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Förbundsstämman
I början av förbundsstämman så beslutar ombuden gemensamt 
hur stämman ska genomföras. I det här kapitlet kan ni läsa för-
slagen på dagordningen som beskriver i vilken ordning vi ska ta 
alla punkter och arbetsordningen som beskriver hur vi ska fatta 
beslut.

Kapitel 1
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Kapitel 1 Vi går snart mot två år fyllda av restriktioner och rekommendationer som har be-
gränsat vår verksamhet. Många möten, aktiviteter och träffar har behövt ställas in 
eller anpassas till det digitala. Hela vår organisation har känt av konsekvenserna 
av pandemin och engagemanget i organisationen har tyvärr blivit lidande. Sam-
tidigt måste vi komma ihåg att vi har visat att bara vi vill, så kan vi ställa om och 
ställa upp för varandra och ändå genomföra den viktiga verksamhet som vi gör 
varje dag. Därför är det extra viktigt att vi nu, efter denna tid för reflektion, kan 
samlas och återstarta vår verksamhet med stor kraft och engagemang.

En förbundsstämma är den viktigaste mötesplatsen som vi har inom Vi Unga. Det 
är här medlemmar får träffas, lära känna varandra, ta del av varandras perspektiv 
samtidigt som de får möjlighet till att diskutera, komma med egna förslag och väl-
ja den väg framåt som de tillsammans tycker blir bäst för förbundet. Under dessa 
dagar kommer ni att få träffa nya vänner och skapa minnen för livet.
 
På förbundsstämman blandas både roliga aktiviteter som tävlingar, lekar och 
andra trevliga aktiviteter med många turer fram och tillbaka till talarstolen och 
workshops där vi tillsammans får avgöra Vi Ungas framtid.
 
Årets förbundsstämma står inför många särskilt viktiga val som vi behöver ta 
ställning till för att tillsammans kunna bestämma vilken organisation vi är och ska 
vara. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom en ny strategisk plan, likabehand-
lingsplan, ett ungdomspolitiskt program och många andra avgörande förslag.
 
Välkommen till en helg fylld av gemenskap, diskussioner och nya perspektiv som 
tillsammans bär oss hela vägen framåt! Vi ses där!

Bartosz Stroinski, förbundsordförande 

Välkommen till  
årets viktigaste möte!
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Denna del av häftet finns för att samla all information som du behöver veta under 
förbundsstämman 2021. Förhoppningsvis kan du få svar på dina frågor genom att 
läsa denna del av förbundsstämmohandlingarna. Den här delen av handlingarna 
finns att tillgå i varje rum. 

Praktisk information
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Vem ska jag kontakta? 

Jag mår dåligt eller känner mig sjuk. 
Prata i första hand med Jasmin Jaziri Nouri, men det går också bra att prata 
med någon av funktionärerna. 

Jag har frågor om årsmötet eller om vad som har beslutats. 
Prata med Bartosz Stroinski, alternativt mötesordförande eller mötessekre-
terare. 

En deltagare har försvunnit under dagtid eller nattetid
Ta kontakt med Jasmin Jaziri Nouri, men det går bra att fråga någon av 
funktionärerna. 

Jag vill åka hem. 
Ta kontakt med Jasmin Jaziri Nouri.

Jag vill ha hjälp att skriva ett yttrande. 
Prata med en av förbundsstämmosnällisarna 

Någon beter sig illa mot någon annan. 
Det går bra att prata med vem som helst av funktionärerna, men om det är 
någon av funktionärerna kan du prata med Jasmin Jaziri Nouri.

I nödfall: SOS Alarm – 112       
Polisen i icke akuta ärenden: 114 14
Sjukvårdsupplysning: 1177

Viktiga telefonnummer
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Jasmin Jaziri Nouri, arrangemangsansvarig 
Telefonnummer: 076 023 21 53
Mejladress:  jasmin.jaziri.nouri@viunga.se 

Sima Benni, funktionär 
Telefonnummer: 073 906 74 72
Mejladress: sima.benni@viunga.se

Faraah Mohamud, funktionär 
Telefonnummer: 073 504 13 58
Mejladress: faraah.mohamud@viunga.se

Nils Lindsten, stämmosnällis
Telefonnummer: 076 701 54 61

 
Bartosz Stroinski, förbundsordförande 
Telefonnummer: 076 782 10 67
Mejladress: bartosz.stroinski@viunga.se

Kontaktuppgifter
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Var?
Vi kommer att vara på en underbar och mysig plats som heter Tylebäck,  
där kommer vi både att bo och ha vår förbundsstämma. 

Adressen: 
Tylebäck Kursgård
Kungsvägen 1
302 70 Halmstad

När?
Fredagen den 29 oktober, kl. 17:00 till måndagen den 1 november, kl. 13:00

Det kommer folk från olika delar av Sverige så har alla möjlighet att komma den 
29e oktober klockan 17:00 för incheckning. 19:00 kommer vi servera middag och 
under hela kvällen har vi kvällsaktiviteter och kvällsmys. 

Om ni bara vill vara med under förbundsstämman går det bra att komma till 08:30 
på lördagen den 30e oktober. Kom gärna och ät frukost tillsammans med oss som 
börjar klockan 07:00. 
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Om du åker tåg.. 
Det bästa alternativet är att åka tåg både för miljön och för att det är säll-
skapligt. Arrangören kommer att ta kontakt med er för att hjälpa er att boka 
tågbiljett till Tylöbäck (eller Halmstad C om Tylöbäck inte är passande för 
just den tid som du reser) och hemresa. Mer information gällande buss fin-
ner du under rubriken “Om du åker buss..”

Boka helst tåget hela vägen till Tylöbäck, då inkluderas nämligen bussbiljet-
ten i er SJ-biljett.

Om du åker bil.. 
Om ni är fler som åker från samma plats kan det vara smidigare att åka bil, 
ta kontakt med Jasmin Jaziri Nouri om ni behöver hyra en bil eller om ni 
har möjlighet att plocka upp fler deltagare längs vägen. 

Förbundet Vi Unga rekommenderar en paus efter 3 timmars bilkörning. 
Ersättning kan fås för kostnad vid matpaus under bilresa. 

 
Om du åker buss.. 
Förbundsstämmoplatsen ligger mitt i strandskogen mellan Tylösand och 
Frösakull. Hit kan ni ta er med buss via Regionbussterminalen i Halmstad. 
Ta buss nr 1 och kliv av vid hållplatsen “Frösakull Tylöbäck”. Det avgår bus-
sar två gånger i timmen. 

Vid bokning av resan boka gärna hela vägen till hållplatsen.

Resor

Boende
I anmälan valde du hur du vill sova. 
Alla kommer sova i rum med två eller 
fler personer i varje rum. Vid registre-
ring på plats kommer ni att få veta var 
ni ska sova. 

Vi kommer att bo på samma ställe som 
vi har förbundsstämman. 
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Fredag den 29 oktober
• 17:00 Välkommen! 
• 19.00 Middag
• 20.00 Kvällsaktiviteter

Övergripande schema 2021
Fredag 29 oktober – Måndag 1 november

Lördag den 30 oktober
• 07.00 Frukost
• 08:30 Stämmoutbildning
• 10.00 Paus
• 10.15 Workshop/föreläsning
• 11.30 Stämmoinvigning & Pass 1 

förbundsstämma
• 13.00 Lunch
• 14.00 Pass 2 förbundsstämma
• 15.30 Fika & Paus
• 16.00 Cafésamtal
• 17.00 Egentid
• 17.30 Middag
• 19.00 Gemensam aktivitet
• 20.00 Kvällsaktiviteter
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Söndag den 31 oktober
• 07:00 Frukost
• 08:30 Pass 3 förbundsstämma
• 10.00 Fika & Paus
• 10.15 Workshop/föreläsning
• 11.30 Pass 4 förbundsstämma 
• 13:00 Lunch
• 14.00 Pass 5 förbundsstämma
• 15.30 Fika & Paus
• 15.45 Pass 6 förbundsstämma
• 19:30 Förbundsfest tema:  

Skördefest!

Måndag den 1 november
• 09.00 Frukost
• 10.30 Utcheckning
• 11.00 Avslutande workshop 
• 12.00 Lunch
• 13.00 Hemfärd
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§ 1  Mötets öppnande 

§ 2  Val av mötespresidium 
a.) Mötesordförande
b.) Mötessekreterare 

§ 3  Val av två protokolljusterare
 
§ 4  Val av två rösträknare 

§ 5  Fastställande av dagordning 

§ 6  Fastställande av röstlängd 

§ 7  Genomgång och fastställande av arbetsordning för stämman 

§ 8  Godkännande av kallelse 

§ 9  Verksamhetsberättelse 2019 & 2020

§ 10  Redovisning av ålagda uppdrag 

§ 11  Ekonomisk redovisning 2019 & 2020

Förslag till dagordning
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§ 12  Revisionsberättelse 2019 & 2020

§ 13  Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019 & 2020

§ 14  Verksamhetsplan 2022-2023 

§ 15  Budget & ekonomisk plan 2022-2023

§ 16  Stadgeändringar

§ 17  Visselblåsarfunktion

§ 18  Likabehandlingsplan

§ 19  Ungdomspolitiskt program

§ 20  Strategiska inriktningar 

§ 21  Visionsarbete

§ 22  Fastställande av förbundsorganisationens del av 
medlemsavgiften 

§ 23  Fastställande av arvoden, traktamenten och ersättningar

§ 24  Fastställande av antalet ordinarie ledamöter samt ersättare 
i förbundsstyrelsen 

§ 25  Val av förbundsordförande 

§ 26  Val av vice förbundsordförande 

§ 27  Val av övriga ordinarie ledamöter 

§ 28  Val av ersättare 

§ 29  Val av SV-representant och ersättare i styrelsen 

§ 30  Val av 3 myndiga revisorer, varav minst 1 auktoriserad, 
samt ersättare 

§ 31  Val av valberedning 

§ 32  Övriga frågor 

§ 33  Stämman avslutas 
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Bakgrund

Innehåll

Arbetsordningen beskriver hur vi ska arbeta och ta beslut under förbundsstäm-
man. Den finns för att alla ska veta vad som gäller och på så vis göra förbunds-
stämman så demokratisk som möjligt. Inför förbundsstämman kommer det att 
hållas en stämmoutbildning, där vi kommer att gå igenom arbetsordningen så att 
den är tydlig för alla.

I arbetsordningen så kan du läsa om hur beslut tas, hur du begär ordet om du vill 
säga något och hur du lägger fram nya förslag under förbundsstämman.

Beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta: 
att anta arbetsordningen för förbundsstämman 2021.

Förslag till arbetsordning  
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Förbundsstyrelsens  
förslag till arbetsordning 2021
Mötesmetoder
För att förbundsstämman ska bli ett så bra möte som möjligt och för att alla del-
tagare ska få möjlighet att vara med och påverka kommer olika mötesmetoder att 
användas. Vi kommer både att samlas i en stor sal för att fatta beslut (plenum) och 
diskutera frågor i mindre grupper.

När vi arbetar med metoderna i mindre grupper kommer ombuden och förbunds-
styrelsen att bli indelade i diskussionsgrupper. Det kommer att finnas en samtals-
ledare som delar ut ordet och ser till att alla som vill får säga vad de tycker.

Beslutsdiskussion (plenum)
Beslutsdiskussion, även kallad för plenum, är den del av mötet där alla ombud 
och övriga deltagare är samlade i samma sal och tar upp en fråga i taget. Besluts-
diskussionerna leds av mötespresidiet. Mötespresidiet består av de personer som 
har valts till ordförande och sekreterare för mötet.

Yttranderätt 
Ombud, förbundsstyrelsen, valberedningen, revisorer, personal vid Förbundet Vi 
Unga och mötespresidium har yttranderätt på förbundsstämman. Detta görs från 
talarstolen och det är en person i taget som får tala.

Begära ordet
När ett ombud vill säga något, alltså begära ordet, räcker den upp sitt röstkort. 
Personer som inte är ombud begär ordet genom att räcka upp handen.

Dubbla talarlistor
För att släppa in nya talare vid längre debatter i beslutsdiskussionerna används 
dubbla talarlistor. Det innebär att de som är nya i debatten får förtur framför de 
som redan har sagt något i debatten.

Replik
Om en person i talarstolen riktar en fråga till en specifik person eller funktion (till 
exempel en arbetsgrupp) kan den specifika personen begära replik. En replik går 
före övriga inlägg i debatten och måste begäras innan nästa person på talarlistan 
får ordet. En replik ska vara kortfattad.
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Streck i debatten
Streck i debatten kan begäras om debatten blir lång eller om någon vill avrunda 
den. När det beslutats om streck i debatten får inga fler yrkanden lämnas in och 
deltagarna får en sista chans att sätta upp sig på talarlistan i den aktuella frågan 
innan talarlistan stängs.

Time-out
Ombud och förbundsstyrelseledamöter har rätt att begära ”time-out”, det är en tre 
minuter lång paus för att diskutera sig fram till ett gemensamt beslut.

Ordningsfråga
Ombud och förbundsstyrelseledamöter kan också begära att förbundsstämman 
ska behandla en ordningsfråga. Ordningsfrågor behandlas före andra inlägg och 
går därmed före i talarlistan. Exempel på ordningsfrågor kan vara tidsbegräns-
ning eller frågor kring stämmans upplägg.

Tidsbegränsning
Om förbundsstämman tycker att inlägg är för långa eller om det blir ont om tid 
kan stämman besluta om en tid för hur långt ett inlägg får vara. 

För att begära replik, streck i debatten, time-out eller ställa en ordningsfråga räcks 
symbolkorten upp eller ropas högt.

Lägg fram ditt förslag (yrkande)
Alla närvarande ombud, förtroendevalda i Förbundet Vi Unga samt mötespresi-
diet har rätt att yrka. Det betyder alltså att de har rätt att lämna in förslag på be-
slut som rör punkterna som finns med på dagordningen eller som ska läggas till 
på dagordningen. Vill du yrka skriver du ner ditt förslag och lämnar till mötespre-
sidiet. Det finns färdiga mallar, som kallas för yrkandelappar, som finns utlagda 
i lokalen. Yrkanden går även att lämna in digitalt genom det sätt som presidiet 
informerar om. Det finns dessutom stämmosnällisar på  plats som kan hjälpa till 
med att skriva yrkanden.

Anmälan av frågor som tas upp under punkten övriga frågor på förbundsstämman 
ska lämnas till presidiet senast lördagen 30/10 klockan 15.00. Samtidigt som frå-
gan lämnas in ska också eventuella yrkanden lämnas in. Yrkanden som lämnas in 
till övriga frågor får inte handla om ekonomiska beslut.
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Ombuden beslutar
Under förbundsstämman har alla ombud på 
plats, som finns med i röstlängden, rösträtt. 
Röstlängden är alltså en lista över alla som 
har rösträtt. Av olika anledningar kan om-
bud behöva bytas ut. Om ett distrikt eller en 
förening vill byta ut ett ombud måste det an-
mälas till mötespresidiet. Vid bytet anmäls 
namn på det ombud som inte längre ska 
vara med och namnet på ersättaren. Ersätta-
ren får då ombudets röstkort.

Det finns huvudförslag och eventuella 
motförslag. Under denna förbundsstämma 
är det alltid den ursprungliga idén som är 
huvudförslaget.

Alla beslut fattas i första hand genom att 
rösta med rösten (acklamation). Vid röst-
ning med rösten ropar alla som håller med 
om förslaget “ja” samtidigt. Om du inte hål-
ler med förslaget är du tyst och ropar istället 
“ja” vid det förslag du håller med om. Det 
förslag som flest ropar ”ja” till är det beslut 
som gäller.

