Dialoger och samråd med dokumentationer 
Samråd kring civilsamhällets erfarenheter av vaccinationsinsatser mot 
covid-19 
Uppdragsgivare: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys - 2021-11-24 
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Ungdomsråd klimat- och miljöfrågor
Uppdragsgivare och medarrangörer: Miljödepartementet 
Tema: Stockholm+50 med fokus på genomförande samt FN:s miljöförsamling. 
+ Bilaga - 2021-12-07

Samråd om minskad smittspridning i pandemin
Uppdragsgivare och medarrangörer: MSB 
Tema: Delaktighet och engagemang bland unga i arbetet med att minska 
smittspridningen. - 2021-04-21 

Ungdomsråd klimat- och miljöfrågor
Uppdragsgivare och medarrangörer: Miljödepartementet 
Tema: Stockholm+50 och grön återhämtning samt politik för en biologisk 
mångfald. - 2021-05-24 

Konsultation om civilsamhällets roll i Agenda 2030-arbetet 
Uppdragsgivare: Utrikesdepartementet 
Medarrangörer: CONCORD Sverige och Forum 
Tema: Synergieffekter och målkonflikter i genomförandet av Agenda 2030. 
2021-03-12 

Dialogmöte om coronakrisens konsekvenser
Uppdragsgivare och medarrangörer: LSU 
Tema: Pandemins konsekvenser sett ur ungdomsorganisationers perspektiv. 
2021-02-11 

Ungdomsråd om klimatfrågor 
Uppdragsgivare: Miljödepartementet 
Medarrangör: LSU 
Tema: Sveriges klimatpolitik och Stockholm +50. 

Rundabordssamtal om UVAS 
Uppdragsgivare: MUCF 
Tema: Olika aspekter av insatser för gruppen unga som varken arbetar eller 
studerar.
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PGF – Partsgemensamt forum
Partsgemensamt Forum är precis som det låter ett partsgemensamt forum med 
uppgift att följa upp svensk civilsamhällespolitik. I forumet ingår representanter 
för regeringen, civilsamhället och SKR och det administreras av NOD. Under 
2021 representerades LSU av vice ordförande Emelie Weski i forumet. Forumet 
planerar själv sina teman och sedan skapar arbetsgrupper, som även de är 
partsgemensamma, underlag för 4 dialoger varje år.  

Under 2021 var de teman som behandlades i dialoger:  

• Kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för det civila samhället
(pandemin)

• Att verka för ett öppet debattklimat – insatser mot hot och hat

• Hur det civila samhället kan stärkas – om olika associationsformer

• Civilsamhällets roll i samhällskriser

NYSTA-nätverket
Med start under 2020 så ledde LSU:s generalsekreterare Hannah Kroksson 
tillsammans med IM – Individuell människohjälps generalsekreterare Martin 
Nihlgård ett av NYSTA:s 6 utvecklingsteam, teamet för ett vidgat demokratiskt 
utrymme. NYSTA syftade till att agera civilsamhällets samlade svar på hur 
samhället skulle nystarta  efter att ha sett pandemins effekter.  

Dessa arbetsområden och deras ansvariga team var: 

1. Arbetsmarknad, lett av Wanja Lundby-Wedin, Svenska kyrkan

2. Det demokratiska utrymmet, lett av Hannah Kroksson, LSU

3. Forskning, utveckling och innovation, lett av Magnus Karlsson, Marie
Cedersköldshögskola

4. Digitalisering och AI, lett av Helena Thybell, Rädda barnen

5. Civilsamhällets övergripande förutsättningar, lett av Johan Oljeqvist,
Fryshuset

6. Välfärd i förändring, lett av Marika Markovits, Stadsmissionerna

Inom ramen för Nysta har vi samverkat med andra delar av civilsamhället och 
tagit fram konkreta förslag för både våra riksdagspolitiker och för civilsamhället 
som helhet. Många av de svaren vi levererat är väl förankrade i LSU:s strategi om 
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ett växande demokratiskt utrymme men givetvis har även vår samverkansprocess 
också kastat ljus på nya utmaningar.   

Utöver att lansera rapporten vid ett stort livesänt arrangemang den 18e juni 
processade arbetsgruppen och mobiliserade tillsammans för att diskutera de 
demokratiska utmaningarna med politiken. Genom LSU:s kanaler syntes bland 
annat arbetet på MR-dagarna, genom LSU:s sociala medier i ”Hannah nystar i 
demokratin”, en regelbunden instagram live-satsning samt olika workshops och 
labb.

Nätverk mot antimuslimsk rasism
Nätverket drivs av Kommittén mot antimuslimsk rasism, som består av 
organisationer som gått ihop för att motverka antimuslimsk rasism och stärka 
organiseringen. LSU är en av de grundande organisationerna tillsammans med 
Forum för frivilligt och socialt arbete, Hyresgästföreningen, Nykterhetsrörelsens 
bildningsförbund, Ibn Rushd, Svenska kyrkan, IM – Individuell Människohjälp, 
Rädda Barnen och Ordfront.  

Under 2021 har den samordnande arbetsgruppen arrangerat 2 seminarier 
och nätverksträffar med en bred inbjudan till alla ca 700 personer som ingår 
i nätverket. Utöver det har nätverket också bjudits in till mer informella 
nätverksluncher. Nätverket utgör en viktig plattform för LSU i vårt antirasistiska 
arbete och i arbetet att motverka antidemokratiska krafter.

Rösträttsnätverket
Frågorna om sänkt rösträttsålder och valbarhetsålder har börjat bubbla i många 
olika sammanhang de senaste åren. Ett tydligt arbete som vuxit fram trots 
knappa resurser är ett nätverk för sänkt rösträttsålder. Från LSU har styrelsens 
talesperson i barnrättspolitik Mathilda Laestadius deltagit i nätverket som 
bland annat producerat flertalet artiklar, arrangerat riksdagsseminarium och 
stärkt den offentliga debatten om frågorna. LSU har även kopplat samman detta 
med de diskussioner som förs på EU-nivå där en tydlig rekommendation är att 
genomföra sänkt rösträttsålder i EU-valen.  
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Säkerhetsnätverket
I slutet av 2020 startade Ideell Arena ett nytt nätverk för säkerhetsfrågor. 
Under 2021 ingick LSU:s verksamhetsledare för samverkan, organisering och 
ledarskap i nätverket för att inhämta ny kunskap utbyta erfarenheter kring hur 
säkerhetsarbetet ser ut hos deltagande organisationer och vilka utmaningar vi 
ser. Ingången till säkerhetsfrågor är bred men nätverket utgår i sina diskussioner 
alltid från de specifika förutsättningar, situationer och utmaningar som gäller 
för civilsamhället och deltagande organisationer. Under året har hat och hot 
lyfts men det har framförallt varit fokus på riskbedömning och strategisk 
omvärldsbevakning.   

Referensgrupp MR-dagarna
Genom att LSU gick in som samarbetspartner i MR-dagarna för 2021 så 
kunde vi också skapa möjligheten för en referensgrupp av unga som bidrag till 
programarbetet. Referensgruppen träffades fyra gånger under året. Under mötena 
diskuterades och gav input till programmets utformning. Genom gruppens arbete 
kunde LSU och ungdomsrörelsens medlemmar tydligt bidra till att öka ett ungt 
perspektiv i hela programmet, något som vi är mycket glada över med ett så 
viktigt tema som ”Demokrati + mänskliga rättigheter = sant!”. Referensgruppen 
tillsattes genom en öppen utlysning till LSU:s medlemsorganisationer.  

Läs mer om vad som hände under dagarna under rubriken MR-dagarna i 
Göteborg under nationell verksamhet.  

Brakeleys ERFA-nätverk
LSU:s generalsekreterare Hannah Kroksson har under året varit delaktig i 
Brakeleys ERFA-nätverk för fundraising. Genom nätverket har LSU fått möjlighet 
att öka sin kompetens i frågor om insamling av stora gåvor i olika former. Dess 
förtjänster, dess utmaningar och de olika inriktningar det kan ta. Utbytena i 
nätverket har varit värdefulla i den pågående diskussionen om att bredda LSU:s 
finansiering och bidra till en kunskapshöjning om olika finansieringsformer 
i ungdomsrörelsen. Nätverket samlar aktörer både från civilsamhälle, 
studentorganisationer, offentliga kulturscener och stiftelser. Extra roligt har det 
givetvis varit att en av LSU:s medlemmar deltagit i samma nätverk. 
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Övrig representation i olika organ och samarbeten 
Kommittén Demokratin 100 år - Rosaline Marbinah, ledamot i kommittén 
Sveriges ordförandeskap för OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa – Rosaline Marbinah, särskild representant i ungdomsfrågor 
Concord Sveriges styrelse – Noura Berrouba, ledamot i styrelsen  
Barnrättsdelegationen - Mathilda Laestadius, ledamot i delegationen 
Vetenskap och Allmänhet - Anna Hedlund (Unga Forskare), ledamot i styrelsen 
Ideell Arena – Iman Djelloul, ledamot i styrgruppen 
Folk och Försvar - Emelie Weski, ledamot i styrelsen 
Forum Civ – Rosaline Marbinah, ledamot i styrelsen 
United Nations Major Group for Children and Youth – Emelie Weski, global 
talesperson för Fredliga och inkluderande samhällen 
Partsgemensamt Forum – Emelie Weski, representant 
MUCF:s insynsråd - Rosaline Marbinah, ledamot 
FBA:s insynsråd - Rosaline Marbinah, ledamot 
NOD – Hannah Kroksson, ordförande 
Arvsfondsdelegationen – Rosaline Marbinah, ledamot 
MUCF:s generalsekreterarnätverk - Hannah Kroksson 

54



4.1 Verksamhetsberättelse 39

55



4.1 Verksamhetsberättelse 40

Internationellt 
arbete
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Inledning
Genom åren har vi sett att många av de svårigheter som unga och 
ungdomsorganisationer ställs inför kräver globala samarbeten för att kunna 
utvecklas. Det som händer i en del av världen påverkar en annan och unga 
överallt delar många utmaningar. Därför är det viktigt att arbeta med ungas 
påverkan, både i Sverige och andra delar av världen. LSU:s internationella 
arbete riktar sig både mot internationella organ som FN och EU och mot 
partnerorganisationer, alltså nationella ungdomsorganisationer som ungefär 
motsvarar LSU, i flera olika länder. Den här delen av verksamhetsberättelsen 
fokuserar på LSU:s internationella arbete.  
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GALE - Global Action Local Empowerment
2021 var det sista ordinarie året inom GALE:s programperiod och mycket arbete 
har lagts på att förbereda den kommande 5-åriga programperioden och ansökan 
till denna. I slutet av året beviljades vi för ett stort partnerskap kommande period 
som inleds 2023. Där emellan genomför vi ett avslutande bryggår. 

Partnerskapet i GALE bygger på ett gemensamt och ömsesidigt partnerskap där 
alla åtta partnerorganisationer är med och formar målsättningar och innehåll 
i programmet. Sedan vi inledde programperioden har det tillkommit flera nya 
partnerorganisationer och mycket har hänt i vår omvärld som påverkar våra 
fokus och möjligheter. Vårt övergripande mål och vision står dock klart och 
tydligt; att inkludera och utöka ungas roll och makt i samhället.  

I flera av de länder där LSU har partnerorganisationer hölls det val under 
året, eller kommer att hållas inom 2022, och ett stort tematiskt fokus har 
därför under året varit ungas roll och deltagande i val. Temat har återkommit 
i samarbetsprojekt mellan partnerorganisationer, i öppna workshops där vi 
inkluderat även LSU:s medlemsorganisationer, i panelsamtal under MR-dagarna 
och webbinarier genomförda tillsammans med UiU. Under året har vi även 
startat ett internt policynätverk mellan alla partnerorganisationer i GALE och 
LYREC som vi ser fram emot att kunna utveckla ännu mer under 2022. Behovet 
av att arbeta tillsammans i policyfrågor har ökat. 

Samtidigt har vi tacklat en pandemi och flera av våra partnerorganisationer har 
haft mycket svåra situationer i sina länder. Situationen i Belarus och Myanmar 
sticker ut särskilt, där civilsamhället knappast längre har möjlighet att verka 
under de hårda regimerna. LSU har stöttat våra partnerorganisationer RADA 
och NYC med uttalanden, möten och nätverk i den mån vi har möjlighet. 
LSU:s uttalanden kan du hitta listade i slutet av denna verksamhetsberättelse. 
Även i Turkiet har situationen för civilsamhället förvärrats och Turkiet har 
bland annat beslutat att träda ur Istanbulkonventionen mot våld mot kvinnor. 
Vi har i webbinarier och samtal både fristående och inom ramen för större 
arrangemang där LSU deltagit synliggjort det krympande utrymme som våra 
partnerorganisationer upplever, det ökade hot flera av dem befinner sig under 
och också visat på den koppling som finns till det ökade hat och hot som det unga 
civilsamhället i Sverige utsätts för.  
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I princip allt arbete har genomförts digitalt under året, vilket har fortsatt 
att både visa på möjligheter och utmaningar. Uppföljningsmöten och 
planeringskonferenser når inte lika långt och djupt i det digitala formatet 
och det är på många vis slitigt. Men den dagliga och mer spontant korta 
kommunikationen har stärkts och vi märker även fördelen av att enklare 
få till möten mellan partnerorganisationer och representanter från LSU:s 
medlemsorganisationer, andra civilsamhällesorganisationer och makthavare när 
de genomförs digitalt. Det är lärdomar vi tar med oss vidare.  

I november fick vi dock besök av RADA som kom till Stockholm för att 
genomföra sitt årliga längre uppföljnings- och planeringsmöte på plats. Det blev 
en intensiv vecka med stort fokus på situationen i Belarus. Möten genomfördes 
bland annat med Utrikesminister Ann Linde, Biståndsminister Per Olsson Fridh, 
Europaparlamentariker Evin Incir och Sveriges representant till EU Anders 
Lindholm.  

Medarbetare i GALE har också deltagit aktivt i olika nätverk under året både 
för att nätverka, omvärldsbevaka och se till att det finns ett ungt perspektiv i 
dessa sammanhang. LSU har under året ingått i Forum Civs Eastern Partnership-
nätverk, Concords Civic space-nätverk och Burmanätverket. Vi har även bidragit 
med input och rekommendationer om UNCSR 1325 till High Commissioner 
of Human Rights och tillsammans med RADA gett input till SIDAs strategi för 
Eastern Partnership.  
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Partnerskap med LYREC
Under hösten 2019 påbörjades ett arbete för att undersöka ett möjligt nytt 
partnerskap med organisationen LYREC - League of Youth for the Renaissance 
of Congo i Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Under 2020 genomfördes 
en digital förstudie för att lära känna organisationen, dess arbete och 
förutsättningarna för samarbete och partnerskap. LYREC grundades som 
organisation 2009 och arbetar idag med 170 ungdomsorganisationer i 15 av 
DRK:s 26 provinser. LYREC fungerar som nationell plattform för samarbete och 
genomför både kapacitetsstärkande arbete och samordnar påverkansarbete.  
 