Den som tycker att mötespresidiet inte har 
uppfattat rätt resultat vid röstningen med 
rösten kan begära votering. När en votering 
begärts gör mötespresidiet först en för-
söksvotering. Vid försöksvoteringen röstar 
ombuden genom att hålla upp sina röstkort, 
alltså rösta med handen. Om något ombud 
tycker att mötespresidiet fortfarande inte 
uppfattat rätt resultat genomförs votering 
med rösträknare.

Alla voteringar görs genom att röstkorten 
hålls upp, förutom vid personval. Röstkor-
ten räknas av de som utsetts till rösträknare. 
Vid personval eller om det begärs sluten 
votering kommer vi rösta med penna och 
papper. Pappret ska innehålla lika många 
förslag som valet gäller, annars är inte röst-
sedeln giltig.



19

Val av förtroendeposter
Under förbundsstämman kommer flera förtroendeposter att väljas, till exempel 
vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen och vilka som ska vara revisorer. Dessa val 
kallas för personval.

Alla kan nominera någon till en förtroendepost, alltså lämna in ett förslag på en 
person som skulle passa att till exempel sitta i förbundsstyrelsen. Det går också att 
nominera sig själv – kandidera till en förtroendepost. 

Nomineringar eller kandidaturer till valbara förtroendeposter (personval) ska 
lämnas till mötespresidiet senast lördagen den 30/10 klockan 15.00.

Vid personvalen presenterar valberedningen sitt förslag. Valberedningen är per-
soner som blev valda under förra förbundsstämman och tar under året fram ett 
förslag på förbundsstyrelse, revisorer och mötespresidium. Mötespresidiet pre-
senterar eventuella nomineringar som inte finns med i valberedningens förslag. 
Efter det har alla kandidater möjligheten att presentera sig i max två minuter och 
sedan finns det möjlighet för andra att tala för kandidaterna. 

Att tala för någon innebär att berätta för förbundsstämman varför just en eller fle-
ra kandidater ska väljas. Tal för kandidater får vara max två minuter långa. Under 
talen för kandidaterna måste de som kandiderar lämna rummet.

Reservationer
Om ombud eller ledamöter från förbundsstyrelsen känner att de inte kan ställa sig 
bakom ett beslut eller håller med om ett annat beslut kan denne reservera sig mot 
beslutet. Man kan reservera sig mot beslutet som är taget och man kan reservera 
sig till förmån för ett annat förslag som inte gick igenom. Reservationer ska läm-
nas skriftligt till mötespresidiet innan förbundsstämman avslutas.
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Förra året
I kapitel 2 blickas det tillbaka på de föregående åren 
2019 och 2020. Här beskriver förbundsstyrelsen i ord 
och siffror hur dessa två år har gått.

Kapitel 2
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Kapitel 2

Innehåll
1. Allmänt 
2. Medlemmar och föreningar
3. Verksamhetsinriktningar
4. Utbildningar och nationella träffar
5. Samarbete med andra organisationer 
6. Förtroendevalda och anställda

Beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:
att  lägga verksamhetsberättelsen för 2019 till handlingarna

Bakgrund
Verksamhetsberättelsen är till för att kunna se vad förbundsorganisationen 
har gjort under 2019.

Verksamhetsberättelsen 2019
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1.Allmänt
Ordföranden har ordet
År 2019 har varit ett lärorikt år för mig i Vi Unga och jag kan med glädje meddela 
att vi under året slagit ett 20-årigt rekord i antal föreningar och medlemmar! 

Vi har i år också  tagit fram ett nytt idéprogram, vilket vi lagt mycket tid och energi 
på. I det nya idéprogrammet har framför allt våra och våra lokalföreningars vär-
deringar och mål fått stå i centrum. Det har också i idéprogrammet lagts fokus på 
hur vi kan arbeta närmare medlemsorganisationerna. Det senare har resulterat i 
ett närmare och mer intensivt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och 
en ny viljeinriktning har antagits. 

I övrigt har förbundet under 2019 arrangerat uppskattade läger, träffar och utbild-
ningar för medlemmarna, dessa har gjort att  sammanhållningen och gemenska-
pen i hela förbundet främjats. 

Jag förutspår en fortsatt ljus framtid för förbundet med än fler nya medlemmar 
och föreningar och ser fram emot de positiva effekterna som medföljer för båda 
organisationerna i och med den viljeinriktning som antagits. Med de orden vill jag 
lämna över till den nya styrelsen och önska dem ett stort lycka till!

Tora Joby, förbundsordförande 2019
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2. Medlemmar/föreningar
När unga engagerar sig i föreningslivet får de per automatik lära sig om demokrati 
och om hur civilsamhället fungerar och är uppbyggt. Vi är övertygade om att de 
ungas engagemang i föreningslivet ger positiva effekter på den långsiktiga demo-
kratiska utvecklingen i landet och i världen. 

Förbundet Vi Unga vill vara den självklara organisationen som unga vänder sig till 
när de vill organisera sig på egen hand utan vuxnas inblandning, samt när de vill 
få vägledning och stöttning vid start och drivande av egna föreningar. För att vara 
det självklara valet för de unga i hela landet ser vi till att ge god service till alla 
våra lokalföreningar oavsett om de finns på landsbygden eller i städerna, hos oss 
välkomnas unga oavsett förutsättningar. 

Förbundet ger alla barn och unga möjligheter till engagemang i föreningsliv och 
vi låter dem välja vad de vill ägna sig åt. Hos oss tillåts unga få drömma och för-
verkliga drömmarna. 

För andra året i rad har Förbundet Vi Unga slagit ett 20-årigt medlemsrekord, vi är 
numera 9650 medlemmar jämfört med 9465 medlemmar år 2018. Av de 9650 med-
lemmarna är 8309 i åldrarna 6-25 år. År 2019 lämnade hela 192 föreningar in sina 
årsmötesprotokoll, vilket är ett gott tecken på att vi har medlemmar som engage-
rar sig och driver sina föreningar på ett ansvarsfullt sätt.

Att medlemsantalet fortsätter öka stadigt är ett gott betyg för vårt arbete med att 
nå ut till ungdomar och att höja intresset för civilsamhället, demokratin och för-
eningslivet.

3. Verksamhetsinriktning
Idéprogrammet
2019 har varit ett år där mycket arbete handlat om att se till att hela vår organisa-
tion samt vårt idéprogram genomsyras av våra medlemmars och våra lokalfören-
ingars visioner och värderingar. Idéprogrammet lyfter även hur vi ska arbeta för 
att vår medlemmar och föreningar tydligt ska känna att de är en del av förbundet 
och att vi har gemensamma mål och värderingar. För att få medlemmar och för-
eningar att känna att de är en del av ett stort förbund har vi gjort många fören-
ingsbesök och hållit i workshops där vi tagit reda på vad våra medlemmar brinner 
för och anser är viktigt för att därefter lyfta in dessa åsikter i det nya idéprogram-
met.
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Folkbildning
Vi är stolta över att vara Studieförbundet Vuxenskolans ungdomsorganisation, 
vilket vi varit ända sedan vi grundades 1955. Förbundet har 2019 fokuserat mycket 
på just folkbildning, det är en av våra huvudinriktningar och något som vi har en 
stark tradition i. Det kan sägas att folkbildning genomsyrar hela vår verksamhet 
och vi ser alltid på hur vi kan nå ut till än fler med folkbildningen. Vi ser att det är 
av stor betydelse för hela vår vision och våra värderingar att vi arbetar med folk-
bildande insatser eftersom att det är det som vår verksamhet till stor del bygger 
på. Vårt fokus på folkbildningen har lett till att det togs fram en gemensam vil-
jeinriktning för Förbundet Vi Unga och Studieförbundet Vuxenskolan i maj 2019. 
Genom denna viljeinriktning kan vi gemensamt nå fler unga med folkbildningen 
och på så sätt ge dem den kunskap de behöver för att kunna växa och utvecklas 
som personer. 

Insatser för mer inkluderande verksamhet 
2019 har vi gjort flera insatser för att göra verksamheten än mer inkluderande, 
rättvis och tillgänglig för fler. Insatserna har bland annat handlat om att vi för-
bättrat och förenklat våra startkit, skapat nya hjälpmedel och gjort våra dokument 
mer tillgängliga och lättlästa. Genom insatserna har vi sänkt trösklarna för unga 
att kunna starta och driva föreningar på egen hand och därmed gjort det mer 
rättvist för alla att deltaga. Dessa insatser har gjort att fler unga vågar ta chansen 
att engagera sig i föreningslivet. Insatserna har också fått unga att tycka att det är 
smidigt och roligt att att fylla i nödvändiga dokument såsom årsmötesprotokoll, 
bokföring etc. 

Projektet Digitalt verktyg för kunskapsöverföring 
Glädjande nog fick vi år 2019 ett större arvsfondsprojekt. Projektet är planerat att 
pågå i 2 år med start januari 2020. Projektet handlar om att ta fram verktyg för att 
göra kunskapsöverföring för förtroendeuppdrag enklare och på så sätt få fler att 
våga ta sig an förtroendeuppdrag i ideella organisationer. Verktygen kommer att 
vara värdefulla i hela vår organisation såväl som för andra ideella organisationer 
när det kommer till ungas mod att ta sig an uppdrag och att ställa upp som förtro-
endevalda. Verktygen som utvecklas i projektet kommer att vara organisations-
neutrala, det vill säga att de även kommer att kunna användas av andra organisa-
tioner än Vi Unga. Intresset för verktygen som skapas är stort och efterfrågat av 
såväl den ideella sektorn som från samhället i stort.
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4. Utbildningar och nationella träffar
Att ha utbildningar och nationella träffar är viktigt för såväl medlemmarnas  
individuella kompetensutveckling som för förbundets egen utveckling. 

I år valde vi ledarskap och arrangörskap som teman för utbildningarna, detta är 
teman som varit efterfrågade av medlemmarna. Vi har även under året anordnat 
tre nationella träffar. Samtliga utbildningar och träffar har utfallit väl och uppfyllt 
sina syften. 

Utbildningar 2019
Ledarskap steg 2 och arrangörskap steg 3, Kronobergshed, 15–17 mars

Nationella träffar 2019
Vårträff, tema idéprogram, Kärsön, 26–28 april 
Rixläger, Skärkind, 9–11 augusti 
Förbundsstämma, Vallsta, 25–28 oktober
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Ungdomspolitiska rådet 
Under 2019 har Förbundet Vi Unga varit med i Ungdomspolitiska rådet som är ett 
sakråd som leds av regeringskansliet. I detta sakråd lyfts teman upp kopplat kring 
ungdomspolitik. Under 2019 har Förbundet Vi Unga närvarat på samtliga möten. 

Vi ser detta som ett bra tillfälle för vår organisation att lyfta upp våra värderingar 
och våra utmaningar och behov till berörda politiker och myndigheter. 

Bygdegårdarnas Riksförbund (BR)
Bygdegårdarna har samlingslokaler runt om i landet. På grund av detta har Vi 
Unga haft ett långt samarbete med bygdegårdarna då behovet av mötesplatser 
är en viktig byggsten i ungas organisering. Vi Unga är representerade i BRs ung-
domsråd.

5. Samarbete med andra organisationer
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Vad gäller samarbeten har Studieförbundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga 
antagit en viljeinriktning. Grundidén i detta samarbete bygger på att Studieför-
bundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga ska komplettera varandra för att kva-
litetssäkra verksamheten i föreningsformen och studiecirkeln. 

Kombinationen av studiecirkeln och föreningsformen är av stor vikt och leder till 
att goda förutsättningar ges för att bygga upp en demokratisk struktur där unga 
kan var med och påverka sina egen demokratiska rättigheter och sin organisering.

Att kombinera verksamheterna betyder att att Studieförbundet Vuxenskolan 
erbjuder deltagare i studiecirklar och kurser att bli medlemmar i Förbundet Vi 
Unga. Att kombinera aktiviteterna betyder inte att någon automatisk anslutning 
sker utan istället att deltagarna informeras om erbjudandet för att sedan själva ta 
ställning till om de önskar bli medlemmar. 

Beslut om viljeinriktningen togs i maj 2019. 
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Vi Ungas Vänner
I denna organisation samlas många före detta medlemmar i Vi Unga samt andra 
som är intresserade att stödja Vi Ungas verksamhet. Vi Ungas Vänner samlar in 
pengar till Vi Unga och erbjuder bidrag till Vi Unga-föreningarna.  

På förbundsstämman i november tilldelades Rasmus Pehkonen från Vi Unga 
Enköping, folkbildningsstipendium för hand betydande insatser för folkbildning 
bland unga. Vi Ungas vänner överräckte också en summa till Snabba slanten på  
63 000 kr.

LSU
LSU är en paraplyorganisation för Sveriges ungdomsorganisationer. Vi Unga är i 
nuläget en av LSU:s 83 medlemsorganisationer. Det innebär att vi kan både nät-
verka och ha erfarenhetsutbyten med ett brett urval av ungdomsorganisationer. 

Landsbygdsnätverket 
Landsbygdsnätverket är en verksamhet som samlar alla organisationer som är 
kopplade till landsbygden. Vi är en medlemsorganisation i detta nätverk och vi 
sitter i deras arbetsgrupp som heter “Ung Inkludering”. 
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6. Förtroendevalda och anställda
Förtroendevalda är de som av tidigare förbundsstämma valts att sitta i förbunds-
styrelsen och alltså är representanter för Vi Unga. De anställda är rekryterade av 
förbundsstyrelsen för att utföra olika uppdrag åt Vi Unga.

Förbundsstyrelsen
Tora Joby, förbundsordförande 
Bartosz Stroinski, vice förbundsordförande 

Ingela Geite, förbundsstyrelseledamot  
Jenny Gudmundsson, förbundsstyrelseledamot
Joel Kamvik, förbundsstyrelseledamot
Intisar Mahmood, förbundsstyrelseledamot
Petra Pilawa, förbundsstyrelseledamot (rep Studieförbundet Vuxenskolan) 

Revisorer
Revisorerna har ett mycket viktigt uppdrag, deras arbete är att granska  
förbundsstyrelsens arbete så att ekonomin sköts och att verksamhetens  
mål efterlevs.

Ordinarie
Fredrik Sjöberg, Uppsala 
Anna Nordström , Stockholm
Auktoriserad revisor, Grant Thornton 

Ersättare
Joakim Lundqvist
Mikael Gustafsson 
Auktoriserad revisor, Grant Thornton 

Valberedning
Valberedningen är den grupp som förbereder valen inför nästa (denna)  
förbundsstämma och lägger ett förslag på vem som ska sitta i den nya  
förbundsstyrelsen.

Under 2019 satt följande personer i valberedningen
Nils Lindsten
Javeed Javeedan
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Verksamhetsberättelsen 2020

Innehåll
1. Allmänt 
2. Medlemmar och föreningar
3. Verksamhetsinriktningar
4. Utbildningar och nationella träffar
5. Samarbete med andra organisationer 
6. Förtroendevalda och anställda

Beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:
att  lägga verksamhetsberättelsen för 2020 till handlingarna

Bakgrund
Verksamhetsberättelsen är till för att kunna se vad förbundsorganisationen 
har gjort under 2020.
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1. Allmänt
Ordföranden har ordet
År 2020 har varit ett utmanande år för Förbundet Vi Unga. Världen har slagits av en 
pandemi som gjort att vi alla tillsammans har satts på prov flera gånger. 

Året har präglats av stort arbete internt inom Förbundet. Förbundsstyrelsen har foku-
serat mycket på rekryteringen av en ny generalsekreterare då Joakim Stålåker valde att 
gå vidare till nya utmaningar. Vi har arbetat med att bygga grunden till en ny strategisk 
plan som har krävt en gedigen process för att kunna återspegla de idéer och visioner 
som hela Förbundet vill förverkliga. 

Till följd av pandemin har förbundet under 2020 inte haft möjlighet att arrangera de 
mycket viktiga lägren och träffar som tidigare år. Vi har däremot ställt upp och genom-
fört ett antal utbildningar och lagt fram en plan på en anpassning till läget under 2021. 
Förbundet ser väldigt allvarligt på att det finns ett behov av de arrangemangen men 
vi vet också att förutsättningarna till deltagande digitalt ser olika ut beroende på vart i 
vårt avlånga land en befinner sig.  

Alla de utmaningarna vi har sett under 2020 som har gjort att vi inte kunnat arbeta på 
samma sätt som tidigare år har istället visat oss vägen till en ny framtid där digitala lös-
ningar är en självklar del. Året 2020 har gett oss ett stort lyft i att lära sig att genomföra 
digitala möten och digitala aktiviteter. Det är otroligt roligt att se så många engagera 
sig med hjälp av det digitala.

Vårt samarbete med SV har förstärkts väldigt mycket till följd av den viljeinriktning 
som båda organisationerna har antagit. Vi har också samarbetat mycket närmare var-
andra än tidigare år på riksnivå och ser framemot att jobba ännu närmare varandra på 
alla nivåer, ungdomsorganisation och vuxenorganisation emellan.  

Vi lägger det gångna året bakom oss och ser ljust på framtiden. Förbundet har myck-
et att förverkliga och det är med stor framtidstro som vi gått in i 2021 med många nya 
idéer, tankar och drömmar. Vi har en viktig plats att fylla i det unga civilsamhället. 
Förbundet Vi Unga behövs nu mer än någonsin för alla oss unga för att vi kan skapa 
sammanhang, göra våra röster hörda men också få glädje och energi under en svår tid.  

Förbundet Vi Unga betyder för mig väldigt mycket och jag är mycket stolt över att ha 
fått det stora förtroendet att leda förbundet framåt med en skarpare och starkare röst!

Bartosz Stroinski, förbundsordförande 
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2. Medlemmar och föreningar
När unga engagerar sig i föreningslivet får de per automatik lära sig om demokrati 
och om hur civilsamhället fungerar och är uppbyggt. Vi är övertygade om att de 
ungas engagemang i föreningslivet ger positiva effekter på den långsiktiga demo-
kratiska utvecklingen i landet och i världen. 

Förbundet Vi Unga vill vara den självklara organisationen som unga vänder sig till 
när de vill organisera sig på egen hand utan vuxnas inblandning, samt när de vill 
få vägledning och stöttning vid start och drivande av egna föreningar. För att vara 
det självklara valet för de unga i hela landet ser vi till att ge god service till alla 
våra lokalföreningar oavsett om de finns på landsbygden eller i städerna, hos oss 
välkomnas unga oavsett förutsättningar. 

Förbundet ger alla barn och unga möjligheter till engagemang i föreningsliv och 
vi låter dem välja vad de vill ägna sig åt. Hos oss tillåts unga få drömma och för-
verkliga drömmarna. 

2020 har varit ett tufft år för hela civilsamhället i Sverige. De flesta förbund har 
minskat i antal, Förbundet Vi Unga är inget undantag. Under 2020 blev vi endast 
5726 medlemmar jämfört med 9650 medlemmar år 2019. Av de 5726  medlemmar-
na är 4588 i åldrarna 6-25 år. Vi har en otrolig jämn könsfördelning med en statis-
tik på 50% tjejer, 49% killar och 1% icke-binära. År 2020 fanns hela 275 föreningar 
i hela landet varav 35 nybildades under året. Det har varit en kämpig tid som vi 
lämnat bakom oss och vi ser ljust på framtiden istället.  

Det är viktigt att vi inte tittar på året som gått som ett misslyckande, utan snarare 
ser effekten som COVID-19 har haft på föreningslivet och hur det har varit ett hin-
der för engagemang. Förbundet ser året 2020 som ett år fullt av lärdomar där vi 
har haft möjlighet att öka tempo med digitaliseringsarbetet, förnyelse av Förbun-
det Vi Unga och fortsätta minska trösklarna för att engagera människor. Vi är trots 
allt den allra bästa demokratiskolan!
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3. Verksamhetsinriktningar
Strategisk plan
Under 2020 påbörjades ett gediget arbete med en strategisk plan som vi ser fram-
emot att lägga fram under kommande förbundsstämma. Det har varit många bra 
diskussioner om vilken inriktning som Förbundet Vi Unga ska ta framöver och 
hur vi bäst når dit. Förbundsstyrelsen har satt ett högt mål med att vara den bästa 
ungdomsorganisationen 2030 för unga att engageras, utvecklas och förverkliga 
sina drömmar genom. Vi är stolta över att vi har kunnat ha tydliga strategiska dis-
kussioner och lämnat över tillräckligt med underlag för att fortsätta arbetet under 
2021. 

Folkbildning
Vi är stolta över att vara Studieförbundet Vuxenskolans ungdomsorganisation, 
vilket vi varit ända sedan vi grundades 1955. Förbundet har 2020 fokuserat mycket 
på just folkbildning, det är en av våra huvudinriktningar och något som vi har en 
stark tradition i. Det kan sägas att folkbildning genomsyrar hela vår verksamhet 
och vi ser alltid på hur vi kan nå ut till än fler med folkbildningen. Vi ser att det är 
av stor betydelse för hela vår vision och våra värderingar att vi arbetar med folk-
bildande insatser eftersom det är det som vår verksamhet till stor del bygger på. 
Under 2019 togs ett historiskt beslut hos Studieförbundet Vuxenskolan som har 
lett till att vi idag har mycket bättre samarbetsavtal. Vi har sett en större inriktning 
på att inkludera Förbundet Vi Ungas verksamhet inom SV. Under 2020 har Förbun-
det Vi Unga, trots pandemin, lyckats genomföra en stor mängd studiecirkeltim-
mar. 
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Insatser för förnyelse av riksorganisationen 
Under 2020 har vi haft många interna processer igång. Under föregående för-
bundsstämma valdes en väldigt ny styrelse, det har varit stora förnyelser även 
bland distrikten. Det har helt enkelt skett ett generationsskifte. Samtidigt som de 
nya styrelserna har fått bekanta sig med sina uppdrag har det också varit en lång 
och utvecklande process med att rekrytera en ny generalsekreterare. Denne kom 
på plats i mitten av juni med en uppstart som fokuserat på att bekanta sig med 
organisationen och arbeta med personalorganisationen. Vi har haft som mål att 
renodla organisationsstrukturerna och se över arbetsmiljön för våra anställda. 
Det är viktigt för oss att hela organisationen genomsyras av den vision som stäm-
man har beslutat. COVID-19 har också skapat ett utrymme för nytänkande, det har 
varit lättare för oss att se över den förtroendevalda strukturen och fundera kring 
vad organisationens medlemmar faktiskt behöver. Vi har kunnat testa oss fram 
med digitala lösningar på mindre skala genom utbildningar och häng via zoom. 
Vi har också haft en ambition att vara mer synliga i media. Vi har också tagit mer 
plats i diskussionerna med myndigheter och andra relevanta instanser för våra 
medlemmar där vi har drivit frågor utifrån idéprogrammet. 

Projektet Digitalt verktyg för kunskapsöverföring 
Glädjande nog fick vi år 2019 ett större arvsfondsprojekt. Projektet var planerat att 
pågå i 2 år med start januari 2020. Projektet handlar om att ta fram verktyg för att 
göra kunskapsöverföring för förtroendeuppdrag enklare och på så sätt få fler att 
våga ta sig an förtroendeuppdrag i ideella organisationer. Verktygen kommer att 
vara värdefulla i hela vår organisation såväl som för andra ideella organisationer 
när det kommer till ungas mod att ta sig an uppdrag och att ställa upp som förtro-
endevalda. Verktygen som utvecklas i projektet kommer att vara organisations-
neutrala, det vill säga att de även kommer att kunna användas av andra organisa-
tioner än Vi Unga. Intresset för verktygen som skapas är stort och efterfrågat av 
såväl den ideella sektorn som från samhället i stort. Under 2020 fick vi dessutom 
besked att vi kommer kunna få finansiering för ett tredje år för att säkerställa kva-
litet i verktyget när det väl finns på plats att användas. 

4. Utbildningar och nationella träffar
Under 2020 höll Förbundet Vi Unga inga nationella träffar eller utbildningar. Vi 
har däremot gjort mindre lokala utbildningar via verktyget Zoom. Detta är en 
naturlig följd av COVID-19 som föranlett starka rekommendationer att begränsa 
fysiskt umgänge mellan personer. Vi har valt att följa rekommendationerna ur ett 
säkerhetsperspektiv för medlemmar och anställda. Vi har däremot kunna testa 
oss fram och sett möjligheten att anordna mera saker digitalt vilket vi ser frame-
mot att jobba utefter under kommande åren.
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5. Samarbete med andra organisationer

Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Vad gäller samarbeten har Studieförbundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga 
antagit en viljeinriktning. Grundidén i detta samarbete bygger på att Studieför-
bundet Vuxenskolan och Förbundet Vi Unga ska komplettera varandra för att kva-
litetssäkra verksamheten i föreningsformen och studiecirkeln. 

Kombinationen av studiecirkeln och föreningsformen är av stor vikt och leder till 
att goda förutsättningar ges för att bygga upp en demokratisk struktur där unga 
kan vara med och påverka sina egen demokratiska rättigheter och sin organise-
ring.

Att kombinera verksamheterna betyder att Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder 
deltagare i studiecirklar och kurser att bli medlemmar i Förbundet Vi Unga. Att 
kombinera aktiviteterna betyder inte att någon automatisk anslutning sker utan 
att deltagarna informeras om erbjudandet för att sedan själva ta ställning till om 
de önskar bli medlemmar. 

Vi har idag hjälp av SVs förbundskansli när det gäller HR-frågor, ekonomisk han-
tering och ett mycket starkare stöd för att ett bra samarbetet lokalt kan ske. För-
bundsordförande och generalsekreterare har haft tät kontakt med ansvariga vid 
SVs förbundskansli men även med avdelnings- och regionordförande och chefer 
inom SV.  

Bygdegårdarnas Riksförbund (BR)
Bygdegårdarna har samlingslokaler runt om i landet. På grund av detta har Vi 
Unga haft ett långt samarbete med bygdegårdarna då behovet av mötesplatser 
är en viktig byggsten i ungas organisering. Vi Unga är representerade i BRs ung-
domsråd.
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Vi Ungas Vänner
I denna organisation samlas många före detta medlemmar i Vi Unga samt andra 
som är intresserade att stödja Vi Ungas verksamhet. Vi Ungas Vänner samlar in 
pengar till Vi Unga för att stödja vår verksamhet.  

På Vi Ungas vänners årsmöte i november tilldelades Linus Odenring från Vi Unga 
Uppsala, folkbildningsstipendium för sina betydande insatser för folkbildning 
bland unga. Vi Ungas vänner överräckte också en summa till Snabba slanten på  
65 000 kr.

Ungdomspolitiska rådet 
Under 2020 har Förbundet Vi Unga varit med i Ungdomspolitiska rådet som är ett 
sakråd som leds av Regeringskansliet. I detta sakråd lyfts teman kopplade till ung-
domspolitik. Under 2020 har Förbundet Vi Unga närvarat på samtliga möten. 

Vi ser detta som ett bra tillfälle för vår organisation att lyfta upp våra värderingar 
och våra utmaningar och behov till berörda politiker och myndigheter. 

LSU
LSU är en paraplyorganisation för Sveriges ungdomsorganisationer. Vi Unga är i 
nuläget en av LSU:s 83 medlemsorganisationer. Det innebär att vi kan både nät-
verka och ha erfarenhetsutbyten med ett brett urval av ungdomsorganisationer. 

Landsbygdsnätverket 
Landsbygdsnätverket är en verksamhet som samlar alla organisationer som är 
kopplade till landsbygden. Vi är en medlemsorganisation i detta nätverk och vi 
sitter i deras arbetsgrupp som heter “Ung Inkludering”. 
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6. Förtroendevalda och anställda
Förtroendevalda är de som av tidigare förbundsstämma valts att sitta i förbunds-
styrelsen och alltså är representanter för Vi Unga. De anställda är rekryterade av 
förbundsstyrelsen för att utföra olika uppdrag åt Vi Unga.

Förbundsstyrelsen
Bartosz Stroinski, förbundsordförande 
Intisar Mahmood, förste vice förbundsordförande 
Joel Kamvik, andre vice förbundsordförande

Alva Backman, förbundsstyrelseledamot  
Elsa Valeberg, förbundsstyrelseledamot
Saskia Thompson, förbundsstyrelseledamot
Wisanu Sae Wang, förbundsstyrelseledamot
Zakarie Mahamud, förbundsstyrelseledamot
Kjell Hansson, förbundsstyrelseledamot (rep Studieförbundet Vuxenskolan) 

Revisorer
Revisorerna har ett mycket viktigt uppdrag, deras arbete är att granska förbunds-
styrelsens arbete så att ekonomin sköts och att verksamhetens mål efterlevs.

Ordinarie
Fredrik Sjöberg, Uppsala 
Anna Nordström , Stockholm
Auktoriserad revisor, Grant Thornton 

Ersättare
Joakim Lundqvist
Mikael Gustafsson 
Auktoriserad revisor, Grant Thornton 

Valberedning
Valberedningen är den grupp som förbereder valen inför förbundsstämman och 
lägger ett förslag på vem som ska sitta i den nya förbundsstyrelsen.

Under 2020 satt följande personer i valberedningen:
Nils Lindsten
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Innehåll
Här berättar förbundsstyrelsen om vad som har hänt med varje uppdrag.  
Förbundsstyrelsen lämnar sedan sin bedömning om uppdragen är genomförda 
eller icke genomförda, samt vilket beslut som ska tas gällande varje uppdrag.  
Om uppdraget inte anses vara genomfört kan det förnyas.

De ålagda uppdragen är uppdelade inom följande ämnen:
1. Höstträff
2. Stöd till föreningar och distrikt
3. Profilmaterial
4. Bidragsfördelning
5. Strategisk plan
6. Likabehandlingsplan
7. Marknadsföring
8. Arbetet med tvååriga mandatperioder
9. Arvodering

Bakgrund
Ålagda uppdrag är beslut som förra förbundsstämman gav förbundsstyrelsen  
i uppdrag att genomföra. De ålagda uppdragen tas upp på förbundsstämman  
för att medlemmarna ska kunna förstå vilka insatser som har gjorts av  
förbundsstyrelsen sedan den senaste förbundsstämman. 