Förstudien presenterades i sin helhet för LSU:s styrelse under januari 2021 och 
beslut fattades om att skicka in en ansökan till svenska ambassaden i DRK om 
finansiering för ett partnerskap. Ansökan skickades in under första halvan av året 
och kontakten med LYREC och svenska ambassaden löpte kontinuerligt. Det här 
är första gången LSU har ansökt om ett bilateralt partnerskap med finansiering 
direkt från SIDA, via ambassaden, och det har medfört att vi genomgått en större 
extern revision beställd av SIDA och genomförd av Ernst & Young.  
 
Under december 2021 kunde vi äntligen besöka LYREC i DRK för första 
gången. Även om den digitala förstudien varit mycket givande och vi hade 
fått god kännedom om organisationens arbete, kontexten i DRK och träffat 
flera medlemsorganisationer och andra civilsamhällesaktörer digitalt var det 
mycket värdefullt att kunna besöka dem på plats innan vi startar ett långsiktigt 
partnerskap.  
 
Under två intensiva veckor i december besökte vi LYREC i Kinshasa och 
fick en fördjupad kunskap om organisationen och gjorde även resor till 
medlemsorganisationer i två ytterligare provinser. Med stor glädje kunde vi i 
slutet av resan signera avtal om en fyraårig finansiering av partnerskapet och 
nu ser vi fram emot att växla upp samarbete och fortsätta öka kontakten och 
samarbetet mellan alla våra partnerorganisationer ytterligare. 
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Ung i FN
I egenskap av landsråd så har LSU uppdrag och mandat att utse 
ungdomsdelegater till olika officiella svenska delegationer. Det är ett uppdrag 
vi gör för att stärka barn, unga och ungdomsorganisationernas inflytande i FN:s 
olika delar. Ungdomsrepresentanterna bidrar med ungdomsperspektiv under 
möten, sprider kunskap om ungdomsrörelsens och Sveriges perspektiv i olika 
paneler och offentliga diskussioner som rör FN samt informerar unga i Sverige 
om det arbete som bedrivs och de beslut som fattas i FN. Representanterna 
genomför också konsultationer med unga och ungdomsorganisationer som en 
del av sitt uppdrag och för att ta med som underlag till mötena så att de kan 
representera Sveriges unga på ett bra och förankrat sätt.  
 
Uppdraget att utse ungdomsdelegater har LSU haft under en lång tid och 
utveckling sker ständigt då vi fortsatt ser förbättringspotential. En del av 
utvecklingen har varit att kika på en bredare förankring och för att skapa 
ökat engagemang och förståelse hos representanterna så har vi utökat deras 
mandatperioder från 14 till 24 månader. Delegaterna är då valda växelvis för 
att kunna hämta stöd av varandra och dela på fler uppgifter. Vi har sett en 
ökad förväntan på våra unga delegater, både från övriga delar av samhället 
som gärna vill involvera dem i olika aktiviteter – och även ifrån regeringen och 
regeringskansliet som ofta lyfter in dem på nya möten och tillsammans skapar vi 
fler arenor där ungas inflytande får ta plats.  
 
Under coronapandemin har vi inte kunnat delta i fysiska möten som tidigare. Det 
har dock inte gjort att vi deltagit på färre möten, snarare tvärtom!  
 
Under 2021 var Daniel Samuelsson junior ungdomsrepresentant till FN:s 
högnivåforum för hållbar utveckling tillsammans med Sofia Brännström som 
senior representant med stöttande funktion. Daniel deltog på FN:s högnivåforum 
som genomfördes digitalt under våren/hösten och diskuterade hur arbetet går 
med att uppnå målen i Agenda 2030.  
Som exempel på ”extra” uppdrag under mandatperioden deltog UNGA-
representanterna Louise Burenby och Yasmine Djelloul i den digitala 
delegationen till Comission on the Status of Women (CSW).  
Inom ramen för klimat- och miljödelegationerna har det dessutom funnits 
möjlighet att delta med både vår seniora och juniora representant. Fredrika 
Andersson och Amanda Björksell deltog båda på plats i Glasgow och vi 
upplever att det finns ett starkt politiskt tryck både inifrån Sverige och från 
utlandet att vi skall ha starkt ungdomsinflytande i dessa processer. Det är något 
som också skapat utrymmet att engagera sig stort i Sverige och Kenyas FN-möte 
Stockholm +50 vilket ni hittar längre fram. 
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Klimat- och miljötoppmöten 
• Fredrika deltog på Youth4 climate - Driving ambition in Milano. En

förkonferens till COP26
• Fredrika och Amanda deltog på cop26 i Glasgow skottland
• Representanterna och kansliet samt styrelsens talesperson deltog i

Regeringens klimatpolitiska ungdomsråd, arrangerat av NOD på inbjudan
av miljöministrarna Isabella Lövin, Per Bolund och Annika Strandhäll

HLPF – FN:s uppföljning av Agenda 2030 
• Daniel och Sofia genomförde ett digitalt side-event till HLPF, eventet

utgick från i Bryssel med andra länders ungdomsdelegater och spred
kampanjen för World Youth for Climate justice.

• Deltog på HLPF digitalt
• Daniel höll anförande och deltog i en inspelad video från UD för att

synliggöra Sveriges engagemang i Agenda 2030
• Båda deltog också på ECOSOC youth forum

UNGA – FN:s generalförsamling 
• Yasmine deltog som panellist i ett samtal på lanseringen av UNICEF

Sveriges handbok för barns delaktighet och inflytande
• Louise och Yasmine skrev en sidorapport till cedaw (comission on the

elimination of discriminationn against women)
• Båda deltog på UNGA som var digitalt
• Louise deltog på FN-mötet CPD, Comission on population and

development
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STHLM +50
I början av 2021 pågick dialog med regeringen för att LSU skulle kunna få en 
tydlig och inflytelserik roll under Stockholm +50. Dialogen hade påbörjats redan 
2019, regeringen siktade högt och ville att konferensen skulle bli omvälvande 
i aspekterna av ungdomsinflytande och ge goda exempel att uppvisa för hela 
FN-systemet. Tidigt på året identifierade vi behovet av att landsrådet krokade 
arm med den globala ungdomsrörelsen och en kontakt etablerades därför med 
UNMGCYs team som var kopplade till UNEPMGCY. Under sommaren fick vi 
våra första resurser kopplade till arbetet och under hösten kunde vi lysa ut det 
globala uppdraget att utgöra en del av Stockholm +50s globala task force. 

Det internationella FN-högnivåmötet Stockholm+50 i juni 2022 syftade till att 
uppmärksamma att det var 50 år sedan som FN:s första miljökonferens ägde 
rum, Stockholmskonferensen 1972. FN-mötet skulle bli en mötesplats, en arena 
för diskussioner för att bidra till att öka takten i omställningen mot en mer 
hållbar framtid och samla det internationella samfundet bakom stärkt samarbete 
och handling. Tillsammans med Kenya stod Sverige som värd för mötet och 
ambitionen om ett rekordhögt ungdomsinflytande öppnade dörrar även om 
mycket av LSU:s arbete handlade om att bråka om resurser. LSU, i egenskap av 
landsråd för värdlandet, samordnande tillsammans med UNMGCY hela arbetet 
för ungdomsinflytande genom den task force som sattes samma. Stockholm+50 
Youth Task Force bestod av ca 50 unga personer med jämn representation från 
hela världen och med koppling till hela FN-systemets olika delar. Denna task 
force hade bland annat som uppgift att i sin tur leda arbetet med konsultationer 
av unga världen över och tog fram policy-rekommendationer till högnivåmötet i 
juni 2022. 
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EU:s Ungdomsdialog 2020-2021
Alla unga i EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att Sveriges 
unga ska få säga sitt så har LSU som landsråd ansvaret för att genomföra dialog 
med unga på lokal och nationell nivå och framföra deras åsikter till EU. Vi 
kallar detta EU:s ungdomsdialog och LSU är ansvariga för att leda arbetet i en 
arbetsgrupp bestående av landsrådet, regeringen och MUCF. Varje dialogcykel 
har ett särskilt tema kopplat till de europeiska ungdomsmålen och sträcker sig 
över 18 månader. Den 1 juli 2020 började den cykel som sedan har rullat på under 
hela 2021. Temat för dialogen har under den här perioden varit ”Deltagande 
för unga” och Tyskland, Portugal och Slovenien har varit ordförande under sex 
månader vardera.  
 
Under cykeln har Hanna Waerland-Fager och Elsie Gisslegård innehaft posterna 
som Sveriges ungdomsrepresentanter till dialogen och har varit ansvariga för 
att genomföra dialog med barn och unga i Sverige. Temat ”Deltagande för unga” 
är ett av de 11 ungdomsmål som beslutades om under 2018 och som av EU:s 
ungdomsministrar valdes för att vara särskilt fokus denna period. På grund av 
pandemin genomfördes den största delen av arbetet digitalt.  
 
Demokrativerkstäder genomfördes i 11 kommuner, varav 8 var fysiska 
konsultationer och 3 var helt digitala konsultationer. Hanna och 
Elsie genomförde även riktade fokusintervjuer med 10 barn- och 
ungdomsorganisationer och under maj skickades en öppen enkät till barn och 
unga ut. Pandemins påverkan på barn och ungas situation var ett stort fokus 
under konsultationerna. Många generella problem som drabbar barn och unga 
hårt lyftes fram men också de nya begränsningar som minskar möjligheten att 
delta och påverka i beslutsprocesser. Resultaten av konsultationerna visar även 
tydligt att det saknas bra och tillgänglig information om EU och politiken som 
är anpassad för och sprids till unga. Ett annat resultat är att unga mycket sällan 
får återkoppling från de tillfällen där de bjuds in att framföra åsikter och delta 
i ett utvecklingsarbete, det här leder till minskad motivation att delta när det 
är otydligt om ens inspel tas på allvar och ger effekt. Tematiska frågor som är 
viktiga för unga och som framkommit under konsultationerna lyftes också fram, 
däribland vikten av ett klimat och miljöfrågorna, förbättrad utbildning och vikten 
av att värna och stärka EU:s grundläggande värderingar om rättsstatens principer 
och människors fri- och rättigheter. Vikten av att införa Rösträtt från 16 år för att 
öka ungas reella inflytande lyftes också upp under konsultationerna. Alla dessa 
resultat och många fler har våra ungdomsrepresentanter sedan lyft upp i möten 
med den nationella arbetsgruppen, under sakråd med regeringen, och direkt till 
EU via de tre ungdomskonferenserna som genomförts under cykeln.  
 

64



4.1 Verksamhetsberättelse 49

Två av ungdomskonferenserna under cykeln genomfördes helt digitalt och 
den sista genomfördes i en hybrid-variant med visst deltagande på plats. Det 
digitala formatet skapade problem för möjligheten att föra faktiskt meningsfull 
dialog, både med de beslutsfattare som deltog och inte minst deltagare emellan. 
En viss förbättring skedde under cykelns gång, men upplevelsen var att det 
digitala formatet medförde klart sämre kvalitet på konferenserna, att de 
präglades av bristande framförhållning och att det var svårt att nå upp till ett 
riktigt meningsfullt deltagande för unga. Detta har diskuterats vidare med den 
nationella arbetsgruppen, inte minst utifrån perspektivet att Sverige under sitt 
ordförandeskap för EU kommer ansvara för att genomföra ungdomsdialogen 
2023.  
 
Utöver de formella delarna i dialogen så har LSU och våra representanter spridit 
kunskap om EU:s politik, institutioner och vilka möjligheter det finns att påverka 
i många forum. Ny förklarande grafik har tagits fram, i podden Ung Agenda 
har det rapporterats och diskuterats om vad som händer på EU-nivå och vi har 
både arrangerat och medverkat i seminarier och webbinarier. Hanna och Elsie 
har också startat ett europeiskt nätverk för Rösträtt16 som varit aktivt under 
perioden.  
 
I början av året släppte LSU även en rapport för den föregående perioden av 
EU:s ungdomsdialog som sträckte sig mellan 1 januari 2019 och 30 juni 2020, 
författad av de representanter som var aktiva under cykeln. Rapporten heter ”EU 
och ungas representation – rapport om resultat från EU:s ungdomsdialog 2019-
2020” och presenterar resultat och analys av den avslutade perioden. Temat för 
den perioden var ”Skapa möjligheter för unga” och behandlade särskilt mål 6-8 av 
EU:s beslutade ungdomsmål. Rapporten överlämnades till regeringen och finns 
att läsa på LSU:s hemsida.  
Rapporten för cykeln 2020-2021 släpps i början av 2022. 
 
Parallellt med EU:s ungdomsdialog så startade EU:s tre institutioner 
också Framtidskonferensen i maj 2021. Framtidskonferensen vill skapa en 
medborgardialog med alla i EU men har också ett uttalat fokus på att särskilt 
inkludera och engagera unga i utformningen av framtidens EU. Konferensen 
lanserades under Europadagen 9 maj och LSU deltog i de digitala sändningar 
som anordnades av regeringen. Framtidskonferensen kommer att pågå till maj 
2022. Vi bidrar till och driver på för att Framtidskonferensen verkligen ska kunna 
vara en plattform för meningsfullt deltagande, men ser tyvärr att möjligheterna 
är begränsade då det både saknas en plan för att koppla ihop arbetet med EU:s 
ungdomsdialog och ekonomiska medel för aktörer att bidra med aktiviteter och 
spridning. 
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Arbete i Norden
Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté, NORDBUK 
LSU representeras i NORDBUK av Alice Kyander som ordinarie ledamot. Under 
2021 hade kommittén 4 möten. Nytt för året var att Nordbuk beslutade att 
bjuda in de nordiska landsråden till separata nätverksmöten i anslutning till 
kommittémötena, ett initiativ som uppskattats och skapat bättre förutsättningar 
för koordinering mellan ungdomsrepresentanterna.  

NUBF 
NUBF - Nordic Youth in Sustainable Development är ett initiativ från Danska 
regeringen och Nordiska ministerrådet som syftar till att skapa möjligheter för 
barn och unga att söka pengar till nordiska aktiviteter. Projektet drivs av DUF 
– Dansk Ungdoms Faellesråd, den danska motsvarigheten till LSU. LSU ingick i
samarbetet fr.o.m. 2020 tillsammans med våra nordiska syskonorganisationer.
Vår roll innebär framförallt att granska ansökningar och löpande fördela medel
tillsammans med de andra nordiska landsråden och att sprida information om
möjligheten till barn- och ungdomsorganisationer i Sverige och bidra till en
plattform för utbyte mellan barn och unga i de nordiska länderna.

Under 2021 har möjligheten att ansöka om projektmedel  öppnat. I början av 
oktober genomfördes en workshop i Köpenhamn dit organisationer som antingen 
redan hade en begynnande idé på ett samarbetsprojekt eller förutsättningslöst 
ville lära känna andra nordiska organisationer och undersöka möjligheter bjöds 
in. Bidrag kunde sedan sökas för aktiviteter som genomförs tillsammans av minst 
två organisationer från två olika nordiska länder. 