Redovisning av ålagda 
uppdrag 2019–2021

Beslut
Förslag till beslut står under varje uppdrag i dokumentet Ålagda uppdrag  
2019–2021.
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1. Höstträff

Förbundsstyrelsens svar:
Under hösten 2020 planerade förbundsstyrelsen att anordna en höstträff, men  
på grund av de rådande pandemi-läget och andra förhindrande omständigheter 
kunde höstträffen inte genomföras. Rapporteringen har därmed inte genomförts. 
Det är viktigt att medlemmar både får träffa varandra och få en uppföljning  
gällande vad som sker inom organisationen regelbundet, därför är det angeläget 
att prioritera detta framöver. Förbundsstyrelsen ser däremot positivt på att  
tillsammans med medlemmarna utveckla en sådan plattform framöver,  
därför menar förbundsstyrelsen att denna träff även ska skrivas in i  
kommande verksamhetsplaner.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att anse uppdraget 1.1 som ej genomfört, 

och att uppdraget säkerställs i kommande verksamhetsplaner.
att anse uppdraget 1.2 som ej genomfört, 

och att uppdraget säkerställs i kommande verksamhetsplaner.
att anse uppdraget 1.3 som ej genomfört, 

och att uppdraget säkerställs i kommande verksamhetsplaner.
att anse uppdraget 1.4 som ej genomfört, 

och att uppdraget säkerställs i kommande verksamhetsplaner.

Att under de åren där det inte finns en inplanerad förbundsstämma, ska 
förbundsstyrelsen istället anordna en höstträff vars fokus är att informera 
och hålla medlemmar uppdaterade kring vad som händer i organisationen.

Att under denna höstträff ska fokus vara medlemsinflytande och gemen-
skap och ska skapa möjligheter för Vi Ungas medlemmar att få vara med 
och påverka. 

Att under dessa träffar presenteras en verksamhetsberättelse och ekono-
misk redogörelse för medlemmarna. 

Att vid höstträffen ska förbundsstyrelsen lägga fram en lättillgänglig rap-
port om hur föregående året har gått som ska presenteras muntligt och 
finnas tillgängligt i skriftlig form.

1.1

1.4

1.3

1.2
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Förbundsstyrelsens svar:
Under åren 2020 och 2021 har det genomförts omfattande insatser med att ta fram 
nytt material och information riktat till föreningar och distrikt om förbundets 
stödfunktioner, samt verktyg för hur föreningar kan utvecklas. I samspel med 
distrikten har förbundsstyrelsen undersökt de svårigheter och arbetssätt som 
finns inom distrikten. Guider för arbete inom distrikten tas fram av förbundet och 
förbundsstyrelsen har även lagt fram förslag på stadgeändringar för att åtgärda 
en del av den problematik som funnits kring distrikten och deras roll. Därtill har 
också andra insatser där förbundet varit i kontakt med föreningar och distrikt  
på olika sätt genomförts. Pandemi-läget under dessa år har dock krävt många 
anpassningar i det arbetet som skulle utföras. Förbundsstyrelsen strävar efter att 
integrera dessa satsningar som en ordinarie del av verksamheten framöver och 
anser därmed uppdraget vara genomfört.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att anse uppdrag 2.1 som genomfört.
att anse uppdrag 2.2 som genomfört.
att anse uppdrag 2.3 som genomfört.

Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att jobba mer med information  
till föreningar och distrikt om allt förbundet erbjuder.

Att vi unga ska satsat på att ta fram en ekonomi och Lokal guide.  
Där de skapar en how to go bok som ska vägleda föreningar med att  
hitta lokaler och växa ekonomisk. Det finns en tydlig gemensam  
svårighet hos fler distrikt och föreningar

Att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att hitta nya arbetssätt för de som  
är aktiva i distriktsstyrelser.

2.1

2.3

2.2

2. Stöd till föreningar och distrikt
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3. Profilmaterial

3.1
Att undersöka möjligheten att erbjuda reflexer, minilampor (LED)  
och träningskläder i Vi Ungas webbshopp och om möjligheten finns  
att verkställa detta om det är rimligt inom budgeten

Förbundsstyrelsens svar:
Under 2020 har vi bytt leverantör och lagerhållare för vår webbshop. Vi har  
arbetat fram ett nytt utbud av både prylar och kläder. Förbundsstyrelsen kommer 
att arbeta vidare med att utveckla webshopen för att möta efterfrågat och anpassat 
material till våra olika verksamheter. Förbundsstyrelsen anser därmed uppdraget 
vara genomfört.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att anse uppdrag 3.1 som genomfört.

4. Bidragsfördelning
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en översyn kring  
bidragsfördelningen och presentera ett nytt bidragssystem för  
föreningar och distrikt till förbundsstämman 2018. 

4.1

Förbundsstyrelsens svar:
Sedan den senaste förbundsstämman har förbundets ekonomiska förutsättning-
ar varit föränderliga. De olika insatserna kopplade till hanteringen av pandemin 
och en osäkerhet kring framtida statsbidrag har gjort det svårt att bedöma vilken 
typ av nya bidragssystem som skulle kunna vara välfungerande långsiktigt. Inför 
nästkommande år har även förbundsstyrelsen undersökt samt sökt andra typer 
av statsbidrag och medel, utöver de vanliga. Förbundsstyrelsen har därför valt att 
inte lägga fram ett förslag på ett nytt bidragssystem till denna förbundsstämma. 
Istället menar vi att förbundsstyrelsen ska få ett förnyat uppdrag då vi bedömer 
att förutsättningarna kommer att stabiliseras tillräckligt inför nästkommande  
förbundsstämma, för att kunna skapa ett långsiktigt bidragssystem.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att anse uppdrag 4.1 som ej genomfört, 

och ge förbundsstyrelsen ett förnyat uppdrag.
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5. Strategisk plan

5.1

5.2

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en ny strategisk plan

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag 
att utreda behovet av omorganisation 

Förbundsstyrelsens svar:
Under den senaste mandatperioden har  
förbundsstyrelsen arbetat utifrån det underlag 
som fanns sedan tidigare gällande detta och 
utifrån det tagit fram ett förslag på strategisk 
plan. I samband med detta har även en 
organisationsutredning genomförts och  
ett behov av ett större identitetsarbete inom 
organisationen har uppmärksammats.  
Därför har förbundsstyrelsen valt att lägga 
fram en mer övergripande strategisk plan  
som skapar en grund för det omfattande  
förändringsarbete som nästkommande  
styrelse står inför. Därmed anser förbunds- 
styrelsen uppdraget som genomfört.

Förbundsstyrelsen  
föreslår stämman besluta:
att anse uppdrag 5.1 som genomfört.
att anse uppdrag 5.2 som genomfört.
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7. Marknadsföring

Att en del av likabehandlingsarbetet skall vara att ta fram en nationell 
handlingsplan som förebygger sexuella övergrepp och trakasserier 6.1

Förbundsstyrelsens svar:
Med hjälp av projektet “Antirasistisk handlingskraft” som pågick under år  
2020 och 2021 har förbundsstyrelsen kunnat skapa en utgångspunkt för ett  
mer omfattande likabehandlingsarbete. I projektet undersöktes utsatthet inom 
organisationen och flertalet olika metoder och verktyg för att arbeta antirasistiskt 
togs fram. Utifrån detta arbete har förbundsstyrelsen kunnat ta fram förslag på 
både en handlingsplan för en visselblåsarfunktion och en likabehandlingsplan. 
Därmed anser förbundsstyrelsen uppdraget som genomfört.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att anse uppdrag 6.1 som genomfört.

6. Likabehandlingsplan

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att driva en kampanj på sociala  
medier som syftar till att uppmuntra unga att använda föreningsformen 
som ett demokratiskt verktyg.

7.1

Förbundsstyrelsens svar:
Förbundet har aktivt arbetat med att utöka sin aktivitet på sociala medier. Det  
har utförts och publicerats olika kampanjer och inlägg i de sociala medierna 
kopplat till den verksamhet som både genomförs och kan genomföras inom  
organisationen. Arbetet med detta fortsätter och förbundsstyrelsen strävar  
skapa en långsiktighet i våra sociala medier. Därmed anser förbundsstyrelsen 
uppdraget som genomfört.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att anse uppdrag 7.1 som genomfört.
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8. Arbetet med tvååriga mandatperioder
Att förbundsstyrelsen avlägger en rapport inför förbundsstämman  
2021 hur arbetet med tvååriga-mandatperioder fortskridit.8.1

Förbundsstyrelsens svar:
Förbundsstyrelsen har avlagt en rapport om hur arbetet med tvååriga  
mandatperioder fortskridit. Rapporten finns att finna i handlingarna.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att anse uppdrag 8.1 som genomfört.

9. Arvodering
Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att inom förbundsstyrelsen  
fördela arvode utifrån den ram som fastställs i samband med budgeten. 
Fördelningen ska rapporteras vid nästkommande förbundsstämma.

9.1

Förbundsstyrelsens svar:
2019: Under 2019 har det inte funnits några fasta arvoderingar kopplade till roller 
i förbundsstyrelsen. Istället har arvodering skett för särskilda uppdrag, däribland 
arbetsledning, samordning och mindre enstaka uppdrag.

2020: Under 2020 har förbundsordförande varit arvoderad på 30% medan vice 
förbundsordförande har arvoderats 10% vardera. Dessutom har det utgått särskild 
arvodering för uppdrag som uppstått med anledning av rekrytering av general- 
sekreterare, hantering av följderna av pandemin samt andra enstaka uppdrag.

Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att lägga rapporten om arvodering till handlingarna.
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Inledning
På förra förbundsstämman år 2019 togs beslutet om att gå över från ettåriga  
mandatperioder till tvååriga mandatperioder. Detta beslut baserades på att  
förbundsstyrelsen såg övervägande fördelar med att förlänga mandatperioden 
och hoppades på att engagemanget i förbundsstyrelsen på så vis skulle bli mer 
hållbart över tid. Man upplevde också att förlängda mandatperioder dessutom 
skulle frigöra mer tid för förbundsstyrelsen till att kunna hålla engagerande 
arrangemang samt till att lägga fram och vara mer delaktiga i förslag på andra 
plattformar utöver enbart nästa förbundsstämma. Den förlänga mandatperioden 
hoppades man också skulle leda till att arbetet som förbundsstyrelsen bedriver 
skulle bli mer hållbart för hela organisationens skull, främst ur det ekonomiska 
perspektivet då en förbundsstämma ju är väldigt kostsam att genomföra. Genom 
dessa förlängda mandatperioder skulle pengarna exempelvis kunna läggas på fler 
aktiviteter för medlemmarna, istället för på byråkrati och administration.

Givetvis fanns det också en del orosfaktorer inför detta beslut. Förbundsstyrelsen 
upplevde dels en oro under förra förbundsstämman att detta beslut om förlängda 
mandatperioder skulle kunna leda till minskat engagemang. Man var också orolig 
för att detta skulle påverka kopplingen mellan förbund, distrikt och lokalfören-
ingarna. Sist men inte minst var man även orolig för att detta skulle upplevas som 
en för lång tid att binda upp sig på i ett förtroendeuppdrag.

Rapport angående  
arbetet med tvååriga  
mandatperioder
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Resultat av förlängda mandatperioder 
Generellt sett så anser förbundsstyrelsen att implementatio-
nen av förlängda mandatperioder gick bra och att det var rätt 
beslut. Det hela har fungerat väl och förbundsstyrelsen har 
fått mer tid till att kunna fokusera både på sina individuella 
och gemensamma uppdrag. Därtill har förbundsstyrelsen 
kunnat arbeta mer långsiktigt med att planera och genomföra 
aktiviteter. Arbetet har kunnat förberedas avsevärt bättre och 
mer grundligt än tidigare. Förbundsstyrelsen har tillåtits vara 
mer strategiska i sitt arbete, bland annat genom att styrelsen 
har getts ordentligt med tidsutrymme till att kunna arbeta mer 
kvalitativt. Processerna har noga kunnat följas från påbörjan-
de till avslutande, hela vägen, och förbundsstyrelsen har där-
med kunnat genomföra att mer betydande arbete, samt getts 
mer insyn. Till skillnad från när mandatperioderna var ett-
åriga, kunde nu alla steg i processerna följas, inte enbart det 
nödvändiga som tidigare. Förbundsstyrelsen har fått mer tid 
till att både genomföra och följa olika arbeten och processer,  
istället för precis tillräckligt med tid – ibland även alldeles 
för lite tid – för att hinna utföra dem. Detta har resulterat i att 
förbundsstyrelsen under åren 2020/2021 har hunnit med att 
genomföra alla ålagda uppdrag som de fick  
under förra förbundsstämman.

Däremot så har förbundsstyrelsen dessvärre inte kunnat ge-
nomföra alla de arrangemang och plattformar för påverkan 
som var planerat. Detta beror främst på pandemin och de 
restriktioner som den har inneburit. Förbundsstyrelsen har 
gjort sitt allra yttersta för att försöka ställa om verksamheten 
och hela organisationen utefter de nya förutsättningarna som 
pandemin orsakade, men överlag har arbetet varit svårt att 
hinna med på grund av andra pandemirelaterade frågor och 
konsekvenser som dykt upp. Exempelvis har förbundsstyrel-
sen haft fullt upp med bland annat stöttning av lokalförening-
ar, att upprätthålla kontakt med myndigheter, att driva för att 
organisationen ska få bättre förutsättningar efter pandemin 
samt extraordinärt underhåll av insatser riktade till lokalför-
eningar och distrikt.
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Nya behov
Förbundsstyrelsen har under dessa två år sett att det finns ett 
behov av att förtydliga vad de förtroendevalda uppdragen inne-
bär och att skapa rätt förväntningar inför hela uppdraget och 
mandatperioden. Detta för att göra de förtroendevalda bättre 
rustade och förberedda. Detta behov har inte upplevts som 
något större problem under just denna mandatperiod, men är 
något som förbundsstyrelsen tar med sig inför nästa.

Det finns också ett behov av ett större arbete med att hitta 
någon annan plattform, utöver förbundsstämman, som ska 
knyta ihop hela organisationen och alla organisationsled mer 
löpande. Förbundsstyrelsen vill, och arbetar hårt för att, skapa 
en regelbunden kontakt och stärka relationerna mellan de olika 
organisationsleden. Detta är lika viktigt under en tvåårig man-
datperiod som under en ettårig, om inte extra viktigt under just 
den tvååriga. Förbundsstyrelsen anser att detta redan skulle 
ha funnits på plats. Allting ska inte hänga på en enda träff (det 
vill säga en förbundsstämma) utan organisationen måste vara 
starkare än så. Förbundsstyrelsen kommer därför att fortsätta 
arbetet för att kunna bemöta dessa behov.

Avslutning
Även om det finns brister och stora möjligheter till förbättring-
ar, så anser förbundsstyrelsen ändå att beslutet om att gå över 
till tvååriga mandatperioder var rätt. Efter noggranna bedöm-
ningar och omsorgsfulla reflektioner över detta, har förbunds-
styrelsen nu lagt fram förslag på förbättringar som det uppda-
gats att det finns behov av. Det handlar exempelvis om förslag 
på stadgeändringar och den nya verksamhetsplanen. 
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Bakgrund
Förbundsstämman beslutade om budget 2019 under förbundsstämman 2018. Det 
är mycket som har hänt i Förbundet Vi Unga sedan 2018. Det beslut som tas på-
verkar givetvis budgeten flera år fram i tiden. Därför är det viktigt att tänka noga 
kring ekonomiska beslut kopplat till budgeten. När Förbundet Vi Unga ska ändra i 
budgeten regleras de flesta beslut i ’’Policy för hantering av eget kapital’’. Där står 
riktlinjerna som en förbundsstyrelse ska förhålla sig till, när den lämnar förslag 
om budget till förbundsstämman alternativt gör revideringar av en budget.

Kommentarer på utfall 
I budgetutfallet kan det konstateras att Förbundet har fått ett positivt resultat 
under 2018 med ett överskott på 14 000 kr. Den främsta anledningen till detta är 
att Förbundet hade gjort en rättvis uppskattning av hur bidraget för kärnverksam-
heten skulle se ut. Vi ser också att det under 2019 varit ett minskat behov av ut-
vecklingsinsatser från kärnverksamheten och övergått till projektbaserad lokalut-
veckling. Det vill säga att projektanställningar som varit för distrikten har kommit 
från projektstöd från bl.a MUCF. 