66



4.1 Verksamhetsberättelse 51

67



4.1 Verksamhetsberättelse 52

Publikationer 
2021
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Publikationer
2021.01.21  
EU och ungas representation – rapport om resultat från EU:s 
ungdomsdialog 2019-2020. 

Rapporten beskriver den sjunde cykeln av EU:s ungdomsdialog och resultaten 
från de konsultationer och demokrativerkstäder som genomförts. Fokus ligger på 
ungas åsikter om arbetsmarknaden, fritid, och landsbygden.  

2021.09.10  
Ungdomsrörelsen i siffror 2021 

I rapporten presenteras och analyseras resultaten av LSU:s årliga 
medlemsundersökning LSU Koll. Utöver pandemi och ekonomi tar rapporten 
upp hat och hot, det krympande utrymmet, hållbart engagemang, internationellt 
arbete och mycket mer. I den fördjupande delen av rapporten analyseras 
ungdomsrörelsens politiska påverkan genom SOU-processer – hur utvecklingen 
ser ut och vilka behov och förutsättningar som finns. 

2021.09.15  
Hantera Hat och Hot – en handledning som hjälper dig att hantera hat och 
hot i din organisation 

Detta är en handledning där du får praktiska tips och exempel på en 
handlingsplan som du direkt kan omsätta i din organisation. Du får även kunskap 
om hur hat och hot kan sättas i en kriskontext och reflektionsfrågor att ta vidare.
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Poddar
Ung Agenda 

S2E01 Om EU och ungdomsdialogen – Hanna och Elsie, LSU:s EU-
representanter pratar om sitt uppdrag och om EU:s ungdomsdialog. 

S2E02 FN:s Klimatpolitik och COP – Sveriges ungdomsrepresentanter till 
FN:s klimat möte COP, Ludwig och Fredrika, ger en introduktion till FN:s 
klimatpolitik. 

S2E03 Unga och Rösträtt 16 – Hanna och Elsie, LSU:s EU-representanter, 
samtalar med Hanna Thessén från Rädda Barnens Ungdomsförbund om sänkt 
rösträttsålder och Rösträtt 16.  

S2E04 FN – Seinab från LSU introduceras som programledare till podden och 
djupdyker tillsammans med Sofia och Louise, Sveriges ungdomsrepresentanter 
till FN, i hur FN-strukturen och FN som en plattform fungerar.  

S2E05 EU basics – Seinab samtalar med EU-representanterna Hanna och Elsie 
och LSU:s representant till EESK, Louise Grabo om varför EU är en viktig aktör, 
dess möjligheter och hur de olika institutionerna jobbar. 

S2E06 Unesco – Seinab samtalar med Julia Bielek, LSU:s ungdomsrepresentant 
till Svenska Unescorådet och Ruben Ritzen, författare till en rapport om ungas 
inflytande. Avsnittet handlar om vad Svenska Unescorådet gör och det projekt 
som rapporten skrivits inom. 

S2E07 Problemet med lokalt ungdomsperspektiv – Seinab pratar med Elsie 
och Hanna, LSU:s EU-reppar, och Lilian Helgasson, ordförande för Sveriges 
Elevråd om relationen mellan EU-politiken och kommunpolitiken och hur 
ungdomspolitik fungerar på kommunnivå.  

S2E08 Vad gör Europarådet? - Seinab pratar med Alice, representant i 
Europarådets kommitté för ungdomsfrågor om vad Europarådet gör, vad som 
skiljer det från EU och vad Alice gör i sitt uppdrag. 

S2E09 It’s a wrap – Seinab avrundar säsongen tillsammans med Daniel, LSU:s 
representant till HLPF, och Emelie, vice ordförande för LSU och de blickar både 
bakåt och spanar framåt i olika globala frågor. 

S3E01 Crash-course till COP26 – Fredrika och Amanda, LSU:s 
klimatrepresentanter tar över programledarrollen. Programmet gästas av 
Seinab Hilowle, projektledare på LSU och Johan Bergman från Utrikespolitiska 
förbundet. 

S3E02 EU och MR – Seinab samtalar med LSU:s EU-rep Hanna och Li Nester 
från Röda Korsets ungdomsförbundet om mänskliga rättigheter i EU. 

S3E03 Reflektioner från HLPF – Seinab samtalar med Daniel, LSU:s 
representant till HLPF, om vad uppdraget innebär och i Daniels engagemang. 
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S3E04 EU:s ordförandeskap - vad är det? - Elsie och Hanna, LSU:s EU-reppar, 
samtalar om EU:s framtidskonferens och det kommande trio-ordförandeskapet. 
Seinab ställer frågor till EU-minister Hans Dahlgren inför Sveriges kommande 
ordförandeskap och ungas delaktighet under det.  

S3E05 Special om FN-reform – Daniel och Yasmine, LSU:s FN-
representanter, samtalar med Robert Piper, Biträdande generalsekreterare för 
utvecklingssamordning i FN, om FN:s reformarbete och ungas inkludering i FN. 
Avsnittet är på engelska.

S3E06 Val 2022 – Seinab samtalar med Elsie och Hanna, LSU:s EU-reppar, och 
Frank Berglund från Youth 2030 om det kommande nationella val och hur det 
påverkar, eller påverkas av, det som beslutas i EU.  

S3E07 Höstens tal och kommande val – Seinab samtalar med Emelie Weski, vice 
ordförande i LSU, om vilka de politiska höjdpunkterna under hösten varit samt 
vad som kommer vara viktiga frågor under valperioden i Sverige.  

Sluthatat 

#1 Civilsamhället är hotat – Mona och Aza pratar med Zana Muhammed, 
förbundsordförande studieförbundet Ibn Rushd och Hampus Nilsson, utredare 
på LSU. Avsnittet pratar om hur det faktiskt ser ut med hat och hot utifrån 
erfarenheter och LSU:s rapport Vi sluter oss inåt.  

#2 Vi sluter oss inåt - Mona och Aza pratar med Hannah Kroksson, 
generalsekreterare för LSU och Anna Ardin som forskar på civilsamhällets 
krympande utrymme. Avsnittet handlar om vad det betyder att utrymmet för 
civilsamhället krymper. 

#3 Tystnaden – Mona och Aza pratar med Rosaline Marbinah, ordförande för 
LSU. Avsnittet handlar om vad konsekvenserna blir när ungdomsrörelsen tystnar 
och makten hamnar längre ifrån barn och unga. 

#4 Isolering – Mona och Aza pratar med Aida Badeli, språkrör för Grön Ungdom. 
Avsnittet handlar om hur hat och hot bryter ned känslan av gemenskap och 
skapar ensamhet och isolering.  

#5 Organiseringen hotas – Mona och Aza pratar med Kultur- och 
demokratiminister Amanda Lind. Avsnittet handlar om att när organiseringen 
hotas, hotas möjligheten till organisering.
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Debattartiklar & nyheter
2021.02.06, De representerar Sveriges unga i FN, intervju med Yasmine Djelloul 
och Daniel Samuelsson i Expressen.

2021.02.17 Ungdomsrörelsen har fått ett jätteuppsving - nu måste FN lyssna!, 
publicerad i Globalbar Magazine skriven av Emelie Weski

2021.02.19 Sveriges regering måste driva på så att EU omedelbart agerar mot 
militären i Burma, publicerad i Sydsvenskan och underskriven tillsammans med 
flertalet andra aktörer  

2021.03.04, Yasmine, 21, ska lyfta ungas perspektiv i FN, intervju med Yasmine 
Djelloul publicerad i Mitt i Bromma.

2021.04.06, Andreas, 17, om hoten: ”Det är så ångest föds”, i Svenska Dagbladet 
med referens till LSU:s hat och hot-rapport.

2021.04.11 Avslag av MUCF - rätt i domstol, publicerad i Dagens Arena med 
kommentar från Rosaline Marbinah

2021.05.06, Hon kommer företräda Sveriges unga vid COP26, publicerad i 
Tidningen Syre med intervju med Amanda Björksell.

2021.05.10, Ungt engagemang söker nya vägar, publicerad i Tidskriften 
Folkuniversitetet med intervju och kommentar från Hannah Kroksson.

2021.05.20 Glappet mellan unga och politiken måste minska, publicerad i 
Corren och underskriven tillsammans med flera av LSU:s medlemsorganisationer

2021.06.02 Krävs konkreta åtgärder för att försvara demokratin, publicerad i 
Altinget skriven av LSU, IM och Fremia

2021.06.07, Hat och hot mot föreningsfolk ska kartläggas, publicerad i SvD, 
Sydsvenskan, Syre, VK och NT med kommentar från LSU.

2021.06.09 MUCF ska utreda hat och hot mot civilsamhället, publicerad i 
Altinget med kommentar av LSU

2021.07.24 Dags att låta unga få känna framtidstro, ledare i Gotlands Tidningar 
skriven av Mathilda Laestadius 

2021.08.27 Regeringen prioriterar inte demokratihotet, debattartikel 
publicerad på Altinget   

2021.09.06 Nej till förbud mot rasistiska organisationer, publicerad i SvD och 
underskriven tillsammans med flertalet andra aktörer

2021.09.10 Regeringens säkerhetssatsning på civilsamhället: ”Det finns ett 
behov”, publicerat i Altinget med kommentar från LSU.

2021.09.17 Låt 16-åringar få rösta i kommunalvalet 2022, publicerad i 
Aftonbladet och underskriven tillsammans med flertalet andra aktörer 
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2021.09.22 Regeringens budget drar undan mattan för ungdomsrörelsen, 
publicerad i Altinget och underskriven av LSU tillsammans med 20 
medlemsorganisationer

2021.09.28, Hundratals unga samlas för globalt klimatmöte, publicerad i 
Sveriges Natur med kommentar från Fredrika Andersson.

2021.09.29 Ge barn och ungdomar verktyg att hantera klimatkrisen, 
publicerad i Globalbar Magazine och underskriven tillsammans med Plan 
International

2021.10.05 Sverige måste visa att en omställning är möjlig, publicerad i 
Omvärlden skriven av Fredrika Andersson

2021.10.20 Utrikespolitiken behöver ett starkare demokratifokus, publicerad i 
Altinget och underskriven av LSU tillsammans med 18 andra organisationer

2021.10.29 EU:s framtidskonferans saknar demokratisk förankring, publicerad 
i Altinget skriven av Elsie Gisslegård

2021.10.29, Unga ska sätta press på makthavarna inför klimattoppmötet, 
Sveriges Radio med intervju med Amanda Björksell och Fredrika Andersson.

2021.11.05, Unga präglar klimatmötet på flera sätt, intervju med Fredrika 
Andersson och Amanda Björksell i Dagens Nyheter.

2021.11.08, De representerar unga under COP26: ”Det är vi som drabbas”, 
publicerad i Miljö & Utveckling med intervju med Amanda Björksell och Fredrika 
Andersson.

Uttalanden på LSU.se
2021.11.11 Uttalande om krympande utrymme för civilsamhället i Belarus, 
tillsammans med RADA, European Youth Forum, European Youth Parliaments 

2021.09.21 LSU:s kommentar på regeringens budgetproposition 2022 

2021.06.17 LSU:s kommentar på regeringens ungdomspolitiska skrivelse 

2021.05.26 LSU ställer sig bakom uttalande från RADA om Belarus 
nedtvingande av civilt flygplan 

2021.05.21 Öppet brev till utbildningsministern och skolverkets 
generaldirektör om att Antisemitism måste tas på allvar 

2021.05.07 Uttalande av LSU och NYC med anledning av den politiska 
situationen i Myanmar 

2021.04.22 Uttalande om Turkiets utträde ur Istanbulkonventionen 

2021.02.04 LSU ställer sig bakom NYC:s uttalande om situationen i Myanmar 

73



4.1 Verksamhetsberättelse 58

2021.02.02 Unga muslimer, fortsätt organisera er! 

Remissvar
2021.04.12 Remissvar på SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet 

Film 
Fortsätt ta hand om varandra -  kampanjfilm framtagen i samarbete med MSB 
för att erkänna ungas uppoffringar under pandemin och samtidigt uppmana till 
att vaccinera sig. Filmen släpptes i november. 

Publikationer vi bidragit till 
Rapport ”Tag Plats!” Om civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till 
organisering. Släpptes första gången 2018 och under 2021 släpptes en ny rapport 
på samma tema med uppdaterade analyser och rekommendationer.

Nystarapporten Civilsamhället presenterar 100 förslag för ett bättre Sverige 
efter pandemin.
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Måluppfyllelse
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VP-mål A. LSU ska verka för och vär-
na att statsbidragets storlek och ut-

formning ska ge större möjligheter till 
långsiktig finansiering och att medlen 

förblir fria att disponera. 

Verksamhet

A1 LSU ska verka för att statsbidraget till 
barn-och ungdomsorganisationer ska öka 
ytterligare och att ökningen ska permanen-
tas.

LSU Forum 
Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme

A2 LSU ska arbeta för att skapa möten mel-
lan offentlig sektor och våra medlemsorga-
nisationer om statsbidragets olika delar.

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme 
NOD

A3 LSU ska tillsammans med medlemsorga-
nisationerna fortsätta arbeta för och synlig-
göra vikten av att bidragssystem är förutsäg-
bara och långsiktiga genom påverkansarbete 
gentemot myndigheter och departement. 

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme 
LSU Forum 
Hat och hot

A4 LSU ska bidra till att synliggöra ung-
domsrörelsens viktiga roll i samhället 
gentemot en bredare allmänhet bl.a. Genom 
att fortsätta ge ut rapporter som visar hur 
ungdomsrörelsen utvecklas och som stär-
ker bilden av dagens unga som engagerade, 
handlingskraftiga och initiativrika samhälls-
förändrare.

Ungdomsrörelsen i siffror 2021 
Pandemiarbete 
Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme  
MR-dagarna 
Ung i Utveckling 
Ung i FN 
LSU Forum

A5 LSU ska värna civilsamhällets oberoende 
och ovärderliga roll i demokratin i arbetet 
med utformningen av demokrativillkoret för 
statens bidragsgivning till civilsamhället.

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme  
LSU Forum

A6 LSU ska i ljuset av Covid-19 pandemin 
lyfta och prioritera arbetet med långsiktig 
finansiering för det unga civilsamhället.

Pandemiarbete 
Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme  
LSU Forum
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VP-mål B. LSU ska främja och värna 
ungdomsrörelsens ekonomiska obe-

roende.
Verksamhet

B1 LSU ska stärka arbetet med att synliggö-
ra vikten av ett större ekonomiskt oberoen-
de och påbörja undersökning om hur LSU 
kan bidra till att stärka ungdomsrörelsens 
ekonomiska oberoende.  

Ungdomsrörelsen i siffror 
Brakeleys ERFA-nätverk

VP-mål C. LSU ska verka för ett sam-
hälle fritt från hat, hot och trakasserier 
riktade mot barn-och ungdomsorga-

nisationer och dess företrädare.

Verksamhet

C1 LSU ska bedriva ett aktivt arbete för att 
synliggöra hur hat och hot mot ungdomsrö-
relsen yttrar sig och vad det får för konse-
kvenser. 