Eftersom 2019 var ett år det Förbundet Vi Unga hade ett högt antal i personalstyr-
kan och därför ökade utgifterna både för de administrativa uppgifterna och perso-
nalstyrkan medan det fanns mindre utgifter i form av arvoderingar för förtroen-
devalda. 

Ett positivt resultat med 14 000 kr är något Förbundet Vi Unga bör fortsätta sträva 
efter för att klara av framtida utmaningar

Budgetutfall 2019
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Post Utfall 2019 Budget 2019

Statliga bidrag – organisationsbidrag 731 692

Statliga bidrag – lokalt stöd 1466 1390

Försäljning 15 55

Deltagarintäkter 22 28

Övriga bidrag 361 315

Summa intäkter 2595 2480

Utfall och Budget kärnverksamhet 2019

Intäkter

Kostnader
Post Utfall 2019 Budget 2019

Arrangemang 393 320

Förbundsstämma 157 120

Nationella träffar 135 100

Utbildningar 101 100

Distrikt- och föreningsstöd 675 734

Utvecklingsinsatser i distrikten 79 100

Distriktsbesök 44 30

Snabba Slanten 200 200

Distriktsstöd – personal 27 25

Nybildningsbidrag 36 50

Föreningsbidrag 289 329

Arbetsgrupper och Förtroendevalda 120 130

Förbunsstyrelse 60 60

Arbetsgrupper 45 50

Valberedning 0 10

Representation 15 10

Personal 834 790

Arvoden 230 256

Organisationskostnader 329 250

Administration 80 20

Webbutik 21 20

Medlemsregister 92 85

Kommunikation 62 60

Försäkring 59 50

Samarbete 15 15

Summa kostnader 2581 2480

Resultat 14 0
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Bakgrund
Förbundsstämman beslutade om budget 2020 under förbundsstämman 2019. Det 
är mycket som har hänt i Förbundet Vi Unga sedan 2019. De beslut som tas på-
verkar givetvis budgeten flera år fram i tiden. Därför är det viktigt att tänka noga 
kring ekonomiska beslut kopplat till budgeten. När Förbundet Vi Unga ska ändra i 
budgeten regleras de flesta beslut i ’’Policy för hantering av eget kapital’’. Där står 
riktlinjerna som en förbundsstyrelse ska förhålla sig till, när den lämnar förslag 
om budget till förbundsstämman alternativt gör revideringar av en budget.

Kommentarer på utfall 
I budgetutfallet kan det konstateras att Förbundet har fått ett stort över under 
2020 med 310 000 kr. Den främsta anledningen till detta är att Förbundet hade 
beviljats ett större bidrag än vad som förväntades samtidigt som det COVID-19 
bröts ut och förbundet försökte navigera detta. 2020 har varit ett utmanande år 
för Förbundet när det gäller att genomföra verksamheten vilket återspeglas i vårt 
utfall och vårt årsbokslut. 

I balansräkningen kan det också ses en stor pott på oanvända medel. Viss del av 
dessa är från projektbidrag som har förts vidare till 2021 i enlighet med samtal 
från bidragsgivarna samtidigt som vi också fått föra över ungefär 900 000 kr från 
bidraget till kärnverksamheten till 2021. Det vill säga att vi har fått möjligheten att 
fokusera ännu mera på vår egna verksamhet under 2021.

Ett överskott med 310 000 kr är något Förbundet Vi Unga inte vill uppnå i framti-
den men som vi är medvetna är till stor del beroende på den ovanliga situationen 
som vi befann oss i under 2020. 

Budgetutfall 2020
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Post Utfall 2020 Budget 2020

Statliga bidrag – organisationsbidrag 1030 793

Statliga bidrag – lokalt stöd 2046 1586

Försäljning 0 0

Deltagarintäkter 0 0

Övriga bidrag 346 356

Summa intäkter 3422 2735

Utfall och Budget kärnverksamhet 2020

Intäkter

Kostnader
Post Utfall 2020 Budget 2020

Arrangemang 22 200

Förbundsstämma 3 0

Nationella träffar 0 100

Utbildningar 19 100

Distrikt- och föreningsstöd 508 786

Utvecklingsinsatser i distrikten 0 0

Distriktsbesök 20 30

Snabba Slanten 59 300

Distriktsstöd – personal 9 30

Nybildningsbidrag 23 60

Föreningsbidrag 397 366

Arbetsgrupper och Förtroendevalda 57 120

Förbunsstyrelse 43 60

Arbetsgrupper 0 40

Valberedning 0 10

Representation 14 10

Personal 1026 940

Arvoden 233 256

Organisationskostnader 371 313

Administration 65 50

Webbutik 0 20

Medlemsregister 98 90

Kommunikation 117 80

Försäkring 61 58

Samarbete 30 15

Summa kostnader 2217 2615

Resultat 299 120

Statsbidrag som överförs till 2021 906
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Nya året
Nu blickar vi framåt och börjar med förslag på  
hur Vi Ungas verksamhet och ekonomi ska se ut  
de kommande åren. I det här kapitlet finns både 
förslag från medlemmar (motioner) och förslag 
från förbundsstyrelsen (propositioner).

Kapitel 3
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Kapitel 3

Kommande mandatperiod är, enligt beslut från förbundsstämman 2019, på två år. Det 
gör att sittande styrelse och verksamhetsplanen gäller för år 2022 och 2023.

Bakgrund
Verksamhetsplanen finns för att förbundsstyrelsen ska veta vad medlemmarna 
vill att styrelsen ska jobba med under åren som kommer. Verksamhetsplanen 
innehåller olika mål som beslutats under förbundsstämman. Den talar om vad 
medlemmarna vill att förbundet ska hinna göra under åren 2022 och 2023, men 
inte hur de ska göras. Det är förbundsstyrelsens uppdrag att se till att det som  
beslutats blir verklighet.

Innehåll
Förbundsstyrelsen har valt att dela in förslaget till verksamhetsplan i fyra delar:
1. Utbildningar
2. Nationella träffar
3. Påverkansarbete
4. Organisationsutveckling

Beslut
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att  anta verksamhetsplanen för 2022/2023.

Verksamhetsplan   
2022–2023
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2020/2021 har varit utmanande år för alla ungdomsorganisationer, även för oss i Vi 
Unga. Men tillsammans kunde vi samla våra krafter och hitta nya vägar att arbeta och 
organisera oss under pandemin. Med våra fanor i handen blickar vi framåt, och satsar 
på att verkställa den här verksamhetsplanen för 2022–2023.

 

1. Utbildningar
Utbildningar är det som leder till individers utveckling. Kunskap gör så att 
människor får förmåga att klara utmaningar som uppkommer, men gör också 
att människor lättare förstår sig själva och andra individer. Utbildningar låter 
människor utvecklas och använda nya perspektiv för att lära sig någonting nytt. 
Utbildning genom Förbundet Vi Unga håller organisationen uppdaterad, aktuell 
och levande. Förbundet har de senaste åren haft som tradition att ha två utbild-
ningshelger varje år, där medlemmar från spridda geografiska områden, olika 
kunskapsbas, förmågor och drömmar samlas för att dela med av sin kunskap  
till varandra och lära sig någonting nytt. Detta har gjort det möjligt att skapa  
en gemenskap, samtidigt som det har fungerat som en mötesplats för alla  
Vi Unga-föreningar, där erfarenhet utbyts och där vänskap tar form.

 

Verksamhetsplan 
Förbundet Vi Unga 2022–2023
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2. Nationella träffar
I vår organisation framhåller vi gemenskapen och vikten av att alla ska få plats. 
Tillsammans står vi alla för bra och hälsosamma principer och har gemensamma 
föreställningar om vilket samhälle vi vill forma. Nationella träffar är där vi alla 
samlas och tillsammans skapar värdefulla erfarenheter som alltid finns kvar i våra 
minnen. Syftet med nationella träffar är att skapa möjligheter för alla medlemmar 
att träffa varandra och skapa band med varandra, bilda nätverk och forma sina 
egen kommunikationsplattform. Därifrån kan man börja hjälp varandra i utma-
ningar samt ge stöd och utbyta kunskap, erfarenhet och resurser.

2.1 Verksamhetsträffar 2022/2023
Förbundet Vi Unga har som tradition haft två träffar. Dessa har skett 
under både hösten och våren. Där har vi sett ett behov av att omforma 
våra träffar och syftet bakom träffarna. Utifrån nuläget behöver vi skapa 
nya mötesformer, exempelvis som att genomföra verksamhetsträffar. De 
syftar till att alla föreningar som bedriver liknande verksamheter ska få 
träffas. Detta för att förstärka konceptet av att bygga nätverk för gemen-
samma aktiviteter för föreningar med liknande verksamhet. 
 

Rixläger 2022/2023
Rixlägret har varit en mångårig tradition inom förbundet och är något 
som förbundet identifierat sig med över tid. Vi arbetar för att bevara 
denna tradition genom att hålla sommarläger för medlemmarna varje 
år. Under sommarlägret bygger vi upp och bevarar organisationen sam-
tidigt som vi umgås och träffar nya och gamla vänner. På lägret anordnas 
många olika aktiviteter och medlemmar i olika åldrar möts och har en 
trevlig sommarhelg tillsammans. Alla förbundets medlemmar bjuds in.
 

Förbundsstämma 2023
Förbundsstämman är det möte där nya personer till styrelsen röstas 
fram och beslut tas om hur kommande år ska se ut i förbundet. Alla 
distrikt, föreningar och medlemmar bjuds in till stämman. Mandatpe-
rioden är, enligt beslut från förbundsstämman 2019, på två år. Det gör 
att sittande styrelse och verksamhetsplan gäller år 2022 och 2023. Nästa 
förbundsstämma hålls 2023.

 

2.2

2.3
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3. Påverkansarbete
Under förbundsstämman 2019 fastställdes idéprogrammet som vi arbetat med 
att ta fram under 2018 och 2019. Tanken är att vårt påverkansarbete ska vara mer 
aktivt vad gäller politiska frågor. Under 2020 har vi format ett utskott i förbunds-
styrelsen där arbete med politiska påverkan alltid framhålls. Utskottet jobbar 
parallellt med att påverka utåt samt utveckla själva utskottets arbetssätt. Detta vill 
vi om möjligt fortsätta arbeta med.

Landsbygd

Jämlikhet

Miljö

Rättvisa

Ungas makt och inflytande

Demokrati

Folkbildning

Gemenskap

Kultur

 
Vi vill arbeta aktivt med idéprogrammet. Varje enskilt år ska vi utveckla 
det och välja fokusområdena utifrån det aktuella läget och situationen 
i förbundet. Med detta vill vi understryka vikten av prioriteringar. För-
bundsstyrelsen får bestämma tre fokusområde för varje år som ska dri-
vas av förbundet.

 

Hållbarhet
Det hållbara engagemanget, strukturutformning och utveckling är foku-
sområden för förbundet 2022 och 2023. Utöver dessa områden vill vi lyfta 
de fokusområden som nämns i idéprogrammet 2019, vilka är följande:

3.1
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4. Organisationsutveckling
När det kommer till organisationsutveckling vill vi arbeta mycket närmare vår 
vision. Det finns vissa områden vi vill lägga extra mycket energi och fokus på. Ett 
fokus ska ligga på hur ska vi utvecklas för att vår vision ska genomsyra hela orga-
nisationen: Vi ska arbeta för att få alla barn och ungdomar att utvecklas, känna sig 
betydelsefulla och ha möjlighet att förverkliga sina idéer. Detta förutsätter arbete 
och insatser från olika håll för att nå en långsiktig, men också hållbar, organisa-
tionsutveckling både när det gäller intern och extern struktur. Några av de vikti-
gaste utvecklingsområden som kopplas till den långsiktiga organisationsutveck-
lingen är materialutveckling, ökat samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, 
kampanjande och distrikt. Dessa områden beskrivs närmare här efter:
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Materialutveckling
Vi tror på insatser som skapar en mer inkluderande organisation och men-
ar att det  som kommer att leda till att fler vill engagera sig i förbundet. En 
klok riktning menar vi är att satsa på att bli bättre på att ta fram material 
samt se över och förbättra tidigare material. Vi vill göra stora insatser för 
materialutveckling där vi tar fram verktyg och material som främjar ungas 
självständiga organisering och gör det roligare för unga att delta i demokra-
tiska processer. I materialutvecklingsarbetet vill vi även utveckla de befint-
liga mallarna och guiderna som ska underlättar de första stegen in i fören-
ingslivet och göra processen välkomnande och inkluderande. Vi i Förbundet 
Vi Unga har ett brett utbildningsmaterial där det förekommer teman som 
arrangörskap, ledarskap och styrelsekunskap. Detta material ska naturligt-
vis bevaras men också uppdateras kontinuerligt. Under perioden 2022 till 
2023 vill vi gärna ta fram nya policys och uppdatera de delar som behöver 
detta. 
 

Ökat samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
En annan satsning kommer att handla om att hålla fler bildande aktiviteter 
och därmed kommer vi jobba intensivt med att få ett närmare samarbete 
med Studieförbundet Vuxenskolan. Viljeinriktningen som Studieförbundet 
Vuxenskolan antog blir alltså i stort fokus. Viljeinriktningen och samarbetet 
mellan förbunden kommer att bidra till förändringar och nya möjligheter 
för oss vad gäller bland annat att erbjuda medlemskap i Vi Unga för Studie-
förbundet Vuxenskolans studiecirkeldeltagare. Vi ser fram emot en fortsatt 
långsiktig samverkan.
 

Kampanjande 
Under Covid-19-pandemin har det varit många utmaningar att hitta lösning-
ar till. Vi har bland annat fått använda oss av digitala mötesformer. Tidiga-
re har Vi Unga använt fysiska träffar som primär mötesform, men under 
2020 kunde vi inte genomföra fysiska träffar på ett säkert sätt på grund av 
pandemin. Det innebar att vissa unga inte hade möjlighet att engagera sig i 
Vi Unga. Under kommande tid, det vill säga 2022-2023, vill vi lägga mer tid 
och satsa ytterligare på att få in nya medlemmar i Vi Unga, nya vänner, som 
delar våra värderingar men också har drömmar och vill komma till tals. Vi 
vill visa att vi finns och är en plats där alla unga ska känna sig välkomna och 
hör hemma.
 

Distrikt
Under 2020 har vi jobbat en del med detta område och vi fortsätter se ten-
denser av att lokala föreningar inte efterfrågar distrikten i samma utsträck-
ning som förr. Under de kommande två åren kommer vi därför att fortsätta 
arbeta med att försöka hitta strukturer och arbetssätt som gör att distrikten 
återupptar sina roller för de lokala föreningarna i organisationen.

4.1

4.2

4.3

4.4
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Bakgrund
Budgeten är den plan som gäller förbundets alla kostnader och intäkter. Alltså hur 
mycket pengar som Förbundet Vi Unga tror vi kommer få in och får använda för 
att exempelvis ordna utbildningar och träffar. I budgeten beskrivs vad Förbundet 
Vi Unga beräknas behöva betala för alla sina utgifter, alltså vad vi kostar. I budge-
ten visas också hur vi ska ha råd med allt de vi vill göra för organisationen.

Innehåll
I budgeten för 2022 och 2023 vill vi från Förbundet Vi Unga skapa en ram för  
förbundsstyrelsen att genomföra satsningar för att stärka banden mellan förbund, 
distrikt och föreningar. I budgeten kan ni se hur mycket pengar vi beräknar att vi 
ska få in samt en fördelning på vart de pengarna ska huvudsakligen gå.

I förslaget kan ni exempelvis se hur mycket vi betalar för:

Budget kärnverksamhet  
2022–2023

Arrangemang
Arbetsgrupper och förtroendevalda
Arvoden
Personal
Organisationskostnader

Beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:
att anta rambudget för 2022 & 2023
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att vid behov revidera budgeten.
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Post Budget 2022 Budget 2023

Statliga bidrag – organisationsbidrag 1030 654

Statliga bidrag – lokalt stöd 2046 1320

Försäljning 0 0

Deltagarintäkter 0 0

Övriga bidrag 340 340

Överfört från föregående året

Summa intkter 3416 2364

Budget kärnverksamhet 2022–2023

Intäkter

Post Budget 2022 Budget 2023

Arrangemang 361 350

Distrikt- och föreningsstöd 660 630

Arbetsgrupper & Förtroendevalda 200 100

Personal 1260 830

Arvoden 450 200

Organisationskostnader 485 385

Summa kostnader 3416 2495

Kostnader

Statsbidrag som överförs till året efter

Resultat 0 -131
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Kommentarer till budget  
kärnverksamhet 2022 & 2023 
  
Intäkter
Detta är enbart en prognos baserat på hur tidigare bidragsfördelning har sett ut. 
Vi kommer i januari få ett besked om hur mycket pengar vi kommer att få från 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Sedan finns det också en del 
andra bidrag som förbundet söker under året och får för att stötta verksamheten 
på olika sätt. Slutligen ingår även deltagaravgifter till förbundsstämman 2023 

Kostnader
Arrangemang
Detta är kostnaden för de arrangemang som förbundsstämman beslutar att  
genomföra inom ramen för verksamhetsplanen.

Distrikts- och föreningsstöd
Här har vi alla kostnader för att kunna besöka medlemmar och distrikten. 
Här finns också kostnader för Förbundets olika bidrag till medlemsfören-
ingar och distrikt såsom föreningsbidraget eller Snabba Slanten.

Arbetsgrupper och förtroendevalda
Här finns kostnaderna som är kopplat till kostnaden för kostnaderna som 
uppstår för förbundets förtroendevalda inom ramen för det uppdrag ni har 
valt dem till. 

Personal
Kostnader för att ha anställda som jobbar på förbundskansliet. 

Arvode
Enligt valberedningens förslag är detta en budgetpost som förbundsstyrel-
sen får använda för att kunna arvodera styrelsen alternativt för att arvodera 
för att få saker gjorda. 

Organisationskostnader
Detta är kostnaderna för de löpande utgifterna som är nödvändiga att ha 
som förbund för att kunna ge god medlemsservice men också bygga upp ett 
starkt varumärke.
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Bakgrund
Stadgarna är Vi Ungas viktigaste dokument som bestämmer hur organisationen 
fungerar. Därför är det viktigt att ibland uppdatera dokumentet för att stadgarna 
ska vara aktuella för den verklighet som Vi Unga står inför idag. 

Innehåll
Förbundet Vi Ungas stadgar innehåller organisationens Allmänna stadgar, 
Grundstadga för förening, Grundstadga för distrikt samt Grundstadga för förbund.

Till beslutet finns underlaget:
• Bilaga 1 – Förbundet Vi Ungas nuvarande stadgar 
• Bilaga 2 – Jämförelsestadgar.
• Bilaga 3 – Förslaget på nya stadgar i sin helhet

Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta
att  anta Förbundet Vi Ungas stadgar enligt förslag med redaktionella ändringar. 
att rekommendera medlemsföreningar och distrikt att anta de nya  
 grundstadgarna på respektive årsmöten och distriktsstämmor. 

Stadgar
Förslag från förbundsstyrelsen (proposition) 
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1

FÖRBUNDET VI UNGAS

STADGAR

Bilaga 1 
Förbundet Vi Ungas nuvarande stadgar
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VAD ÄR EN
 STADGAR

Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall 
stå vad en förening ska göra, hur den skall 
arbeta och vilka som kan bli medlemmar.
Det skall vara helt klart vad föreningen vill 
göra och för vem den är till .

Antagna av 
Förbundet 
Vi Ungas 

förbundsstämma  
2019
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GRUNDIDÉ
Organisationens namn är Förbundet Vi Unga (Vi Unga). Vi Unga är religiöst- och 
partipolitiskt obundet och verkar enligt demokratiska principer. 

SYFTE
Vi Unga är en ideell förening vars verksamhet syftar till att ge barn och ungdomar 
möjlighet att få ta egna initiativ och eget ansvar för sin verksamhet i samarbete med 
andra, och därigenom lära sig ett demokratiskt arbetssätt. Vi Unga vill i verksamheten 
stimulera till ett samhällsengagemang i ett religiöst obundet och ett partipolitiskt 
obundet sammanhang.

MEDLEMSKAP
Alla fysiska personer som godkänner Vi Ungas stadgar kan bli medlemmar. 
Medlemskap erhålls då person- och kontaktuppgifter är registrerat i förbundets 
medlemsregister och då eventuell medlemsavgift är betald.

En medlem som vill avsluta sitt medlemskap gör detta genom att meddela sin fören-
ing eller ansvarig instans på förbundsorganisationen.

STADGAR
Varje enskild förening och distrikt har egna stadgar, och har dessutom rätt att göra 
ändringar i respektive stadgar. Beslut ska fattas enligt §5 Stadgeändring .

STADGEÄNDRING
För ändring av Vi Ungas allmänna stadgar och stadgarna för förening och distrikt, 
behövs ett enhälligt beslut på ordinarie årsmöte för aktuellt led eller beslut med 2/3 
majoritet av rösterna vid två på varandra följande årsmöten med minst en månads 
mellanrum, varav minst ett ordinarie. Förslag till ändring av Vi Ungas stadgar ska 
utsändas med ordinarie stämmohandlingar på respektive nivå. Stadgeändringar på 
förenings- och distriktsnivå ska informeras till förbundsorganisation i samband med 
rapportering av årsmötesprotokoll. 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

ALLMÄNNA STADGAR
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ALKOHOLFRI VERKSAMHET
All verksamhet inom Vi Unga ska vara alkoholfri.

HÖGST BESLUTANDE ORGAN
Förbundsstämman är Vi Ungas högst beslutande organ. Mellan förbundsstämmorna 
är förbundsstyrelsen förbundets högst beslutande organ.

RÖSTRÄTT 
Vid all röstning inom Vi Unga har varje närvarande röstberättigad en röst. Röstning 
för någon icke närvarande, även med fullmakt, är inte tillåten. Vid lika röstetal avgörs 
frågan genom lottning.

§ 6

§ 7

§ 8

BESLUTSMÄSSIGHET
För beslutsmässighet vid styrelsemöten i Vi Unga gäller att mer än hälften av de 
röstberättigade styrelseledamöterna eller deras ersättare finns närvarande. För beslut-
smässighet på årsmöten i Vi Unga ska kallelsen vara utsänd i stadgeenlig tid och 
godkännas på årsmötet. Föreningar ska sända årsmöteskallelsen till alla sina medle-
mmar. Distrikt och förbund sänder kallelserna för distrikts- och förbundsstämma till 
föreningarnas kontaktpersoner.     
 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 
Vi Ungas verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, det vill säga 1 januari 
- 31 december.

NYBILDNING AV FÖRENING
En förening kan bildas då minst tre personer är villiga att driva verksamheten varav 
minst tre ska ingå i föreningsstyrelsen. Nybildning sker genom protokollfört 
nybildningsmöte. 

NYBILDNING AV DISTRIKT 
Ett distrikt bildas då minst tre medlemmar är villiga att driva verksamheten och 
medverka i distriktsledningen. Ansvaret för att bilda ett nytt distrikt ligger på 
riksorganisationen. Bildande av distrikt ska godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12
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OMBILDNING AV DISTRIKTSORGANISATION
Återbildning av vilande distrikt samt delning eller sammanslagning av distrikt kan ske 
efter godkännande av förbundsstyrelsen.

ANNAN JURIDISK ENHET
Annan juridisk enhet än distrikt och förening kan bildas efter godkännande av 
förbundsstyrelsen.
Den nya enheten ska följa Förbundet Vi Ungas allmänna stadgar §1–16. Enhetens 
stadgar ska godkännas av förbundsstyrelsen, och bildandet av ny enhet anmälas på 
nästkommande ordinarie förbundsstämma.

§ 13

§ 14

STYRELSEREPRESENTATION 

Studieförbundet Vuxenskolan har rätt att föreslå en representant med personlig ersättare 
i Vi Ungas styrelser, så länge Vi Unga har rätt att föreslå en representant med personlig 
ersättare i studieförbundet Vuxenskolans styrelser. 

UTESLUTNING 

Medlem, förening eller distrikt, som inte följer antagna stadgar, inte betalar 
fastställda avgifter, inte verkar i enlighet med Vi Ungas värderingar eller som genom 
sitt uppträdande skadar Vi Unga, kan uteslutas. Detta sker genom beslut i ovan-
stående led i organisationen där medlem, förening eller distrikt avstängs. Innan beslut 
fattas ska berört organisationsled eller enskild medlem ges tillfälle att yttra sig.
Alla avstängningsbeslut rapporteras till förbundsstyrelsen där beslut om uteslutning 
sker. Organisationsled eller medlem har rätt att få frågan om uteslutning prövad vid 
följande ordinarie förbundsstämma. Förbundsstämmans beslut kan inte överklagas. 
Vid uteslutning tillfaller föreningens eller distriktets tillgångar, efter reglering av eventuella 
skulder, närmaste ovanstående organisationsled.

§ 15

§ 16



93

7

 FÖRENINGENS NAMN 
Föreningens namn är _________________________________
Föreningen är en lokalavdelning i Förbundet Vi Unga. Organisationens firmanamn 
ska innehålla ”Vi Unga”.

 
FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i ________________________________ (ort och kommun).

MOTIONSRÄTT
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motioner till föreningens årsmöte. 
motionerna ska vara underskrivna av minst en motionär. motionerna ska vara fören-
ingsstyrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

FÖRENINGSÅRSMÖTET
Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmöte ska hållas varje år senast 
den sista februari. Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen finner anledning till det 
eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte behandlas 
bara den fråga som är orsak till det extra årsmötet.

Föreningsstyrelsen ska kalla till årsmötet senast 14 dagar före mötet.
Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla närvarande medlemmar som betalt 
medlemskap för innevarande år. Den avgående föreningsstyrelsens ledamöter har inte 
rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Ledamöter i den tillträdande föreningsstyrelsen 
har inte rösträtt i fråga om val av revisorer. Personal i Vi Unga har inte rösträtt.

Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisorsberättelse
• Frågan om ansvarsfrihet  för styrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre, samt eventuella ersättare  
 i föreningsstyrelsen                        
• Val av föreningsstyrelse
• Val av minst en myndig revisor           
• Motioner
• Anmälan av verksamhetsplan och budget               
• Fastställande av medlemsavgift                      
• Förslag från föreningsstyrelsen
• Val av valberedning                

§ 17

§ 18

§ 19

§ 20

    GRUNDSTADGA FÖR FÖRENING
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§ 21

§ 22

§ 23

FÖRENINGSSTYRELSENS UPPGIFT
Föreningsstyrelsen består av ledamöter valda av föreningens årsmöte samt adjungerade 
ledamöter, efter föreningsstyrelsens beslut. Ledamöter som valts av föreningsårsmötet 
ska vara medlemmar i Förbundet Vi Unga.

Föreningsstyrelsen har till uppgift att: 
• Föreningsstyrelsen har till uppgift att:
• planera och genomföra verksamhet, i enlighet med Vi Ungas grundidéer 
 och stadgar
• leda föreningen, samt göra verksamhetsberättelse och bokslut
• betala avgifter och lämna in de rapporter, ge den information och insyn i  
 verksamhet och förvaltning som distrikt och riksorganisation önskar.
• Välja ombud till distriktsstämman

 

VILANDE FÖRENING
En förening som inte bedriver verksamhet ska förklaras vilande genom beslut på 
föreningsårsmötet och föreningens tillgångar ska förvaltas av distrikt eller i de fall 
sådant inte finns, förbundet. Om årsrapport inte inlämnats senast den 15 mars kan 
distriktsstyrelsen eller, i de fall sådant inte finns, förbundsstyrelsen fatta beslut om att 
upplösa föreningen.

UPPLÖSNING 
En förening som inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmarna ska 
upplösas. Föreningen upplöses genom beslut på föreningsårsmöte eller av styrelse 
för ovanstående led. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar, efter reglering 
av eventuella skulder, distrikt eller, i de fall sådant inte finns, förbundet.
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DISTRIKTETS NAMN 
Distriktets namn är _________________________________
Organisationen är ett distrikt i Förbundet Vi Unga. Organisationens firmanamn ska 
innehålla ”Vi Unga”. Namnet ska ha koppling till distriktets geografiska område. 

DISTRIKTETS OMFATTNING
Lokala föreningar är sammanslutna i distrikt. Distrikt omfattar ett geografiskt 
område.

MOTIONSRÄTT
Alla medlemmar och föreningar i distriktet har rätt att lämna motioner till dis-
triktsstämman. Motionerna ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 20 dagar före 
stämman.före stämman. 

§ 24

§ 25

§ 26

GRUNDSTADGA FÖR DISTRIKT 
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DISTRIKTSSTÄMMAN
Distriktsstämman är distriktets högst beslutande organ. Ordinarie distriktsstämma 
ska hållas tidigast den 1 mars och senast den 30 april varje år. Extra distriktsstämma 
hålls då distriktsstyrelsen finner anledning till det eller då minst 1/3 av föreningarna i 
distriktet skriftligen begär det. Vid extra distriktsstämma behandlas endast den fråga 
som är orsak till den extra distriktsstämman.
Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsstämman senast 30 dagar före mötet. Stämmo-
handlingarna ska finnas tillgängliga senast 10 dagar före distriktsstämman.
Varje förening är garanterad 5 ombud på distriktsstämman, under förutsättning att 
föreningens medlemsrapportering för föregående år lämnats in före distriktsstäm-
man. Föreningar som har bildats innevarande år är garanterade 5 ombud på 
distriktsstämman. Föreningens ombud ska vara medlemmar i föreningen. Ombud 
ska kunna bevisa medlemskap för innevarande år. Distriktsstyrelsens ledamöter har 
ej rösträtt på distriktsstämman och kan heller inte väljas som ombud av förening. 
Ledamöter i den tillträdande distriktsstyrelsen har ej rösträtt i fråga om val av revisorer.
Valberedning i distriktet och personal i Vi Unga har ej rösträtt på distriktsstämman.

Distriktsstämman kan besluta om föreningarna i distriktet ska ta ut en medlemsavgift 
för medlemmar eller ej.

Vid ordinarie distriktsstämma behandlas följande:
•  Godkännande av kallelsen
•  Fastställande av föredragningslista
•  Verksamhetsberättelse och bokslut
•  Revisionsberättelse
•  Frågan om ansvarsfrihet  för styrelsen
•  Fastställande av antal personer i distriktsledningen, minst tre, samt 
 eventuella ersättare .
•  Val av distriktsledning (tex. ordförande, sammankallande,                                
 ledamot, inspiratör)
•  Val av minst en myndig revisorer med  fackmannakunskaper, samt minst en  
 ersättare.
•  Motioner
•  Verksamhetsplan och budget              
•  Fastställande om medlemsavgift i föreningarna                     
•  Förslag från distriktsstyrelsen
•  Val av valberedning                 

§ 27
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§ 28

§ 29

§ 30

§ 31

DISTRIKTSSTYRELSENS UPPGIFT 
Distriktsledningen består av personer valda av distriktsstämman, samt adjungerade 
ledamöter. studieförbundet Vuxenskolan har rätt att utse en representant med personlig 
ersättare. Personer valda av distriktsstämman ska vara medlemmar i Vi Unga.