Hat och Hot  
GALE 
Samverkan med SST  
LSU Forum  
MR-dagarna

C2 LSU ska arbeta för att nya åtgärder tas 
fram på området och att barn- och ung-
domsorganisationer har en inverkan på dess 
utformning. 

Hat och Hot 
Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme

C3 LSU ska under året utveckla sitt påver-
kansarbete för att skapa ett växande utrym-
me och motverka det krympande utrymmet.  

Hat och hot 
GALE 
Förstärkt kommunikation

C4 LSU ska vara en motvikt mot antidemo-
kratiska rörelser i samhället och aktivt ta 
avstånd från dessa samt arbeta för att stärka 
förutsättningar för demokratisk organise-
ring.

Vit Icke Vit II  
Nysta 
MR-dagarna 
Publikationer 2021
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VP-mål D. LSU ska verka för att barn-
och ungdomsorganisationer ska 

inkluderas i framtagandet av lagar 
och reglering. 

Verksamhet

D1 LSU ska utveckla sitt påverkansarbete 
gentemot Sveriges riksdag, dess utskott och 
de demokratiska partierna.

Hat och Hot 
Ungdomsrörelsen i siffror

D2 LSU ska arbeta för att stärka barn-och 
ungdomsorganisationers delaktighet i dessa 
processer genom att undersöka nya former 
för att arbeta med remisser.

Ungdomsrörelsen i siffror 
SOU-projektet ansökan

D3 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 distan-
sering

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme  
Pandemiarbete

VP-mål E. LSU ska stå upp för barn 
och ungas mänskliga rättigheter. Verksamhet

E1 LSU ska fortsätta att bevaka hur inkor-
poreringen av FN:s barnkonvention i svensk 
lagstiftning genomförs och synliggöra effek-
terna av implementeringen.

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme  

E2 LSU ska ta plats i de forum där diskus-
sioner om FN:s konvention om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning sker 
och vara en aktiv röst för att den ska inkor-
poreras i svensk lagstiftning.

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme  

E3 LSU ska fortsätta arbeta med att synlig-
göra vikten av att FN:s säkerhetsrådsreso-
lutioner resolution 2250och 2419omsätts i 
handlingoch börja undersöka hur LSU kan 
vara del i det arbetet.

Ung i Utveckling 
GALE
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E4 LSU ska fortsätta vara en stark röst i frå-
gor om mänskliga rättigheter urett barn-och 
ungdomsperspektiv. 

GALE 
Ung i Utveckling 
MR-dagarna 
Ung i FN 
Nätverk, Plattformar, Representation

E5 LSU ska vara en aktiv aktör i biståndsde-
batten och arbeta för att Sveriges och EU:s 
demokratibistånd ska riktas mot  
icke-statliga aktörer, med särskilt fokus på 
unga demokratibärare.

GALE 
Ung i Utveckling

VP-mål F. LSU ska bevaka, främja 
och stödja ungdomsrörelsen globalt. Verksamhet

F1 LSU ska fortsätta stärka sitt partnerskap 
med paraplyorganisationer globalt inom 
ramen för Gale-programmet och söka en ny 
programperiod för att tillsammans med våra 
partnerorganisationer fortsätta verka för ett 
växande utrymme.

GALE 
Partnerskap med LYREC

F2 LSU ska bedriva ett aktivt arbete för 
att främjaLSU:sidéer och mål genom våra 
nordiska, europeiska och internationella 
plattformar.

GALE 
Ung i utveckling 
Arbete i Norden 
Ung i FN 
EU:s ungdomsdialog

F3 LSU ska utse ungdomsrepresentanter 
och arbeta för att stärka de tematiska kopp-
lingarna i uppdragen. 

Ung i FN 
EU:s ungdomsdialog 
Arbete i Norden 
Nätverk, Plattformar och Representation

F4 LSU ska bidra till ökad kunskap om ag-
enda 2030 i en nationell och internationell 
kontext och synliggöra ungdomsrörelsens 
arbete med de globala målen.

Ung i Utveckling 
Ung i FN

80



4.1 Verksamhetsberättelse 65

VP-mål G. LSU ska verka för att skapa 
påverkansmöjligheter för medlemsor-
ganisationer inom LSU:s politikområ-

den. 

Verksamhet

G1 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 ungdomsrörel-
sens organisationer.

Stockholm +50 
Pandemiarbete 
NOD

VP-mål H. LSU ska visa på bredden, 
storleken och mångfalden av åsikter 

som finns inom ungdomsrörelsen.
Verksamhet

H1 LSU ska stärka sin kunskap om hur barn 
och ungas organisering ser ut i Sverige idag 
och se över möjligheterna att inkludera fler 
former av organisering inom ramen för LSU.

Ungdomsrörelsen i siffror

H2 LSU ska årligen arrangera en konferens 
och ett utbildningstillfälle där medlemsor-
ganisationerna får ökad kunskap om varan-
dra och LSU.

LSU Forum

H3 LSU ska lägga förslag på stadgeändringar 
till kommande representantskapsmöte. Representantskapsmöte

H4 LSU ska synliggöra folkrörelsernas 
historiska erkännande i skapande av svensk 
demokrati 

Ung Med Makt 
Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme  
Folk & Kultur och LSU Basar
Nätverk, Plattformar och Representation
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H5 LSU ska bidra till ökad synlighet av civil-
samhällets arbete för sänkt rösträttsålder

Ung i utveckling 
EU:s ungdomsdialog

H6 LSU ska föra dialog med sina med-
lemsorganisationer kring LSUs syfte och 
arbetsområden för att vara ständigt aktuella 
som samlingsorganisation för ungdomsrö-
relsen.

Representantskapsmöte 
Nätverk, Plattformar, Representation

VP-mål I. LSU ska verka för barn och 
ungas rätt att själva bestämma för 
vad en organiserar sig och i vilken 

form.

Verksamhet

I1 LSU ska fortsatt vara en stark röst i civil-
samhällespolitiken och speciellt trycka på 
för att politiken också anpassas för att svara 
mot barn och ungas organisering.

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme 
Pandemiarbete 
Hat och Hot 
GALE

I2 LSU ska fortsätta samtal med bidragsgi-
vare för att prioritera bidrag till självständi-
ga och friabarn-och ungdomsorganisationer.

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme

I3 LSU ska synliggöra hur de stödinsatser 
som ges, eller uteblir, till unga med funk-
tionsnedsättning påverkar målgruppens 
möjlighet till organisering på lika villkor 
med unga utan funktionsnedsättning. 

Pandemiarbete
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VP-mål J.  LSU ska stärka det unga 
civilsamhällets roll som röstbärare. Verksamhet

J1 LSU ska samverka och bilda strategiska 
allianser med andra relevanta civilsamhäl-
lesaktörer och sträva efter att tillsammans 
med dem lyfta vikten av civilsamhällets och 
speciellt ungdomsrörelsens roll som röstbä-
rare.

Nätverk, Plattformar, Representation 
Stockholm +50

J2 LSU ska fortsätta driva sitt påverkansar-
bete gentemot regeringen, bland annat om 
den ungdomspolitiska skrivelsen men även 
befinna oss i olika insynsråd, delegationer 
och kommittéer inom det offentliga. 

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme 
LSU Forum 
Ungdomsrörelsen i siffror 
Nätverk, Plattformar, Representation

J3 LSU ska utveckla sitt externa kommu-
nikationsarbete för att stärka kunskapen 
och kännedom om LSU:s syfte och det unga 
civilsamhällets viktiga roll som röstbärare.

Ungdomsrörelsen i siffror 
Förstärkt kommunikation

J4 LSU ska fortsätta att vidareutveckla 
idédebatten inför valrörelsen 2022 och bidra 
till att medlemsorganisationernas påverkan 
på LSU:s valarbete underlättas

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme
LSU Forum 
Ungdomsrörelsen i siffror 
Nätverk, Plattformar, Representation

VP-mål K. LSU ska verka för att mins-
ka medlemsorganisationernasadmi-

nistrativa börda.
Verksamhet

K1 LSU ska följa utvecklingen av eventuellt 
införande av demokrativillkor och agera 
för att ett införande av demokrativillkor 
inte ökar ungdomsrörelsens administrativa 
börda.

LSU Forum  
Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme
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VP-mål L. LSU ska verka för hållbart 
engagemang inom ungdomsrörel-

sen.
Verksamhet

L1 LSU fortsätter att visa på sambanden 
mellan ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar och möjligheterna att skapa 
en hållbar ungdomsrörelse där instabilitet 
och negativ stress motverkas och förebyggs 
samt att fler får utrymme att inkluderas i 
ungdomsrörelsen. 

LSU Forum 
URIS 
Pandemiarbete 
Vi Brinner!

L2 LSU ska fortsätta att sprida kunskap om 
hur negativ stress kan motverkas. Vi Brinner!

L3 LSU ska arbeta för att stärka tryggheten i 
arbetsgivarskapet i ungdomsrörelsen. Vi Brinner!

VP-mål M. LSU ska verka för ett aktivt 
tillgänglighetsarbete i ungdomsrörel-

sen.
Verksamhet

M1 LSU ska se över hur våra egna aktivi-
teter, plattformar och mötesplatser kan 
förändras för att vara bättre anpassade för 
barn.

Kansli 
Representantskapsmöte

M2 LSU ska undersöka möjligheterna att ta 
fram ett resursmaterial om hantering och 
motverkande av sexuella trakasserier i ung-
domsrörelsen.

Kansli & organisation
Representantskapsmöte
Folk & Kultur och LSU Basar
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M3 LSU ska se över hur det egna arbetet, 
och stödet till medlemsorganisationerna, 
ska stärkas för att bättre inkludera alla oav-
sett funktionalitet genom att se över, och 
sprida, rutiner, mallar och checklistor. LSU 
ska med hjälp av funkisorganisationerna ta 
fram metodmaterial för tillgängliga digitala 
mötesplatser.

Kansli & organisation
Förstärkt kommunikation

M4 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 funktionsned-
sättning som deltar på LSU:s event.

Styrelsen

M5 LSU ska fortsätta utveckla arbetet för 
att göra våra egna aktiviteter, plattformar 
och mötesplatser till tryggare rum. 

Vit Icke Vit II 
Referensgrupp tillgänglighet

VP-mål N. LSU ska bistå med stöd 
och kunskap. Verksamhet

N1 LSU ska skapa plattformar där LSU:s 
medlemsorganisationer får tillfälle att träffa 
aktörer som fördelar projektmedel till barn 
och unga.

NUBF

N2 LSU ska förmedla kunskap kring psykisk 
ohälsa och sprida metoder för ökad hållbar-
het.

Vi Brinner!

N3 LSU ska erbjuda möjligheter för med-
lemsorganisationerna att stärka sitt inklu-
deringsarbete genom ökad kunskap om anti-
rasistiskt arbete och arbetet mot funkofobi.

Vit icke vit II

N4 LSU ska stärka sitt samarbete med aktö-
rer inom folkbildningen. Vit icke vit II
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N5 LSU ska fortsätta bedriva nätverk och 
tillfällen för erfarenhetsutbyte i frågor som 
medlemmar efterfrågar via LSU koll.

Ordförandenätverket 
GS-kompetensträffar

N6 LSU ska fortsätta att erbjuda ledarskaps-
utbildning i form av ung med makt. Ung Med Makt

N7 LSU ska sträva efter att stärka sin 
kompetens kring digitala mötesplatser för 
kunskapsspridning i olika former för att 
möjliggöra deltagande för fler.

Kansli & organisation 
Representantskapet
Nätverk, Plattformar, Representation

N8 LSU ska undersöka för-och nackdelar 
med att starta en tankesmedja och återkom-
ma till representantskapet år 2020 med en 
sammanfattande analys om konsekvenserna 
av en sådan.

Representantskapet

VP-mål O. LSU ska verka för att till-
gängliggöra sin verksamhet över 

helalandet. 
Verksamhet

O1 LSU:s kapacitetstärkande verksamhet 
ska ske över hela landet och inte endast vara 
knuten till storstäderna. 

Vi Brinner!
Ung Med Makt 
Minoritetsuppdrag MUCF 

O2 LSU ska verka för att barn och unga ska 
få likvärdiga möjligheter att organisera sig 
över hela landet

Påverkansarbete för att bevaka barn och 
ungas demokratiska utrymme  
Minoritetsuppdrag MUCF 
Vi Brinner!
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Bakgrund
Under den här punkten gås revisionsberättelsen för 2021 igenom.

Beslutsförslag 
Med anledning av den bilagda revisionsberättelsen föreslås årsmötet besluta 

Att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

4.2 § Försättsblad till revisionsberättelse
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till representantskapsmötet i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 
Org.nr. 802010-9594 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Landsrådet för 
Sveriges Ungdomsorganisationer för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att representantskapsmötet fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns 
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Det registrerade revisionsbolagets ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Den förtroendevalde revisorns ansvar 

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar samt stadgar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Landsrådet för Sveriges 
Ungdomsorganisationer för år 2021. 

Vi tillstyrker att representantskapsmötet beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det 
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga 
valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

Stockholm den  

Kave Noori 
Förtroendevald revisor 

Grant Thornton Sweden AB 

Marcus Jonasén 
Auktoriserad revisor 
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4.3 § Försättsblad till resultat- och 
balansräkning

Bakgrund
Under denna punkt gås LSU:s resultat- och balansräkning för 2021 igenom. 

Beslutsförslag 
Med anledning av den bilagda årsredovisningen föreslås årsmötet besluta 

Att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 
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Årsredovisning

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

802010-9594

Styrelsen för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer får härmed lämna sin redogörelse för

föreningens utveckling under räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA

- Förvaltningsberättelse 2 - 6

- Resultaträkning 7

- Balansräkning 8 - 9

- Noter 10 - 13

- Underskrifter 14
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

LSU är samarbetsorganet för barn- och ungdomsorganisationer i Sverige. LSU arbetar på demokratisk grund och med

demokratiska inkluderande metoder för att stärka ett växande utrymme för barn och ungas föreningsliv i Sverige och i

världen.

Under 2021 hade LSU 81 medlemmar, och 3 etableringsmedlemmar, i form av självständiga, demokratiskt uppbyggda,

nationella barn- och ungdomsorganisationer. Medlemsorganisationerna har olika verksamheter som baseras på att

medlemmarna samlas kring gemensamma intressen. Ungdomsrörelsen samlar en stor spridning av unga människor -

oavsett politik, religion, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. Gemensamt är att vi är unga som har gått samman i olika

organisationer för att vi vill förändra, umgås och utvecklas.

LSU är en demokratisk medlemsorganisation som styrs av representantskapet och vårt viktigaste fokus är att utgöra

medlemsvärde för ungdomsrörelsen. LSU ska vara en tillgänglig mötesplats som arbetar för att stärka mänskliga

rättigheter, där medlemmar oavsett förutsättningar ska kunna delta och ta plats. LSU ska samla bredden av

ungdomsrörelsen och vara en representativ plattform för barn och unga i svenskt civilsamhälle.

LSU har en vision om en demokratisk värld där alla unga är organiserade och har makt över sina liv och

samhällsutvecklingen

Verksamhetens inritkning och ändamålsuppfyllelse

Verksamhetens inriktning är ett uppdrag från medlemmarna på årsmötet 2020 och formulerad i en verksamhetsplan

som knyter an tydligt till LSU:s strategi. 2020 var det första året på en ny strategiperiod som sträcker sig mellan

2020-2024. Vi arbetar med fem strategiska mål i organisationen under denna period:

LSU ska …

… främja en lustfylld och idéstyrd ungdomsrörelse (1)

… främja och försvara den demokratiska organiseringen (2)

… verka för ett växande demokratiskt utrymme (3)

… vara en fristad från diskriminering och åldersmaktordning (4)

… kapacitetsstärka sina medlemmar (5)

2021 har liksom året innan varit ett omtumlande år för såväl LSU som för hela vår värld. Pandemins konsekvenser, ny

normalitet i distans och digitalisering har utmanat den fysiska och i många fall sociala organiseringen som är viktig för

LSU:s medlemmar och hela ungdomsrörelsen. För LSU som organisation har kontakten med medlemsorganisationer

och beslutsfattare varit stabil och intensiv. Vi har lyckats bibehålla omställningen av hela vår verksamhet till att bedrivas

på distans och genom organisationens digitalisering. Kansliet har fortsatt arbetet på distans större delen av året och

endast ett fåtal fysiska möten har genomförts. I december genomfördes dock personaldagar fysiskt i Solna. Styrelsen,

som genomfört sitt andra och avslutande på mandatperioden, har även den fortsatt att styra organisationen under

andra förutsättningar än de planerat för och i stort sett helt på distans. En avslutande helg genomfördes fysiskt i

kansliets lokaler i december.  Likväl har LSU:s resultat och efterlevnad av våra verksamhetsmål varit överväldigande

positivt under året. Våra internationella partners har mött stora utmaningar och våra verksamhetskostnader har varit

lägre i och med omställningen till digital verksamhet.

Arbetsmiljöarbetet är viktigt inom LSU. Kansliet som under året arbetet hemifrån har fått lägga större vikt vid sociala

digitala insatser. Vi har arbetat aktivt med vårt redan starka systematiska arbetsmiljöarbetet och följt upp åtgärder för

vår arbetsmiljös skull. För att bibehålla en hög grad av långsiktig planering i projekten har vi inte ställt om så mycket

verksamhet från digital till fysiskt när det funnits korta perioder av lägre smittorisker. Som tidigare drivs fortsatt all

verksamhet i projektform och LSU strävar särskilt efter att söka, genomföra och rapportera verksamhet som är i enlighet

med strategin och som samlar barn- och ungdomsorganisationer till mötesplatser samt samlar in och förmedlar ut

kunskap om ungdomsrörelsen.
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Verksamhetsindelning under 2021

Under 2021 har verksamheten och kansliets organisation varit uppdelad i två verksamhetsområden; Politik och påverkan

och Samverkan, organisering och ledarskap.

Styrelsen har fortsatt arbetet i styrgrupper och även det ökade LSU:s engagemanget i andra organisationer för ökad

samverkan och för att sprida LSU:s politik och kunskap om ungdomsrörelsen. LSU har svarat på statliga utredningar,

bidragit i expertgrupper och haft samråd med för Sveriges kommuner och regioner.

Politik och påverkan (POP)

I verksamhetsområdet har det under året funnits en tjänst som verksamhetsledare, två projektledare och fyra

projektmedarbetare varav en på deltid.

Projekten som genomförts har varit:

• Ung i utveckling

• EU:s ungdomsdialog

• Hat och hot 2

• Stockholm +50

• Ung i FN

POP har arbetat med att ge styrelsen underlag i form av omvärldsanalyser. Arbetet med internationella representanter

har påverkats kraftigt av digitala och distansmöten. Europaarbetet har fortsatt att utvecklats även detta på distans,

förberedelserna för Sveriges roll i EU:s ordförandetrio har vuxit och LSU representerats fortsatt i Europarådets kommitté

för ungdomsfrågor och europeiska Ekonomiska Sociala Kommittén. LSU har valt att i samråd med regeringskansliet

styra om en del av resebidragen för FN till Europa då FN inte under året inneburit så stora resekostnader och LSU

utsetts till att representera Sverige i Europas framtidskonferens.

Samverkan, organisering och ledarskap (SOL)

I verksamhetsområdet har det under året funnits en tjänst som verksamhetsledare. Det har funnits tre projektledare och

tre projektmedarbetare.

Projekten som genomförts har varit:

• Ung med Makt

• Global Action Local Empowerment

• Vit / Icke vit

• Vi brinner!

Inom SOL har vi arbetat med att fortsätta verksamhetsutveckling för en mer hållbar ungdomsrörelse med stöd från

Folkhälsomyndigheten. Ordförandenätverket har avslutat ett verksamhetsår och påbörjat ett nytt. Träffar med fokus på

kompetensförstärkning för generalsekreterare har genomförts.

Väsentliga händelser i omvärden

Året har fortsatt att präglats av coronapandemin. Därutöver har säkerhetsläget och situationen Belarus fortsatt inneburit

stora utmaningar för vår partnerorganisation RADA. Inbördeskriget i Myanmar har också inneburit stora utmaningar för

vår partner. I Libanon är läget fortsatt pressat och även i Turkiet har läget utmanat.
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Medlemsorganisationer

AFS/Interkulturell utbildning, Assyriska Ungdomsförbundet, Astronomisk Ungdom, Ung Teaterscen, Centerpartiets

Ungdomsförbund, CISV Sverige, Devote, Djurskyddet ungdom, Erasmus Student Network Sweden, Ensamkommandes

förbund, Europeiska Ungdomsparlamentet, Equmenia, Frisksportens Ungdomsförbund, Fältbiologerna, Förbundet Skog

och Ungdom, Förbundet Unga forskare, Förbundet Unga rörelsehindrade, Förbundet Ung med psoriasis, Förbundet Vi

Unga, Föreningen Nordens Ungdomsförbund FNUF, Grön Ungdom, Gröna Studenter, International Federation of

Medical Students’ Associations–Sweden (IFMSA-Sweden), Junis, Jagvillhabostad.nu, KFUM Sverige, Kontaktnätet,

Kurdiska Ungdomsförbundet, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, PeaceWorks, PUSH Sverige, RFSL Ungdom,

Riksförbundet Unga Musikanter, Romska Ungdomsförbundet, Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets

Ungdomsförbund, Saco Studentråd, Saminuorra, Scouterna, Unga drogförebyggare, Socialdemokratiska

studentförbundet, Stolta magar, Studentradion i Sverige, Svenska Alliansmissionens Ungdom, Svenska

Celiakiungdomsförbundet, Svenska Kyrkans Unga, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Svensk-Somaliska

Ungdomsföreningen i Norden, Sverigefinska Ungdomsförbundet, Sveriges 4H, Sveriges Blåbandsungdom, Sveriges

Dövas Ungdomsförbund, Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation SERO, Sveriges elevråd - SVEA, Sveriges Elevråd,

Sveriges Elevkårer, Sveriges Hundungdom, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Sveriges Ungdomsråd,

SVEROK, Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet SAAF, Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet, Syrisk-Ortodoxa

Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige SOKU, Tamam, Turkiska Ungdomsförbundet, Unga Allergiker, Unga Feminister, Unga

Hörselskadade, Unga KRIS, Unga republikaner, Unga Reumatiker, Unga med Synnedsättning, Unga Örnars Riksförbund,

Ung Diabetes, Ung Media, Ung Pirat, Ung Vänster, Ungdomens Nykterhetsförbund UNF, Utrikespolitiska Förbundet

Sverige UFS,

LSU genomför en medlemsundersökning varje år, LSU KOLL. I undersökningen får medlemmarna chansen att själva

definiera sin inriktning på organisering. Detta ger oss en bättre översikt över vilka organisationer vi representerar.

Styrelsen

1 januari - 31 december 2021

• Ordförande Rosaline Marbinah, Utrikespolitiska förbundet Sverige

• Förste vice ordförande Emelie Weski, Sverigefinska ungdomsförbundet | Ruotsinsuomalaisten nuorten liitto

• Andre vice ordförande Noura Berrouba, Europeiska Ungdomsparlamentet i Sverige

• Iman Djelloul, Sveriges Blåbandsungdom

• Per Markus Risman, jagvillhabostad.nu

• Linus Forsberg, Unga med Synnedsättning

• Anneli Bylund, Ungdomens Nykterhetsförbund

• Lina Arvidsson, Saco studentråd

• Mathilda Laestadius, Centerpartiets Ungdomsförbund

• Lovisa Roos, Fältbilogerna

• Aza Cheragwandi, Unga Republikaner

Arvodering i styrelsen

Under 2020 var ordförande Rosaline Marbinah arvoderad 100%, i enlighet med arvoderingspolicyn.

Styrelsens sammanträden Vice ordförande Emelie Weski och Noura Berrouba var arvoderade på 25%.

Med detta hade styrelsen nyttjat det arvoderingsutrymme som givits av representantskapet på 150%

Styrelsen hade sex styrelsemöten under 2021, varav ett fysiskt och övriga digitalt.

Arbetsutskottet hade nio arbetsutskottsmöten under 2021, alla var digitalta.
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Väsentliga händelser under innevarande räkenskapsår

I början av året påbörjades försiktigt återgången till fysisk närvaro på kansliet, nu med ett aktivitetsbaserat kontor.

Rysslands krigsanfall mot Ukriana har påverkat LSU till viss grad då det påverkat säkerheten i beviljade och ansökta

budgetar, främst varningar om aviserade neddragningar i biståndsbudgeten. I maj och juni genomförde LSU

tillsammans med UNMGCY ett ungdomsförmöte och ungdomsinvolvering i FN konferensen Stockholm +50. För att

möjliggöra detta har LSU beviljats medel från Nordiska ministerrådet och Sida. Arbetet har krävt stora resurser från hela

LSU organisation och inneburit risker i arbetsmiljön. LSU har beviljats ett tre-årigt projekt av arvsfonden som kommer

starta upp under andra halvan av året.
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1701-1712

14 178

9 226

-44

784

11

16

691

Totalt

1 265 640

803 481

2 069 121

1801-1812

17 909

10 837

254

1 038

13

19

614

Balanserat

resultat

1 265 640

803 481

2 069 121

1901-1912

18 885

11 602

63

1 101

13

16

572

2001-2012

15 989

8 549

165

1 266

15

17

586

2101-2112

17 067

10 331

803

2 069

15

17

548

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Verksamhetens totala

intäkter

Varav projektbundna

bidrag

Resultat efter finansiella

poster

Eget kapital

Antal anställda

Soliditet %

Medlemsavgifter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

Resultatdisposition:

Årets resultat

Belopp vid årets utgång
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RESULTATRÄKNING

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter

Bidragsintäkter

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa verkasamhetsintäkter

Verksamhetskonstnader

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Finansiella poster

Valutakursvinster

Valutakursförluster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

2

3

4

548 700

16 131 000

103 072

284 257

17 067 029

-7 608 591

-8 600 842

-45 822

-16 255 255

811 774

7 724

-12 082

34

-3 969

-8 293

803 481

803 481

803 481

586 500

15 052 363

66 810

282 873

15 988 546

-7 980 113

-7 833 888

-1 173

-15 815 174

173 372

11 911

-16 654

–

-3 933

-8 676

164 696

164 696

164 696

2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31

1
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

5 135 661

135 661

135 661

475 788

6 937

688 925

1 171 650

11 032 392

11 032 392

12 204 042

12 339 703

127 272

127 272

127 272

16 550

8 226

1 238 201

1 262 977

5 364 500

5 364 500

6 627 477

6 754 749

2021-12-31 2020-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Aktuella skatteskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6

1 265 640

803 481

2 069 121

–

–

874 273

129 872

298 935

8 967 502

10 270 582

12 339 703

1 100 944

164 696

1 265 640

64 227

64 227

503 949

132 555

261 848

4 526 530

5 424 882

6 754 749

2021-12-31 2020-12-31

Transaktion 09222115557472357373 Signerat NB, EF, MK, LR, KH, SE, MH, RMATransaktion 09222115557472533810 Signerat KN, MJ
100



Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

802010-9594

NOTER

10(14)

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Nyttjandeperiod

5

3

3

Procent

20

33,33

33,33

1Not

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också

enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning

(K3).

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges

nedan.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade

avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som

är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas

som kostnad i resultaträkningen.

Typ

Inventarier

Datorer

Datorprogram

Leasing

Leasetagare

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men

exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över

leasingperioden.
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Utländsk valuta

Poster i utländsk valuta

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas

inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster

redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Finansiella tillgångar och slulder

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument

värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i

instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den

avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när

de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part

och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort

från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive

eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det

belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde

med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till

upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte-

metoden.

Ersättningar till anställda

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att

avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
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Bidrag som redovisats som intäkt

Nettoomsättning

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

2021

10 331

5 800

16 131

2021

-9 055

-93 763

-102 818

2021

2

13

15

2020

8 549

5 800

14 349

2020

-7 064

-59 750

-66 814

2020

3

12

15

2

3

4

Intäkter

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhållas, med avdrag för rabatter.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter

intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag

redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer

redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden. Intäkt vid försäljning av tjänster redovisas

normalt när tjänsten utförs.

Not

Projektbundna bidrag

Fria bidrag

Not

Försäljning böcker

Deltagaravgifter

Not

Sociala kostnader och pensionskostnader

Medelantalet anställda

Män

Kvinnor

Medelantalet anställda
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Inventarier, datorer och installationer

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31

899 527

54 211

953 738

-772 255

-45 822

-818 077

135 661

2021-12-31

510 153

510 153

2020-12-31

771 082

128 445

899 527

-771 082

-1 173

-772 255

127 272

2020-12-31

531 253

531 253

5

6

Not

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Förändringar av anskaffningsvärden

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ackumulerade avskrivningar

Förändringar av avskrivningar

Årets avsrkivningar

Utgående acumulerade avskrivningar

Redovisat värde

Not

Semeseterlöneskuld inkl. soc. avgifter

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Handling

Rapport
Som lekmannarevisorer är vår roll inom LSU att fungera som medlemsorganisationernas ögon 
och öron. Vi granskar styrelsens interna kontroll och styrning för att se till att de har tillräckliga 
processer och mekanismer för att utvärdera om organisationen uppnår sina mål eller inte. Vårt 
mål är att skydda medlemsorganisationernas intressen och se till att organisationen arbetar i en-
lighet med sitt uppdrag. 

Revisorerna kommer under detta verksamhetsår att fokusera på att granska den formella besluts-
processen och den övergripande styrningen. Revisorerna tar inte ställning till vilka frågor som 
LSU bör driva. Vi vill dock inkludera en notering till styrelsen och årsmötet om att vi uppfattar 
att LSU antingen har för ambitiösa mål eller arbetar med fler frågor än vad organisationen verkar 
kunna hantera i längden.  

Vi uppmanar till eftertanke i denna fråga. Ett starkare och välmående LSU förutsätter att det finns 
en balans mellan mål, arbetsbelastning och resurser. 

Elsa Valeberg 
Kave Noori 

Beslutsförslag
Med anledning av detta föreslås årsmötet besluta 

Att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.  

4.4 § Revisorernas rapport över 
innevarande verksamhetsår 
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Bakgrund 
Beslut om ansvarsfrihet i föreningar handlar om ifall organisationens högsta beslutande organ, 
årsmötet, bedömer att styrelsen uppfyllt sina förpliktelser gentemot lag och organisation för 
föregående verksamhetsår, samt om årsmötet anser att tillräcklig information getts för att avgöra 
detta. Under 4.1–4.3 har årsmötet tagit del av handlingar som beskriver måluppfyllelse, den eko-
nomiska situationen vid verksamhetsåret 2021:s slut samt revisorernas ställningstagande i frågan. 
Beslutsförslaget nedan utgår från auktoriserad revisors rekommendation i revisorernas berättelse.  

Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående föreslås årsmötet besluta  

att bevilja LSU:s styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

4.5 § Beslut om ansvarsfrihet

Försättsblad
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Bakgrund 
LSU väljer valberedning på sittande årsmöte, vartannat år. Denna process går praktiskt till så att 
de som deltar på årsmötet väljer ut några personer till en nomineringskommitté som i sin tur är 
de som tar emot medlemsorganisationernas nominerar på personer till att sitta i LSU:s valbe-
redning mandatperioden 2023-2024. Nomineringskommittén väljs alltså ut bland de ombud och 
representanter som deltar på LSU:s årsmöte, detta sker under lördag förmiddag så att de hinner 
bereda ett underlag tills dagen efter. Nomineringskommittén har i uppdrag att under möteshelgen 
undersöka intresse och lyfta fram nomineringar på personer som de tycker passar som valbered-
ning. Detta blir sedan underlag för punkt 5.2 Val av valberedning, då årsmötet tar beslut och väljer 
en valberedning för mandatperioden 2023-2024.   

Beslutsförslag 
Att fastställa antalet i nomineringskommittén till tre personer 

Att välja följande personer till nomineringskommittén för val av valberedning:  

Xxxxx 

Xxxxx 

Xxxxx  

5.1 § Val av nomineringskommité för val 
av valberedning

Handling
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Bakgrund 
LSU:s väljer auktoriserad revisor, verksamhetsrevisor samt verksamhetsrevisorsersättare för 
2-åriga mandatperioder vilka går omlott med styrelsens mandatperioder. Valberedningens förslag
till verksamhetsrevisor och verksamhetsrevisorsersättare för perioden 2023–2024.

LSU har ett avtal med Grant Thornton för vår auktoriserade revision som vi bedömer har 
fungerat mycket bra. Under samtal med revisorerna där har det framkommit att Marcus Jonasén, 
den nuvarande auktoriserade revisorn, vill byta till att vara suppleant och att Elisabeth Raun 
istället tar över den rollen. Elisabeth har stor vana och erfarenhet av att göra revision av projekt i 
civilsamhället, vilket passar LSU:s behov och verksamhet väldigt väl.  

Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående föreslår valberedningen årsmötet besluta

Att välja Kave Noori till verksamhetsrevisor för åren 2023–2024.  
Att välja vakant till verksamhetsrevisor för åren 2023–2024.

Att välja Elisabeth Raun på Grant Thornton till auktoriserad revisor för åren 2023–2024. 
Att välja Marcus Jonasén på Grant Thornton till auktoriserad revisorsersättare för åren 2023- 
2024. 

Nominering till en av verksamhetsrevisorerna samt verksamhetsrevisorsersättare lämnar 
valberedningen öppet till årsmötet att föreslå och besluta, detta då valberedningen inte har fått in 
några lämpliga nomineringar. 

5.3 § Val av verksamhetsrevisorer

Handling
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Handling

Bakgrund
Dagens medlemsavgiftssystem och dess nivåer baseras på omsättning och det infördes 2014 efter
beslut på representantskapet (årsmötet) 2013. Modellen ser ut enligt nedan:  

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 

Medlemsavgiften för LSU baseras på medlemsorganisationens totala omsättning. Modellen är 
proportionell, men är också indelad i relativt små steg vilket gör att tillfälliga tillskott av pengar 
(t.ex. projekt) inte bör ha någon större effekt på hur mycket medlemsorganisationen betalar år 
från år.  

LSU:s medlemsrörelse har en stor bredd i och hur våra medlemmars medlemssystem och 
ekonomi ser ut är varierande.  

Vi samlar både organisationer som samlar över hundra tusen individuella medlemmar, och orga-
nisationer med färre än tusen medlemmar. Vissa är helt beroende – och i det närmaste helt finan-
sierade – av statsbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, medan andra 
ser bidraget som en liten del av sina inkomster. Det är därför viktigt att avgiftens storlek avspeglar 
medlemsorganisationens ekonomiska förutsättningar och att modellen är förutsägbar och långsik-
tig.  

Styrelsen föreslår att de även fortsatt ska kunna bevilja undantag i medlemskapsavgifter om 
särskilda skäl föreligger, vilket årsmötet 2020 samt 2021 gav styrelsen mandat till att göra. Detta 
grundar sig nu i närtid av att många av LSU:s medlemsorganisationer pressats av det senaste årens 
händelser och konsekvenserna av Coronapandemin. Särskilda skäl definieras som att organisa-
tionen inte beviljats statsbidrag, alternativt sett en reducering på 50% av intäkter jämfört med 
föregående år. Ansvaret att ansöka om denna dispens ligger hos medlemsorganisationerna.  

Representantskapet beslutade 2013 även om att införa en rabatt för de organisationer som upp-
fyllt sina medlemsåtaganden, så som att inkomma med årsredovisning, information om omsätt-
ning samt styrelsens sammansättning innan den 10 september. 

6.1 § Fastställande av medlemsavgift 
för 2023 
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Styrelsen har under 2022 diskuterat att de tror att det är dags att se över och analysera 
en eventuell revidering av medlemsavgifterna samt att i samband med det även se över 
medlemskriterierna och önskar därmed uppdras av årsmötet att se över detta under 2023. Det är 
nu tio år sedan sist och styrelsen vill initiera en sådan översyn med ett uppdrag från årsmötet, för 
att tydligt värna medlemmarnas rätt till transparens och långsiktighet gällande organisationens 
uppbyggnad. Under senaste mandatperioden gjordes en större översyn och revidering av 
stadgarna men i den översynen gjorde ingen fördjupning eller utveckling specifikt kring dessa 
frågor utan det skulle vara ett nytt omtag och kräver en analys av hur ungdomsrörelsen utvecklats 
vårt senaste decennium. 

Beslutsförslag
Årsmötet föreslås besluta 

Att fastställa medlemsavgifterna som oförändrade för 2023 samt preliminärt oförändrade till 2024 
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 fortsatt ge LSU:s styrelse mandat att undanta medlemsorganisationer från medlemsavgift om 
särskilda skäl föreligger. 
Att ge styrelsen i uppdrag att under 2023 revidera medlemsavgifterna och medlemskriterierna 
samt till årsmötet 2023 lägga fram ett förslag med eventuella förändringar av medlemsavgifter och 
medlemskriterier. 
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Handling

Bakgrund
Varje år tar LSU:s årsmöte beslut om nästkommande års budgetdirektiv, ett sätt för medlemmarna 
att ge styrning på önskat resultat för organisationen.  

LSU:s ekonomi består av flera olika projekt som möjliggörs och redovisas genom olika finansiärer. 
Projektstart och projektavslut ligger spritt under året och avslutas inte alltid vid räkenskapsårets 
avslut. Projekten kan inte generera ett positivt resultat. Det positiva resultatet kan därför främst 
hämtas hem från medlemsintäkter. Under många år saknade LSU helt möjlighet att spara till det 
egna kapitalet då alla våra medel var uppbundna i bidragsavtal där vi hade stora egeninsatser som 
omöjliggjorde för oss att föra medel över årsskiften. Sedan några år tillbaka så har vi sänkt vår ege-
ninsats i det internationella partnerskapet vilket möjliggjort för oss att spara delar av våra med-
lemsintäkter. Under pandemin fanns det även en lättnad på egeninsats vilket gjorde att vi kunde 
spara hela vår medlemsavgift. LSU har också börjat göra fler avtal med aktörer där det inte finns 
återbetalningskrav. Det finns all anledning att öka den typen av intäkter, vilket organisationen 
jobbar med. LSU gick med stor förlust 2015 och en något mindre förlust 2016. Därefter har vi vänt 
trenden och senaste boksluten har hämtat hem dessa förluster till det egna kapitalet.    

Trots detta är LSU fortfarande i behov av ett större kapital. Vid en större kris eller omställning av 
organisationen skulle vi ha svårt att täcka kostnader själva med eget kapital. Skulle vi bli utan 
grundfinansiering eller om den skulle sjunka drastiskt så har vi inte heller möjlighet att ro runt ett 
helt verksamhetsår på sparade medel idag utan skulle direkt behöva påbörja avveckling av verk-
samhet och tjänster.   

Då GALE har går in i en ny programperiod så vet vi att Forum Civ planerat en höjning av egenin-
satserna, så vi kommer inte kunna ligga kvar på den nuvarande nivån inom ett par år. Även om vi 
nu står med många osäkerhetsfaktorer, där medel och bidrag är oklara för nästkommande år och 
för de kommande åren efter det, bedömer vi därför att vi behöver sträva efter ett fortsatt högt 
ställt finansiellt mål. 

Budgetdirektivet för 2022 är fastställt till 150tkr. Föregående årsmöte fastställde samtidigt ett pre-
liminärt budgetdirektiv för 2023 om 50tkr, vilket vi nu föreslår för årsmötet att fastställande som 
gällande direktiv för 2023.  

Från och med 2023 kommer egeninsatsen i vår verksamhet finansierad av Forum Civ åter att hö-
jas, vilket tydligt kommer att försvåra LSU:s möjligheter att spara egna medel. 

6.2 § Proposition 
Fastställande av budgetdirektiv för 2023

115



Beslutsförslag
Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen årsmötet besluta
 
Att anta ett budgetdirektiv på 50 000 kr för år 2023.  
Att anta ett preliminärt budgetdirektiv på 50 000 för 2024. 
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Bakgrund
Vid årsmötet 2021 godkändes en större stadgerevidering som styrelsen arbetat med under 
året. Vissa av dessa ändringar ligger under rubriken Grundläggande bestämmelser (§ 1-4) 
och Stadgeändringar (§ 61-64) då beslutar årsmötet om dessa i två läsningar. 2021 fattade så 
årsmötet beslutet i en först läsning och för att dessa ska träda i kraft krävs ytterligare ett beslut nu 
2022, att det så kallat görs i en andra läsning av dessa åtta paragrafer. I tabellen nedan står tidigare 
stadga och förslaget på stadgeändringen i jämförelse med varandra.  

I bilaga A finns hela LSU:s stadga att läsa. 

6.3 § Proposition stadgeändring - andra 
läsningen
Handling ärende från årsmötet 2021

Förslag på ny stadga Nuvarande stadga 

§ 1 Landsrådet för Sveriges barn- och 
ungdomsorganisationer (The National 
Council of Swedish Youth Organisations, 
Conseil national des organisations 
jeunesse Suedoises, Consejo nacional de 
las organisaciones juveniles Suecas) är 
samarbetsorganet för svenska barn- och 
ungdomsorganisationer. Det förkortas till 
LSU.  
 
§ 2 LSU arbetar utifrån demokratisk grund 
för att stärka barn och ungas föreningsliv i 
Sverige och världen.  
 
§ 3 Vår uppgift är att stärka den 
demokratiska organiseringen med 
mångfald och mänskliga rättigheter som 
utgångspunkt.  
 
§ 4 Vi är en mötesplats inriktad på 
ledarskap, organisationsutveckling, 
påverkansarbete samt barn- och 
ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt 
hos unga.

§1 Namn och syfte  
 
Landsrådet för Sveriges 
ungdomsorganisationer (The National 
Council of Swedish Youth Organisations, 
Conseil national des organisations 
jeunesse Suedoises, Consejo nacional 
de las organisaciones juveniles Suecas) 
är samarbetsorganet för svenska 
ungdomsorganisationer.  
 
LSU arbetar utifrån demokratisk grund för 
att stärka ungas föreningsliv i Sverige och 
i världen.  
 
Vår uppgift är att stärka den demokratiska 
organiseringen med mångfald och 
mänskliga rättigheter som utgångspunkt.  
 
Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, 
organisationsutveckling, påverkansarbete 
och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad 
makt hos unga.
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Förslag på ny stadga Nuvarande stadga 

Stadgeändring 
§ 61 Beslut om ändring av eller tillägg
till stadgarna fattas av årsmöte med
minst 3/4 majoritet av de närvarande
medlemsorganisationerna

§ 62 Beslut om ändring av paragraferna
om Namn, syfte, stadgeändring eller
likvidation (§1–4 samt §63–64) fattas
genom beslut med minst 3/4 majoritet av
de närvarande vid två på varandra följande
årsmöten med minst sex månaders
mellanrum varav minst ett ska vara ett
ordinarie årsmöte.

Likvidation 
§ 63 Vid beslut om upplösning av
organisationen ska vad som återstår av
dess tillgångar efter betalning av skulderna
användas för att främja ett ändamål som
överensstämmer med organisationens
syfte enligt de riktlinjer som årsmötet
beslutar.

§ 64 Behållningen vid organisationens
upplösning får inte fördelas till
medlemsorganisationerna.

19 § Stadgeändring 
Beslut om ändring eller tillägg 
till stadgarna fattas av ordinarie 
Representantskapsmöte med minst 3/4 
majoritet av de närvarande. 

Beslut om ändring av 1, 19 och 20 §§ fattas 
genom beslut med minst 3/4 majoritet 
av de närvarande vid två på två varandra 
följande Representantskapsmöten med 
minst sex månaders mellanrum. 

20 § Likvidation 
Beslut om organisationens upplösning 
ska fattas vid två på varandra följande 
Representantskapsmöten med minst sex 
månaders mellanrum varav det ena ska 
vara ett ordinarie Representantskapsmöte. 

Vid beslut om upplösning av 
organisationen ska vad som återstår 
av dess tillgångar efter betalning av 
skulderna användas för att främja ett 
ändamål som överensstämmer med 
organisationens syfte enligt de riktlinjer 
som Representantskapet beslutar. 

Behållningen vid organisationens 
upplösning får inte fördelas till 
medlemsorganisationerna.

Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående föreslår LSU:s årsmöte 2021, årsmötet 2022 besluta 

Att anta det reviderade förslaget till stagar för LSU.
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84

Grundläggande bestämmelser

§ 1 Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer (The National Council of 
Swedish Youth Organisations, Conseil national des organisations jeunesse Suedoises, 
Consejo nacional de las organisaciones juveniles Suecas) är samarbetsorganet för svenska 
barn- och ungdomsorganisationer. Det förkortas till LSU. 

§ 2 LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka barn och ungas föreningsliv i 
Sverige och världen. 

§ 3 Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och 
mänskliga rättigheter som utgångspunkt. 

§ 4 Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete 
samt barn- och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos unga. 

 

Paragraf 1-4 antogs i första läsning under Representantskapet 2021. De kommer att läggas fram till 
årsmötet 2022 för beslut i en andra läsning. Till dess att beslut fattats i andra läsning gäller följande §1 i 
deras ställe: 

§ 1 Namn och syfte 
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (The National Council of Swedish Youth 
Organisations, Conseil national des organisations jeunesse Suedoises, Consejo nacional de las 
organisaciones juveniles Suecas) är samarbetsorganet för svenska ungdomsorganisationer.  

LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och i världen.  

Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga 
rättigheter som utgångspunkt. 

Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och 
ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos unga. 
 

§ 5 LSU:s politiska plattform utgörs av LSU:s idéprogram, vilket fastställs av LSU:s årsmöte. 

§ 6 Sätet för LSU är Stockholm. 

6.3 § Proposition stadgeändring – Bilaga A
LSU:s stadgar i sin helhet

Stadgar för Landsrådet för Sveriges barn- och 
ungdomsorganisationer (LSU) 
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Organisationens förvaltning
§ 7 LSU:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från 1 januari till 31 december. 

§ 8 Styrelsen förvaltar, styr, representerar och leder LSU mellan dess årsmöten. Styrelsen ansvarar 
för LSU:s verksamhet och ekonomi mellan LSU:s årsmöten. 

§ 9 Styrelsen består av lägst sju och högst femton ledamöter, varav en ordförande och högst tre 
vice ordföranden. Ordföranden och vice ordföranden väljs av årsmötet. Styrelsen utser LSU:s 
firmatecknare och reglerna för dessa. 

§ 10 Årsmötet väljer en styrelse för de två närmast följande verksamhetsåren. LSU:s 
medlemsorganisationer har rätt att nominera till styrelse, valberedning och revisorer. 

§ 11 LSU:s medlemmar är barn- och ungdomsorganisationer i Sverige. Med 
medlemsorganisationer avses fullvärdiga medlemmar som betalat medlemsavgift och uppfyller 
alla medlemskriterier enligt § 46-48. Med etableringsmedlemmar avses organisationer som 
antagits som etableringsmedlem enligt § 50-53.

Styrelsemöten 
§ 12 Ordföranden kallar till styrelsemöte. Ordföranden ska även kalla till styrelsemöte om 
revisorerna eller minst 1/3 av ledamöterna begär det. 

§ 13 Styrelsemötena är beslutsmässiga när minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
Beslut fattas genom enkel majoritet av närvarande ledamöter. Vid lika röster har ordföranden 
utslagsrösten. Ifall den inte är närvarande avgörs utfallet genom slumpen. 

§ 14 En styrelseledamot ska anmäla jäv och avstå från behandling av frågor som angår den 
personligen samt i frågor som skulle kunna betyda stor skada eller nytta för den eller en 
närstående. 

 

Revision 
§ 15 För granskning av organisationens räkenskaper och förvaltningen i övrigt utser ordinarie 
årsmöte auktoriserade revisorer och verksamhetsrevisorer. Ordinarie årsmöte ska välja en 
ordinarie och en ersättare bland de auktoriserade revisorerna. Ordinarie årsmöte ska välja två 
ordinarie verksamhetsrevisorer.  

§ 16 Revisionen ska utföras i enlighet med god revisionssed. Varje revisor är självständig och 
har rätt att avlägga en egen revisionsberättelse om den anser att det behövs. Varje revisor har på 
begäran rätt att ta del av räkenskapshandlingar, protokoll, korrespondens och övrigt material som 
rör LSU:s verksamhet. Verksamhetsrevisorerna bör eftersträva att samarbeta sinsemellan och att 
ha god kontakt med auktoriserade revisorerna.  

§ 17 Organisationens bokslut för närmast föregående räkenskapsår samt de auktoriserade 
revisorernas utlåtande och verksamhetsrevisorernas berättelse ska göras tillgängliga för 
medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast sex månader efter räkenskapsåret.
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Årsmöte
Ordinarie och extra årsmöte 

§ 18 Årsmötet är LSU:s högst beslutande organ.

§ 19 Ordinarie årsmöte ska hållas på den ort och vid den tid som styrelsen beslutar.

§ 20 Ordinarie årsmöte ska hållas tidigast 15:e oktober och senast 15:e december varje år.

§ 21 Styrelsen och revisorerna kan kalla till extra årsmöte. Den som kallar till extra årsmötet
beslutar om tid och plats.

§ 22 Revisorerna ska kalla till extra årsmöte ifall minst 2/3 av medlemsorganisationerna begär det
skriftligt. I så fall ska extra årsmötet hållas tidigast fyra veckor och senast sex veckor efter begäran
inkommit.

Kallelse 

§ 23 Kallelse till ordinarie årsmöte med förslag på föredragningslista ska skickas till
medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar senast 20 veckor före årsmötet.

§ 24 Kallelse ska innehålla information om datum för stopp av motioner, propositioner,
nominering, handlingar och anmälan.

§ 25 Kallelse och handlingar till extra årsmöte med beskrivning av de ärenden som är skälet till
det extra årsmötet ska skickas till medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar senast fyra
veckor före mötet.

§ 26 Vid udda år ska ordinarie årsmöte välja en ny styrelse för LSU för två år. Vid jämna år ska
ordinarie årsmöte besluta om val av valberedning, revisorer och revisorsersättare för två år.
Fyllnadsval kan genomföras på ordinarie eller extra årsmöte.

Ärenden vid årsmöte 

§ 27 Vid ordinarie årsmöte ska följande punkter behandlas med undantag från punkterna
specificerade under §28 eller om fyllnadsval behöver genomföras.

A. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

B. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare.

C. Beslut om mötets stadgeenliga utlysande.

D. Fastställande av röstlängd.

E. Fastställande av föredragningslista.

F. Val av nomineringskommitté för val av valberedning.

G. Framläggande av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

H. Fastställande av revisorernas berättelse för föregående verksamhetsår.

I. Fastställande av resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår.

J. Fastställande av verksamhetsrevisorernas rapport för innevarande verksamhetsår.

K. Beslut angående ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter för föregående verksamhetsår.

L. Beslut om antagande av medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar.

M. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
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N. Val av styrelsens ordförande. 

O. Val av styrelsens vice ordföranden. 

P. Val av övriga ledamöter i styrelsen. 

Q. Val av revisorer och revisorsersättare. 

R. Val av valberedning. 

S. Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår, samt preliminär 
medlemsavgift för året efter det.  

T. Fastställande av verksamhetsplan på två år för nästföljande mandatperiod. 

U. Fastställande av budgetdirektiv för nästföljande verksamhetsår. 

V. Beslut i propositioner.  

W. Beslut i motioner som senast fem veckor före årsmötet anmälts till styrelsen. 

X. Övriga ärenden. 

 

§ 28 Punkterna (M), N, O, P och (T), behandlas på ordinarie årsmöten endast udda år. Punkterna 
(F), Q och R behandlas på ordinarie årsmöten endast jämna år. 

§ 29 Vid extra årsmöte ska endast frågorna som angivits som skäl till mötets inkallande behandlas 
efter punkt A-E. 

§ 30 Under punkt X om Övriga ärenden får årsmötet inte behandla stadgeändringar eller andra 
frågor av stor vikt som inte funnits med i handlingarna. 

Handlingar till årsmöte 

§ 31 Styrelsen ansvarar för handlingar till ordinarie årsmöte. Den som kallar till extra årsmöte ska 
ansvara för de handlingarna. 

§ 32 Handlingarna ska skickas ut till medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar senast 
fyra veckor före årsmötet. 

§ 33 Handlingarna ska innehålla styrelsens förslag på nya medlemsorganisationer, medlemsavgift 
och budgetdirektiv, propositioner samt verksamhetsberättelse, revisorsberättelserna samt 
resultat- och balansräkning. De ska även innehålla motioner, styrelsens svar på dessa, 
valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt förslag på föredragningslista. 

§ 34 Styrelsen ska skicka ut sina propositioner till medlemsorganisationer och 
etableringsmedlemmar senast sex veckor före årsmötet. 

§ 35 Medlemsorganisationer ska skicka in motioner senast fem veckor före årsmötet. 

§ 36 Justerat protokoll från ordinarie årsmöte ska göras tillgängligt för medlemsorganisationerna 
och etableringsmedlemmarna senast åtta veckor efter årsmötet. Justerat protokoll från extra 
årsmöte ska göras tillgängligt för medlemsorganisationerna och etableringsmedlemmarna senast 
fyra veckor efter mötet. 

 

Beslut på årsmöte 

§ 37 Ordinarie årsmötet är beslutsmässigt om 50% av medlemsorganisationerna som fullgjort 
sina förpliktelser mot organisationen enligt §54-55 är närvarande genom ombud. Extra årsmöte 
är beslutsmässigt om 50% av medlemsorganisationerna som fullgjort sina förpliktelser mot 
organisationen enligt §54-55 är närvarande genom ombud. Medlemsorganisationerna väljer själva 
ombud till årsmötet. 
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§ 38 Medlemsorganisationer får avsäga sig sin rösträtt till ett årsmöte genom att anmäla det till 
styrelsen och därmed inte räknas med i kravet på närvarande medlemsorganisationer. För att 
avsäga sig sin rösträtt behöver medlemsorganisationens styrelse eller utsedda firmatecknare 
skicka en skriftlig bekräftelse till LSU som noteras av LSU:s årsmöte under paragraf D. 
Fastställande av röstlängd. Om medlemsorganisation har avsagt sig sin rösträtt till ett årsmöte 
kan medlemsorganisation ta tillbaka sin rösträtt för avsett årsmöte genom skriftlig bekräftelse till 
LSU. 

§ 39 Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet om inte annat bestämts. Vid lika röstetal ska 
en till omröstning genomföras. Ifall utfallet är lika igen avgörs resultatet genom lott. 

§ 40 Varje närvarande medlemsorganisation har en (1) röst samt nominerings-, motions- och 
förslagsrätt. Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud samt en representant 
till årsmötet. Ombud och representant från medlemsorganisationerna har yttranderätt och 
förslagsrätt. Ombud har rösträtt. För att avsäga sig sin rösträtt behöver medlemsorganisationens 
styrelse eller utsedda firmatecknare skicka en skriftlig bekräftelse till LSU som noteras av LSU:s 
årsmöte under paragraf D. Fastställande av röstlängd. Om medlemsorganisation har avsagt sig 
sin rösträtt till ett årsmöte kan medlemsorganisationen ta tillbaka sin rösträtt för avsett årsmöte 
genom skriftlig bekräftelse till LSU. 

§ 41 Etableringsmedlemmar har yttranderätt men inte röst-, förslags- eller nomineringsrätt vid 
och inför årsmöten. 

 

Valberedning 

§ 42 Årsmötet väljer en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter för de två 
närmast följande verksamhetsåren.  

§ 43 Valberedning utser inom sig en ordförande och antar en arbetsordning som görs tillgänglig 
för medlemsorganisationer och etableringsmedlemmar. 

§ 44 Valberedning lämnar förslag till årsmötet till beslut i val till styrelse, revisorer och 
revisorsersättare. Förslagen ska inlämnas som handling senast fem veckor innan ordinarie 
årsmöte samt inför utskick till extra årsmöte vid fall där valfrågor tas upp. 

§ 45 Årsmötet ska utse en nomineringskommitté på högst fem ledamöter som lämnar förslag till 
ledamöter i valberedningen. 

 

Medlemsorganisationer 

§ 46 Medlemsorganisation antas av ordinarie årsmöte med 3/4 majoritet av närvarande. Ansökan 
om medlemskap ska ha inkommit till styrelsen senast fem veckor före mötet. En antagen 
medlemsorganisation får på årsmötet omedelbart sina rättigheter som medlemsorganisation. 

§ 47 Som fullvärdig medlem kan antas barn- och ungdomsorganisation som uppfyller följande 
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. 

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

3. Antalet enskilda medlemmar ska vara minst 1000, i åldern 6–25 år. Om organisationen 
endast ansluter medlemsföreningar ska antalet uppgå till minst 10. 

4. Lokal verksamhet ska finnas i minst fem län. 
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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.

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

§ 48 Organisationer med begränsad rekryteringsbas kan av styrelsen beviljas permanent dispens
på krav 3 och 4.

§ 49 Medlemsorganisation som under två på varandra följande år inte uppfyllt ett eller flera av
medlemskapskriterierna ska avregistreras som medlemmar efter beslut av styrelsen. Årsmötet ska
meddelas när sådan avregistrering sker.

§ 50 Styrelsen kan besluta om att anta etableringsmedlemmar eller avbryta deras medlemskap.
Styrelsen ska informera ordinarie årsmöte om upptagna eller avbrutna etableringsmedlemmar.

§ 51 En etableringsmedlem är en organisation som inte uppfyller medlemskriterierna 3, 4 eller 6
men som har som mål att göra det.

§ 52 Etableringsmedlemmar kan antas som medlemsorganisationer av ett årsmöte när de
uppfyller medlemskriterierna.

§ 53 Etableringsmedlemmarnas uppfyllelse av kriterierna ska årligen utvärderas inför ordinarie
årsmöte.

Medlemsavgift 

§ 54 Medlemsorganisationer ska betala en medlemsavgift som beslutats av årsmötet.
Medlemsavgiften ska erläggas på begäran av LSU. Styrelsen beslutar om medlemsavgiften för
etableringsmedlemmar.

§ 55 Medlemsorganisation är skyldig att på begäran av LSU årligen skicka in årsredovisning,
medlemsantal samt information om styrelsens sammansättning till LSU.

§ 56 Medlemsorganisation eller etableringsmedlem som inte betalat medlemsavgiften har inte rätt
till röst, närvaro, förslag eller nominering till LSU:s årsmöten. De får inte heller delta på LSU:s
verksamhet för dess medlemmar.

§ 57 Anmälan om utträde ska ske skriftligen och bekräftas av styrelsen. Styrelsen ska informera
ordinarie årsmöte om vilka medlemmar som utträtt.

Uteslutning av medlemsorganisation 

§ 58 Medlemsorganisation som bryter mot stadgarna eller motarbetar eller allvarligt skadar LSU
kan uteslutas ur organisationen.

§ 59 Beslut om uteslutande fattas av årsmöte med 3/4 majoritet. Fråga om uteslutning ska väckas
av styrelsen senast åtta veckor före årsmötet.
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Stadgeändring och likvidation 

 

Stadgetvist 

§ 60 Om fråga uppkommer under löpande verksamhetsår kring tolkningen av dessa stadgar ska 
styrelsen besluta om en stadgetolkning. Innan sådant beslut fattas ska styrelsen inhämta yttrande 
från revisorerna. 

 

Stadgeändring 

§ 61 Beslut om ändring av eller tillägg till stadgarna fattas av årsmöte med minst 3/4 
majoritet av de närvarande medlemsorganisationerna 

§ 62 Beslut om ändring av paragraferna om Namn, syfte, stadgeändring eller likvidation 
(§1-4 samt §63-64) fattas genom beslut med minst 3/4 majoritet av de närvarande vid två 
på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum varav minst ett ska 
vara ett ordinarie årsmöte. 

 

Likvidation 

§ 63 Vid beslut om upplösning av organisationen ska vad som återstår av dess tillgångar 
efter betalning av skulderna användas för att främja ett ändamål som överensstämmer 
med organisationens syfte enligt de riktlinjer som årsmötet beslutar. 

§ 64 Behållningen vid organisationens upplösning får inte fördelas till 
medlemsorganisationerna. 

 

Paragraf 61-64 antogs i första läsning under Representantskapet 2021. De kommer att läggas fram till 
årsmötet 2022 för beslut i en andra läsning. Till dess att beslut fattats i andra läsning gäller följande §19 
samt §20 i deras ställe: 

19 § Stadgeändring 

Beslut om ändring eller tillägg till stadgarna fattas av ordinarie Representantskapsmöte med 
minst 3/4 majoritet av de närvarande. 

Beslut om ändring av 1, 19 och 20 §§ fattas genom beslut med minst 3/4 majoritet av de närvarande 
vid två på två varandra följande Representantskapsmöten med minst sex månaders mellanrum. 

 

20 § Likvidation 

Beslut om organisationens upplösning ska fattas vid två på varandra följande 
Representantskapsmöten med minst sex månaders mellanrum varav det ena ska vara ett ordinarie 
Representantskapsmöte. 

Vid beslut om upplösning av organisationen ska vad som återstår av dess tillgångar efter betalning 
av skulderna användas för att främja ett ändamål som överensstämmer med organisationens syfte 
enligt de riktlinjer som Representantskapet beslutar. 

Behållningen vid organisationens upplösning får inte fördelas till medlemsorganisationerna.
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Bakgrund
Många länder skickar idag nationella ungdomsdelegater till internationella möten där frågor 
som berör ungas framtid diskuteras. Sverige gör redan detta via LSU med internationella 
möten, som FN:s hållbarhetsforum, klimattoppmöten, och FNs generalförsamlings forum 
medfokus på mänskliga rättigheter. Däremot har Sverige ännu inte tagit klivet att tillsätta 
ungdomsdelegater till Världshälsoförsamlingen (World Health Assembly), vilket är WHO:s 
högst beslutande organ. Sveriges delegation saknar alltså ungdomsrepresentanter, något som 
idag utgör ett undantag. Flera andra länder, bland annat Danmark, Norge, skickardelegationer 
med ungdomsrepresentanter. Vi i IFMSA-Sweden anser att det är beklagligt att Sverige ännu 
inte bidragit till att lyfta ungdomars röster i Världshälsoförsamlingen, detta viktiga forum för 
framtidens hälsa. För att detta ska ändras behöver vi hjälp och stöd frånungdomsrörelsen.  
 
LSU har en unik position i den här frågan genom det regelbundna tillsättandet och arbetet med 
ungdomsdelegater till andra FN-möten, och därmed insynen i processen. Därför tror vi att det 
vore mest effektivt och slagkraftigt om även WHA-frågan skulle drivas under LSU. Då detta 
arbete förmodligen kommer behöva fortgå under en längre tid krävs en längre tidshorisont än ett 
verksamhetsår, vilket gör att arbetet riskerar att stagnera om det endast vilar på en organisation. 
I linje med LSU:s åsikt att “Barn och unga måste erkännas som politiska aktörer. Barn och unga 
ska ha makt genom representation i politiska processer, folkvalda församlingar och självständig 
organisering samt vara en prioriterad målgrupp i politiska reformer.” anser vi att LSU bör arbeta 
aktivt, fördelaktigen genom att tillsätta en specifik arbetsgrupp, för att Sverige regelbundet ska 
utse ungdomsrepresentanter till Världshälsoförsamlingen. IFMSA-Sweden är beredda att ha 
en nyckelroll i att driva denna fråga. Vänligen se bilagan “Förslag till arbetsplan” för konkreta 
handlingsplaner, och “IFMSA WHO Youth delegate toolkit” för vägledning från andra länder. Vi 
anser att det är viktigt att denna fråga drivs av LSU, för att tydligt visa att detta är ett initiativ från 
ungdomsrörelsen, och inte endast från en organisation.  
 
Information om Världshälsoförsamlingen 

Världshälsoförsamlingen (WHA) är världens högsta beslutande organ om hälsopolicyer. 
Dess huvudsakliga uppgift är att besluta om viktiga folkhälsopolitiska frågor, godkänna 
Världshälsoorganisationens (WHOs) arbetsprogram och budget, samt välja sin generaldirektör. 
Mötet hålls en gång varje år i Genève och har ett specifikt tema varje möte. Under WHA tas många 
viktiga beslut som påverkar världen ur flera hälsoaspekter och därmed ungdomars framtid.  

7.1 § Motion från IMFSA om 
ungdomsrepresentant på 
Världshälsoförsamlingen
International Federation of Medical Students Association Sweden (IFMSA-Sweden)
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IFMSA:s Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående yrkar IMFSA: 

Att LSU aktivt ska driva påverkningsarbete gentemot regeringen för att Sverige ska utforma ett 
program för ungdomsrepresentanters deltagande under Världshälsoförsamlingen. 
Att LSU tillsätter en arbetsgrupp med uppgiften att verka för att Sveriges regering ska 
skickaungdomsrepresentanter till Världshälsoförsamlingen. 
Att lägga till ovanstående förslag som mål i verksamhetsplanen2023-2024, och att det vidårsmötet 
2024 rapporteras om hur arbetet fortlöpit. 

Bilagor 

Bilaga 1: Förslag till arbetsplan för arbetsgruppen 
Bilaga 2: IFMSA WHO Youth Delegate Toolkit.pdf 
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Motionsvar från LSU:s styrelse på IMFSA:s 
motion om ungdomsrepresentant på 
Världshälsoförsamlingen

LSU vill tacka International Federation of Medical Students Association Sweden (IFMSA-Sweden) 
för denna motion. Vi uppmuntrar alla våra medlemsorganisationer att fortsätta skicka in motioner 
till LSU:s högst beslutande organ som är årsmötet.  

Styrelsen instämmer med motionärens ambition och vilja. 

LSU har i decennier arbetat med att öka organiserade barn och ungas representation i 
beslutsfattande organ, både i Sverige och i internationella processer. Dessa representanter 
kommer från LSU:s medlemsorganisationer. På FN-området utser LSU idag 
ungdomsrepresentanter i svenska delegationer till FN-processer kopplade till mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling, och miljö och klimat. Det är en naturlig utveckling att utöka detta 
till fler områden där medlemmar finner behov. Global hälsa är absolut ett sådant område.  

Utöver att utöka den tematiska representationen i fler frågor barn och unga berörs av, är det också 
en möjlighet för fler medlemsorganisationer att inneha representationsuppdrag. Idag har varje 
FN-representationsuppdrag två personer. Detta för att säkerställa att en bredd av organisationer 
kan nominera och inneha representationsuppdrag.  

LSU kommer att fortsätta arbeta för att utöka områden och processer som barn- och 
ungdomsorganisationer finns representerade i. Styrelsen anser därutöver att det är helt i linje med 
LSU:s nuvarande strategi, verksamhetsplan och idéprogram.   

För att motionärens förslag ska bli verklighet är LSU beroende av externa faktorer och gott 
påverkansarbete. I detta fall att regeringen och tjänstepersoner på departementen hörsammar 
förslaget och säkerställer finansiering. Styrelsen anser att detta förstås i och med de yrkanden 
motionären lyfter fram. Styrelsen ställer sig positivt till motionärens första yrkande om att 
aktivt driva påverkansarbete gentemot regeringen för att Sverige ska utforma ett program för 
ungdomsrepresentanters deltagande under Världshälsoförsamlingen. Däremot hade styrelsen 
velat gå längre, då ambitionen är att bryta loss representanter från enskilda möten och istället ha 
tematiska representanter som deltar i samtliga processer och möten som berör den tematiken. 
Därför hade styrelsen velat yrka på att ändra skrivningen till att istället bli ”Att LSU aktivt 
ska driva påverkansarbete gentemot regeringen för att Sverige ska utforma ett program för 
ungdomsrepresentanter i globala hälso-frågor.   

Som en plattform för barn- och ungdomsorganisationer strävar LSU alltid att arbeta tillsammans 
med medlemsorganisationer. Om det därför finns intresse från medlemsorganisationer att ingå i 
en arbetsgrupp med uppgiften att verka för att införa ett representationsuppdrag för global hälsa, 
så ställer sig styrelsen positivt till detta.   

Vad gäller motionärens sista yrkande anser styrelser att ett årsmötesbeslut om att införa 
ett nytt representationsuppdrag i sig är av sådan tyngd att det inte behöver läggas till i 
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verksamhetsplanen. Därutöver arbetar LSU nu med nästa verksamhetsplan (2024-2025) som 
och vill inte i ett första skede lägga till innehåll innan vi bestämt oss för formen och längden på 
denna. Även utan att det står i verksamhetsplanen kommer besluten att genomföras. Därför yrkar 
styrelsen avslag på motionärens sista yrkande.   

Styrelsen tackar igen för en bra, välformulerad och konstruktiv motion.  

Styrelsens beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående samt motionen från IMFSA föreslås årsmötet besluta 

Att justera första att-satsen från ”LSU aktivt ska driva påverkningsarbete gentemot regeringen 
för att Sverige ska utforma ett program för ungdomsrepresentanters deltagande under 
Världshälsoförsamlingen” till ”Att LSU aktivt ska driva påverkansarbete gentemot regeringen för 
att Sverige ska utforma ett program för ungdomsrepresentanter i globala hälso-frågor.” 

Att justera andra att-satsen från ”LSU tillsätter en arbetsgrupp med uppgiften att verka 
för att Sveriges regering ska skickaungdomsrepresentanter till Världshälsoförsamlingen” 
till ”LSU tillsätter en arbetsgrupp med uppgiften att verka för att Sveriges regering utse ett 
ungdomsrepresentationsuppdrag för global hälsa”.  

Att avslå tredje att-satsen ”lägga till ovanstående förslag som mål i verksamhetsplanen 2023-2024, 
och att det vid årsmötet 2024 rapporteras om hur arbetet fortlöpit.” 
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Bakgrund
Under årsmötet 2020 gavs styrelsen mandat att bevilja undantag från medlemsavgiftssystemet om 
“särskilda skäl föreligger” (se 6.2 § Fastställande av medlemsavgift för 2022, samt preliminär avgift 
för 2023). Detta grundade sig i de oförutsedda konsekvenserna av Coronapandemin.  

Det rådande systemet för medlemsavgifter, som grundar sig på organisationernas omsättning i 
kombination med styrelsens begränsade mandat för individuella bedömningar, innebär dock att 
organisationer riskerar att drabbas av oproportionerligt höga medlemsavgifter.  

Exempelvis kan en riksorganisations omsättning öka under kris-och/eller pandemitider utan 
att för den skull komma riksorganisationens ekonomitill gagn. Under 2021 ökade till exempel 
KFUM Sveriges omsättning till följd av stödmedel som riksorganisationen sökt och fått 
beviljat just för att den är en riksorganisation. Men samtidigt handlar det medel som oavkortat 
vidareförmedlas till lokalföreningar som i sin tur inte kunnat söka medlen, då det måste gå via en 
riksorganisation. Detta innebär att den ökade omsättningen de facto inte har någon påverkan på 
riksorganisationens ekonomi.  

Vi anser att finansiella bidrag och medel som vidareförmedlas till partners och/eller 
lokala/regionala organisationer inte bör räknas in i riksorganisationens omsättning vid 
fastställande av medlemsavgift. Annars genereras en missvisandebild av organisationens 
ekonomiska förutsättningar, vilken i sin tur påverkar medlemsavgiften till LSU enligt rådande 
medlemsavgiftssystem och styrelsens begränsande mandat till individuella bedömningar.   

KFUM:s Beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående yrkar KFUM 

Att direkt vidareförmedlade medel inte ska utgöra underlag för fastställande av 
medlemsorganisationens medlemsavgift. 
Att styrelsen får i uppdrag att säkra ett ramverk som gör det enkelt och tydligt för alla 
medlemsorganisationer att påvisa den omsättning som ska utgöra underlag för årsavgiften.

7.2 § Motion från KFUM om säkerställande av 
proportionerliga medlemsavgifter 
KFUM
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Motionsvar från LSU:s styrelse på KFUM:s 
motion om säkerställande av proportionerliga 
medlemsavgifter

LSU vill tacka KFUM Sverige för denna motion. Vi uppmuntrar alla våra medlemsorganisationer 
att fortsätta skicka in motioner till LSU:s högst beslutande organ som är årsmötet.  

Styrelsen vill börja med att tacka för den inkomna och viktiga motionen. Vi har stor förståelse för 
grunden och utgångspunkten i motionen.   

Styrelsen ser behov av en översyn av medlemsavgifterna men anser att det första förslaget (”direkt 
vidareförmedlade medel inte ska utgöra underlag för fastställande av medlemsorganisationens 
medlemsavgift”) skapar otydlighet i vad som ska utgöra underlag för medlemsavgiften. Direkt 
vidareförmedlade medel kan vara alltifrån medel som går till partnerorganisationer i utlandet, 
medlemsföreningar eller stående kostnader av olika slag. Det riskerar också att skapa en ökad 
administration och kontroll av medlemsorganisationernas finanser om LSU ska granska vad som 
är och inte är direkt vidareförmedlade medel. Om det undantaget görs ändras även definitionen av 
vad som är omsättning.   

Därför föreslår styrelsen istället att det andra yrkandet (”styrelsen får i uppdrag att säkra 
ett ramverk som gör det enkelt och tydligt för alla medlemsorganisationer att påvisa den 
omsättning som ska utgöra underlag för årsavgiften”) ska bifallas, och att LSU ska se över 
medlemsavgiftssystemet till nästkommande årsmöte. Till nästa årsmöte pågår även en process om 
medlemsvillkoren, och detta skulle kunna gå väl med denna process.  

LSU ser att det finns behov av att se över medlemsavgiftsystemet för kommande år. Detta gör vi 
hellre i en större process för att också beakta andra potentiella behov från medlemmarna.   
LSU vill även peka på möjligheten för medlemsorganisationer att höra av sig för dispens på 
medlemsavgiften om särskilda skäl föreligger.   

Styrelsen tackar igen för en bra, välformulerad och konstruktiv motion. 

Styrelsens beslutsförslag 
Med anledning av ovanstående samt motionen från KFUM föreslås årsmötet besluta 

Att avslå första att-satsen ”direkt vidareförmedlade medel inte ska utgöra underlag för 
fastställande av medlemsorganisationens medlemsavgift”.

Att bifalla andra att-satsen ”styrelsen får i uppdrag att säkra ett ramverk som gör det enkelt och 
tydligt för alla medlemsorganisationer att påvisa den omsättning som ska utgöra underlag för 
årsavgiften”.

Att styrelsen inleder en process för översyn och revidering av medlemsavgiftssystemet. Detta ska 
presenteras till årsmötet 2023. I denna process ska medlemsorganisationer konsulteras. 
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