Distriktsledningen har till uppgift att:
• erbjuda utbildning enligt Förbundet Vi Ungas utbildningsplan.
• stödja befintliga föreningar och ta initiativ till att starta nya
• genomföra verksamhet i distriktet
• föra medlemmarnas talan enligt Vi Ungas grundidéer.
• ha god kontakt med landsting och andra bidragsgivare 
• göra verksamhetsplan och budget
• göra verksamhetsberättelse och bokslut
• betala avgifter och lämna in de rapporter samt ge den information och insyn i 
• Ansvara för att utse ombud till förbundsstämman. .
• Ansvara för att inom distriktsstyrelsen utse representant till studieförbundet  
 Vuxenskolans styrelse/-r

 

VILANDE DISTRIKT
Ett distrikt som inte bedriver verksamhet och inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot 
föreningarna kan förklaras vilande genom beslut på distriktsstämman. Om det inte är 
möjligt att genomföra distriktsstämma kan förbundsstyrelsen fatta beslut om att lägga 
distriktet vilande.

FÖRVALTNING 

Om ett distrikt förklaras vilande ska förbundsstyrelsen utse en förvaltare i form av 
person, annat distrikt, enhet inom studieförbundet Vuxenskolan eller annan lämplig 
part. ett avtal skrivs mellan förvaltaren och riksorganisationen. Ansvar för vilande 
distrikt har förbundsstyrelsen.

UPPLÖSNING
För upplösning av distriktet fordras ett enhälligt beslut på ordinarie distriktsstämma 
eller beslut med 3/4 majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande dis-
triktsstämmor med minst en månads mellanrum, varav minst en ordinarie. Förslag om 
upplösning av distriktet ska, via kallelse, utsändas minst 30 dagar före distriktsstäm-
man. Om det inte är möjligt att genomföra en distriktsstämma, kan distriktet upplösas 
genom beslut av förbundsstyrelsen. Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar, efter 
reglering av eventuella skulder, riksorganisationen. Om ett distrikt varit vilande i ett 
år kan förbundsstyrelsen upplösa distriktet.
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GRUNDSTADGA FÖR FÖRBUND 

MOTIONSRÄTT
Alla medlemmar, föreningar, och distrikt har rätt att lämna in motioner till 
förbundsstämman. motionerna ska vara underskrivna av minst en motionär. 
motionerna ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 75 dagar före förbundsstämman.

FÖRBUNDSSTÄMMA
Ordinarie förbundsstämma sker vartannat år. Extra förbundsstämma hålls då för-
bundsstyrelsen finner anledning till det eller då minst en 1/3 av distrikt eller vilande 
distrikt skriftligen begär det. I vilande distrikt tas detta beslut genom en dokument-
erad överenskommelse mellan de existerande föreningarna. Vid extra förbundsstäm-
ma behandlas bara den fråga som är orsak till den extra förbundsstämman. Förbunds-
styrelsen ska skriftligen kalla till ordinarie förbundsstämma senast 100 dagar före, och 
till extra förbundsstämma senast 70 dagar före. Stämmohandlingarna utsändes senast 
14 dagar före förbundsstämman.

§ 32

§ 33

Rösträtt vid förbundsstämman har:
• Närvarande ombud från förening och distrikt. Distrikt ska till förbundsor  
 ganisationen betala debiterade och förfallna avgifter samt inlämnad korrekt  
 ifylld medlemsrapportering senast 31 december föregående verksamhetsår.
• Två ombud från Studieförbundet Vuxenskolan.

Alla ombud ska kunna bevisa medlemskap i Vi Unga för innevarande år. Studieförbun-
det Vuxenskolans ombud behöver ej inneha medlemskap i Vi Unga. Ledamöter i den till-
trädande förbundsstyrelsen har inte rösträtt i fråga om val av revisorer.
Förbundsstyrelsens ledamöter samt personal och valberedning i Vi Unga kan inte deltaga 
som ombud för förening eller distrikt och har ej rösträtt på förbundsstämman. 

Varje distrikt har rätt att skicka minst fyra ombud. För varje påbörjat 200-tal medlemmar 
utöver 200 får distriktet ytterligare ett ombud. Ombudsantalet baseras på antalet medlemmar 
per den 31 december föregående år. Vilande distrikt har ej rätt att skicka distriktsombud.
Varje förening som har genomfört årsmöte eller nybildningsmöte det gångna året, 
genomfört årsmöte innevarande år, samt skickat in medlemsrapporteringen för föregående 
år senast den sista december har rätt att skicka 2 ombud till förbundsstämman.
Ombud ska anmälas till riksorganisationen senast 50 dagar före förbundsstämman.
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Vid ordinarie förbundsstämma behandlas följande:
• Godkännande av kallelse
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst sju och högst 13 (inklusive  
   ledamot vald på förslag av Studieförbundet Vuxenskolans), samt eventuella   
   ersättare i förbundsstyrelsen
• Val av förbundsstyrelse
• Val av tre myndiga revisorer, varav minst en auktoriserad, samt ersättare.
   Auktoriserad revisors ersättare är personlig
•  Motioner
•  Verksamhetsplan och budget
•  Fastställande av medlemsavgift                      
• Övriga förslag från förbundsstyrelsen
• Val av valberedning

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Förbundsstyrelse som väljs av ordinarie förbundsstämma tillträder vid årsskiftet.
Förbundsstyrelsen består av förbundsstämman valda ledamöter och ersättare, en rep-
resentant med personlig ersättare från Studieförbundet Vuxenskolan, samt adjungerade 
ledamöter.
Ledamöter vilka valts av förbundsstämman ska vara medlemmar i Vi Unga.

Förbundsstyrelsen har till uppgift att:
• Skriva verksamhetsplan och budget
• Sköta förbundsorganisationens förvaltning samt verksamhetsberättelse och  
 bokslut
• Ansvara för att bra verksamhet planeras och genomförs, i enlighet med     
 Förbundet Vi Ungas grundidéer och stadgar
• Föra medlemmarnas och Förbundet Vi Ungas talan i enlighet med   
 Förbundet Vi Ungas idéprogram.
• Ansvara för att inom förbundsstyrelsen utse representant till studieförbundet  
 Vuxenskolans förbundsstyrelse.

§ 34
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VALBEREDNING

Valberedningen består av förbundsstämman valda ledamöter. 

Valberedningen har till uppgift att:
• Till förbundsstämman lägga förslag på antal ledamöter i förbundsstyrelse och  
 ett förslag på förbundsstyrelse. 
• Till förbundsstämman lägga förslag på revisorer och ersättare. 
• Till förbundsstämman lägga förslag på traktamenten, arvoden och ersättningar.

UPPLÖSNING

För upplösning av Förbundet Vi Unga fordras ett enhälligt beslut på ordinarie 
förbundsstämma eller beslut med 3/4 majoritet av avgivna röster vid två på varan-
dra följande ordinarie förbundsstämmor. Förslag om upplösning av Förbundet Vi 
Unga ska utsändas minst 40 dagar före förbundsstämman. tillgångar, efter reglering 
av eventuella skulder, ska vid upplösning överlämnas till annan ideell ungdomsorgan-
isation, enligt förbundsstämmans beslut med minst 3/4 majoritet av avgivna röster.

§ 35

§ 36
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Innehåll
Förbundet Vi Ungas stadgar innehåller organisationens Allmänna stadgar, 
Grundstadga för förening, Grundstadga för distrikt samt Grundstadga för förbund.

I jämförelsestadgarna tydliggörs de ändringarna som föreslås göras i de  
nuvarande stadgarna. Här är en litet hjälp när jämförelsestadgarna läses:

• Lila och överstruket är formuleringar som tas bort. En borttagning kan 
vara på grund av att formuleringen görs om, förflyttas eller tas bort helt  
ur stadgarna. 

• Orange är formuleringar som ska läggas till. Tilläggen kan vara omformule-
ring av det som tas bort eller nya saker som läggs till i stadgarna. 

Det är viktigt att stadgarna reflekterar hur Förbundet Vi Unga, dess föreningar och 
distrikt arbetar utefter eller har som ambition att arbeta utefter. 

Definition: mom betyder moment och är ett sätt att dela upp och förtydliga olika 
delar i en stadgeparagraf. 

Bilaga 2 
Jämförelsestadgar
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Allmänna stadgar
§ 1     Grundidé §1 Namn och grundidé

Organisationens namn är Förbundet Vi Unga (Vi Unga). Förbundet Vi Unga 
(915600-2421) är en ideell barn- och ungdomsorganisation som verkar enligt 
demokratiska principer. Vi Unga är religiöst- och partipolitiskt obundet och 
verkar enligt demokratiska principer. 

§ 2   Syfte
Vi Ungas är en ideell förening vars verksamhet syftar till att ge barn och 
ungdomar möjlighet att få ta egna initiativ och eget ansvar för sin verksam-
het i samarbete med andra, och därigenom lära sig ett demokratiskt arbets-
sätt. Vi Unga vill i verksamheten stimulera till ett samhällsengagemang i ett 
religiöst obundet och ett partipolitiskt obundet sammanhang.

§ 3 Organisationen
Vi Unga har en struktur där verksamheten delas i tre nivåer:
1. Förening som bedriver verksamhet för ett visst ändamål.
2. Distrikt som bedriver verksamhet inom ett begränsat geografiskt  

område.
3. Förbundet samt bedriver verksamhet på nationell nivå och stödjer  

distrikt och föreningar.

§ 4 3 Medlemskap
mom 1 Alla fysiska personer som godkänner Vi Ungas stadgar kan bli med-
lemmar. Medlemskap erhålls då person- och kontaktuppgifter är registrerat 
i förbundets medlemsregister och då eventuell medlemsavgift är betald.

mom 2 En medlem som vill avsluta sitt medlemskap gör detta genom att 
meddela sin förening eller ansvarig instans på inom förbundsorganisatio-
nen.

§ 5 4 Stadgar
Varje enskild förening och distrikt har egna stadgar, och har dessutom  
rätt att göra ändringar i respektive stadgar. Beslut ska fattas enligt § 5 6  
Stadgeändring 
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§ 6 5  Stadgeändring
För ändring av Vi Ungas allmänna stadgar och stadgarna för förening  
och distrikt, behövs ett enhälligt beslut på ordinarie årsmöte för aktuellt  
led eller beslut med 2/3 majoritet av rösterna vid två på varandra följande 
årsmöten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ordinarie.  
Förslag till ändring av Vi Ungas stadgar ska utsändas med ordinarie  
stämmohandlingar på respektive nivå. Stadgeändringar på förenings-  
och distriktsnivå ska informeras till förbundsorganisation i samband  
med rapportering av årsmötesprotokoll. 

§ 7 6  Alkohol-fri verksamhet och drogfritt
All verksamhet inom som bedrivs i Vi Ungas regi ska vara är fri från  
alkoholfri och droger.

§ 8 7  Högst beslutande organ
Förbundsstämman är Vi Ungas högst beslutande organ. Mellan förbunds-
stämmorna är förbundsstyrelsen förbundets högst beslutande organ.

§ 9 8  Rösträtt Röstningsförfarande
Vid all röstning inom Vi Unga har varje närvarande röstberättigad en röst. 
Röstning för någon icke närvarande, även med fullmakt, är inte tillåten. Vid 
lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

§ 10 9  Beslutsmässighet
För beslutsmässighet vid styrelsemöten i Vi Unga gäller att mer än hälften 
av de röstberättigade styrelseledamöterna eller deras ersättare finns när-
varande. För beslutsmässighet på årsmöten i Vi Unga ska kallelsen vara 
utsänd i stadgeenlig tid och godkännas på årsmötet. Föreningar ska sända 
årsmöteskallelsen till alla sina medlemmar. Distrikt och förbund sänder 
kallelserna för distrikts- och förbundsstämma till föreningarnas kontakt-
personer.

§ 11 10 Verksamhets- och räkenskapsår
Vi Ungas verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, det vill säga 
1 januari - 31 december.
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§ 12 11 Nybildning av förening
En förening kan bildas då minst tre personer är villiga att driva verksam-
heten varav minst tre ska ingå i föreningsstyrelsen. Nybildning sker genom 
protokollfört nybildningsmöte.

 

§ 13 12 Nybildning av distrikt
Ett distrikt bildas då minst tre medlemmar är villiga att driva verksamheten 
och medverka i distriktsledningen distriktsstyrelsen. Ansvaret för att bilda 
ett nytt distrikt ligger på riksorganisationen  förbundsorganisationen.  
Bildande av distrikt ska godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 14 13 Ombildning av distriktsorganisation 
Återbildning av vilande distrikt samt delning eller sammanslagning av  
distrikt kan ske efter godkännande av förbundsstyrelsen.

§ 15 14 Annan juridisk enhet
Annan juridisk enhet än distrikt och förening kan bildas efter godkännande 
av förbundsstyrelsen. Den nya enheten ska följa Förbundet Vi Ungas  
allmänna stadgar §1-16. Enhetens stadgar ska godkännas av förbunds- 
styrelsen, och bildandet av ny enhet anmälas på nästkommande  
ordinarie förbundsstämma.

§ 16 15  Styrelserepresentation 
Studieförbundet Vuxenskolan har rätt att föreslå en representant med  
personlig ersättare i Vi Ungas styrelser, så länge Vi Unga har rätt att föreslå 
en representant med personlig ersättare i studieförbundet Vuxenskolans 
styrelser. 

§ 17 16  Uteslutning
mom 1 Medlem, förening eller distrikt, som inte följer antagna stadgar, inte 
betalar fastställda avgifter, inte verkar i enlighet med Vi Ungas värderingar 
eller som genom sitt uppträdande skadar Vi Unga, kan uteslutas. Detta sker 
genom beslut i ovanstående led i organisationen där medlem, förening eller 
distrikt avstängs. Innan beslut fattas ska berört organisationsled eller en-
skild medlem ges tillfälle att yttra sig

mom 2 Alla avstängningsbeslut rapporteras till förbundsstyrelsen där beslut 
om uteslutning sker. Organisationsled eller medlem har rätt att få frågan 
om uteslutning prövad vid följande ordinarie förbundsstämma. Förbunds-
stämmans beslut kan inte överklagas. Vid uteslutning tillfaller föreningens 
eller distriktets tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, närmaste 
ovanstående organisationsled.
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Grundstadga för förening 
§ 18 17 Föreningens namn

Föreningens namn är ______________________________
Föreningen är en lokalavdelning i Förbundet Vi Unga. Organisationens  
firmanamn ska innehålla ”Vi Unga”.

§ 19 18 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i ___________________________ (ort och kommun).

§ 19  Motionsrätt
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motioner till föreningens 
årsmöte. motionerna ska vara underskrivna av minst en motionär. motio-
nerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

§ 20  Föreningsårsmötet
mom 1 Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmöte ska hållas 
varje år senast den sista februari. 

Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av röstlängd 
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisionsberättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre, samt eventuella 

ersättare i föreningsstyrelsen                        
• Val av föreningsstyrelse
• Val av minst en myndig revisor           
• Motioner
• Anmälan av verksamhetsplan och budget               
• Fastställande av medlemsavgift                      
• Förslag från föreningsstyrelsen
• Val av valberedning

mom 2 Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen finner anledning till det 
eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte 
behandlas bara den fråga som är orsak till det extra årsmötet.

mom 3 Föreningsstyrelsen ska kalla till årsmötet senast 14 dagar före mötet.
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mom 4 Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla närvarande medlemmar 
som betalt medlemskap för innevarande år. Den avgående föreningsstyrel-
sens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Leda-
möter i den tillträdande föreningsstyrelsen har inte rösträtt i fråga om val 
av revisorer. Personal i Vi Unga har inte rösträtt.

Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisorsberättelse
• Frågan om ansvarsfrihet  för styrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre, samt eventuella 

ersättare i föreningsstyrelsen                        
• Val av föreningsstyrelse
• Val av minst en myndig revisor           
• Motioner
• Anmälan av verksamhetsplan och budget               
• Fastställande av medlemsavgift                      
• Förslag från föreningsstyrelsen
• Val av valberedning 

§ 21  Motionsrätt
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motioner till föreningens 
årsmöte. Motionerna ska vara underskrivna av minst en motionär. Motio-
nerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

§ 22 21 Föreningsstyrelsens uppgift
Föreningsstyrelsen består av ledamöter valda av föreningens årsmöte samt 
adjungerade ledamöter, efter föreningsstyrelsens beslut. Ledamöter som 
valts av föreningsårsmötet ska vara medlemmar i Förbundet Vi Unga.

Föreningsstyrelsen har till uppgift att:
• planera och genomföra verksamhet, i enlighet med Vi                                    

Ungas grundidéer och stadgar
• leda föreningen, samt göra verksamhetsberättelse och bokslut
• betala avgifter och lämna in de rapporter, ge den information och insyn  

i verksamhet och förvaltning som distrikt och riksorganisation önskar.
• Välja ombud till distriktsstämman
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§ 23 22 Vilande förening
En förening som inte bedriver verksamhet ska förklaras vilande genom  
beslut på föreningsårsmötet och föreningens tillgångar ska förvaltas av  
distrikt eller i de fall sådant inte finns, förbundet. Om årsrapport inte  
inlämnats senast den 15 mars kan distriktsstyrelsen eller, i de fall sådant 
inte finns, förbundsstyrelsen fatta beslut om att upplösa föreningen.

§ 24 23  Upplösning
En förening som inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmar-
na ska upplösas. Föreningen upplöses genom beslut på föreningsårsmöte 
eller av styrelse för ovanstående led. Vid upplösning tillfaller föreningens 
tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, distrikt eller, i de fall sådant 
inte finns, förbundet.
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Grundstadga för distrikt 
§ 25 24  Distriktets namn

Distriktets namn är _________________________________
Organisationen är ett distrikt i Förbundet Vi Unga. Organisationens  
firmanamn ska innehålla ”Vi Unga”. Namnet ska ha koppling till distriktets 
geografiska område. 

§ 26 25  Distriktets omfattning
Lokala föreningar är sammanslutna i distrikt. Distrikt omfattar ett geogra-
fiskt område.

§ 26  Motionsrätt
Alla medlemmar och föreningar i distriktet har rätt att lämna motioner till 
distriktsstämman. Motionerna ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 
20 dagar före stämman.

§ 27  Distriktsstämman
mom 1 Distriktsstämman är distriktets högst beslutande organ. Ordinarie 
distriktsstämma ska hållas tidigast den 1 mars och senast den 30 april varje 
år. 

Vid ordinarie distriktsstämma behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisionsberättelse
• Frågan om ansvarsfrihet  för styrelsen
• Fastställande av antal personer i distriktsledningen distriktsstyrelsen, 

minst tre, samt eventuella ersättare .
• Val av distriktsledning distriktsstyrelsen (tex. ordförande, sammankal-

lande, sekreterare, inspiratör, ledamot)
• Val av minst en myndig revisorer med fackmannakunskaper  

sakkunskap, samt minst en ersättare.
• Motioner
• Verksamhetsplan och budget              
• Fastställande om av medlemsavgift i föreningarna                     
• Förslag från distriktsstyrelsen
• Val av valberedning              
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mom 2 Extra distriktsstämma hålls då distriktsstyrelsen finner anledning 
till det eller då minst 1/3 av föreningarna i distriktet skriftligen begär det. 
Vid extra distriktsstämma behandlas endast den fråga som är orsak till den 
extra distriktsstämman.

mom 3 Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsstämman senast 30 dagar före 
mötet. Stämmohandlingarna ska finnas tillgängliga senast 10 dagar före 
distriktsstämman.

mom 4 Varje förening är garanterad 5 ombud på distriktsstämman, under 
förutsättning att föreningens medlemsrapportering för föregående år läm-
nats in före distriktsstämman. Föreningar som har bildats innevarande år 
är garanterade 5 ombud på distriktsstämman. Föreningens ombud ska vara 
medlemmar i föreningen. Ombud ska kunna bevisa medlemskap för inne-
varande år. Distriktsstyrelsens ledamöter har ej rösträtt på distriktsstäm-
man och kan heller inte väljas som ombud av förening. Ledamöter i den 
tillträdande distriktsstyrelsen har ej rösträtt i fråga om val av revisorer.
Valberedning i distriktet och personal i Vi Unga har ej rösträtt på distrikts-
stämman.

Distriktsstämman kan besluta om föreningarna i distriktet ska ta ut en med-
lemsavgift för medlemmar eller ej.

Vid ordinarie distriktsstämma behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisionsberättelse
• Frågan om ansvarsfrihet  för styrelsen
• Fastställande av antal personer i distriktsledningen distriktsstyrelsen, 

minst tre, samt eventuella ersättare .
• Val av distriktsledning distriktsstyrelsen (tex. ordförande, sammankal-

lande, sekreterare, inspiratör, ledamot)
• Val av minst en myndig revisorer med fackmannakunskaper sakkun-

skap, samt minst en ersättare.
• Motioner
• Verksamhetsplan och budget              
• Fastställande om av medlemsavgift i föreningarna                     
• Förslag från distriktsstyrelsen
• Val av valberedning         
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§ 28  Motionsrätt
Alla medlemmar och föreningar i distriktet har rätt att lämna motioner till 
distriktsstämman. Motionerna ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 
20 dagar före stämman.

§ 29 28 Distriktsledningensstyrelsens uppgift
Distriktsledningenstyrelsen består av personer valda av distriktsstämman, 
samt adjungerade ledamöter. Sstudieförbundet Vuxenskolan har rätt  
att utse en representant med personlig ersättare. Personer valda av  
distriktsstämman ska vara medlemmar i Vi Unga.

Distriktsstyrelsen har till uppgift att leda och samordna arbetet inom di-
striktet. Detta innebär bland annat att företräda Vi Unga och Vi Ungas med-
lemmar på regional nivå och att stödja och främja Vi Ungas medlemsfören-
ingar inom distriktet. Prioriterade verksamhetsområden för distrikten är 
bland annat utbildning, föreningsstöd och påverkans- och informationsar-
bete.

Distriktsledningen har till uppgift att:
• erbjuda utbildning enligt Förbundet Vi Ungas utbildningsplan.
• stödja befintliga föreningar och ta initiativ till att starta nya
• genomföra verksamhet i distriktet
• föra medlemmarnas talan enligt Vi Ungas grundidéer.
• ha god kontakt med landsting och andra bidragsgivare 
• göra verksamhetsplan och budget
• göra verksamhetsberättelse och bokslut
• betala avgifter och lämna in de rapporter samt ge den information och 

insyn i 
• Ansvara för att utse ombud till förbundsstämman. .
• Ansvara för att inom distriktsstyrelsen utse representant till studieför-

bundet Vuxenskolans styrelse/-r

§ 30 29 Vilande distrikt
Ett distrikt som inte bedriver verksamhet och inte kan fullfölja sina åtag-
anden gentemot föreningarna kan förklaras vilande genom beslut på di-
striktsstämman. Om det inte är möjligt att genomföra distriktsstämma kan 
förbundsstyrelsen fatta beslut om att lägga distriktet vilande.
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§ 31 30  Förvaltning
Om ett distrikt förklaras vilande ska förbundsstyrelsen utse en förvaltare 
i form av person, annat distrikt, enhet inom studieförbundet Vuxenskolan 
eller annan lämplig part. ett avtal skrivs mellan förvaltaren och riksorganisa-
tionen förbundsorganisationen. Ansvar för vilande distrikt har förbundssty-
relsen.

§ 32 31  Upplösning
För upplösning av distriktet fordras ett enhälligt beslut på ordinarie distrikts-
stämma eller beslut med 3/4 majoritet av avgivna röster vid två på varandra 
följande distriktsstämmor med minst en månads mellanrum, varav minst 
en ordinarie. Förslag om upplösning av distriktet ska, via kallelse, utsänds 
skickas ut minst 30 dagar före distriktsstämman. Om det inte är möjligt att 
genomföra en distriktsstämma, kan distriktet upplösas genom beslut av för-
bundsstyrelsen. Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar, efter reglering 
av eventuella skulder, riksorganisationen förbundsorganisationen. Om ett 
distrikt varit vilande i ett år kan förbundsstyrelsen upplösa distriktet.
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Grundstadga för förbund
§ 32  Motionsrätt

Alla medlemmar, föreningar, och distrikt har rätt att lämna in motioner till 
förbundsstämman. motionerna ska vara underskrivna av minst en motio-
när. motionerna ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 75 dagar före 
förbundsstämman.

§ 33  Förbundsstämman
mom 1 Ordinarie förbundsstämma sker vartannat år. Vid ordinarie  
förbundsstämma behandlas följande:

• Godkännande av kallelse
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst sju och högst 13 (in-

klusive ledamot vald på förslag av Studieförbundet Vuxenskolans), samt 
eventuella ersättare i förbundsstyrelsen

• Val av förbundsstyrelse
• Val av tre myndiga revisorer, varav minst en auktoriserad, samt  

ersättare. Auktoriserad revisors ersättare är personlig
• Motioner
• Verksamhetsplan och budget
• Fastställande av medlemsavgift                      
• Övriga förslag från förbundsstyrelsen
• Val av valberedning

mom 2 Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen finner anledning 
till det eller då minst en 1/3 av distrikt eller vilande distrikt skriftligen begär 
det. I vilande distrikt tas detta beslut genom en dokumenterad överens-
kommelse mellan de existerande föreningarna. Vid extra förbundsstämma 
behandlas bara den fråga som är orsak till den extra förbundsstämman. 

mom 3 Förbundsstyrelsen ska skriftligen kalla till ordinarie förbundsstäm-
ma senast 100 dagar före, och till extra förbundsstämma senast 70 dagar 
före. Stämmohandlingarna utsändes senast 14 dagar före förbundsstäm-
man.
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mom 4 Rösträtt vid förbundsstämman har:
• Närvarande ombud från förening och distrikt. Förening ska ha varit ny-

bildad och haft rösträtt på distriktsstämman till förbundsorganisationen 
genomfört årsmöte eller nybildningsmöte det gångna året, genomfört 
årsmöte innevarande år samt skickat in medlemsrapporteringen senast 
den sista december till förbundsorganisationen. 

• Närvarande ombud från distrikt. Distrikt ska till förbundsorganisationen 
betala debiterade och förfallna avgifter från föregående år senast 150 da-
gar innan förbundsstämman samt inlämnad korrekt ifylld medlemsrap-
portering senast 31 december föregående verksamhetsår.Vilande distrikt 
har ej rätt att skicka distriktsombud.

• Två Närvarande ombud från Studieförbundet Vuxenskolan. 

Alla ombud ska kunna bevisa medlemskap i Vi Unga för innevarande år. 
Studieförbundet Vuxenskolans ombud behöver ej inneha medlemskap i 
Vi Unga. Ledamöter i den tillträdande förbundsstyrelsen har inte rösträtt i 
fråga om val av revisorer. Förbundsstyrelsens ledamöter samt personal och 
valberedning i Vi Unga kan inte deltaga som ombud för förening eller di-
strikt och har ej rösträtt på förbundsstämman.  

mom 5 Ombudsfördelning räknas enligt följande:
• Varje distrikt, som innehar rösträtt enligt §33 mom 4, har rätt att skicka 

minst fyra ombud. För varje påbörjat 200-tal medlemmar utöver 200 får 
distriktet ytterligare ett ombud. Ombudsantalet baseras på antalet med-
lemmar per den 31 december föregående år. Vilande distrikt har ej rätt 
att skicka distriktsombud.

• Varje förening som har genomfört årsmöte eller nybildningsmöte det 
gångna året, genomfört årsmöte innevarande år, samt skickat in med-
lemsrapporteringen för föregående år senast den sista december , som 
innehar rösträtt enligt §33 mom 4, har rätt att skicka 2 ombud till för-
bundsstämman.

• Studieförbundet Vuxenskolan har rätt att skicka 2 ombud. 
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mom 6 Begränsningar i rösträtten:
• Alla ombud ska kunna bevisa medlemskap i Vi Unga för innevarande år. 

Studieförbundet Vuxenskolans ombud behöver ej inneha medlemskap i 
Vi Unga. Ledamöter i den tillträdande förbundsstyrelsen har inte rösträtt 
i fråga om val av revisorer.

• Förbundsstyrelsens ledamöter samt personal och valberedning i Vi Unga 
kan inte deltaga som ombud för förening eller distrikt och har ej rösträtt 
på förbundsstämman. 

• Ombud ska anmälas till riksorganisationen förbundsorganisationen  
senast 50 dagar före förbundsstämman. 

Vid ordinarie förbundsstämma behandlas följande:
• Godkännande av kallelse
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst sju och högst 13 (in-

klusive ledamot vald på förslag av Studieförbundet Vuxenskolans), samt 
eventuella ersättare i förbundsstyrelsen

• Val av förbundsstyrelse
• Val av tre myndiga revisorer, varav minst en auktoriserad, samt ersätta-

re. Auktoriserad revisors ersättare är personlig
• Motioner
• Verksamhetsplan och budget
• Fastställande av medlemsavgift                      
• Övriga förslag från förbundsstyrelsen
• Val av valberedning 

 

§ 34  Motionsrätt
Alla medlemmar, föreningar, och distrikt har rätt att lämna in motioner till 
förbundsstämman. motionerna ska vara underskrivna av minst en motio-
när. motionerna ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 75 dagar före  
förbundsstämman.
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§ 35 34 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelse som väljs av ordinarie förbundsstämma tillträder vid års-
skiftet.tillträder omgående. Förbundsstyrelsen består av förbundsstämman 
valda ledamöter och ersättare, en representant med personlig ersättare från 
Studieförbundet Vuxenskolan, samt adjungerade ledamöter. Ledamöter vil-
ka valts av förbundsstämman ska vara medlemmar i Vi Unga.

Förbundsstyrelsen har till uppgift att:
• Skriva verksamhetsplan och budget
• Sköta förbundsorganisationens förvaltning samt verksamhetsberättelse 

och bokslut
• Ansvara för att bra verksamhet planeras och genomförs, i enlighet med 

Förbundet Vi Ungas grundidéer och stadgar
• Föra medlemmarnas och Förbundet Vi Ungas talan i enlighet med  

Förbundet Vi Ungas idéprogram.
• Ansvara för att inom förbundsstyrelsen utse representant till  

studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse. 

§ 36 35 Valberedning
Valberedningen består av förbundsstämman valda ledamöter. 

Valberedningen har till uppgift att till förbundsstämman lägga förslag på:
• Till förbundsstämman lägga förslag på a Antal ledamöter i förbunds- 

styrelse och ett förslag på förbundsstyrelse. 
• Stämmoordförande och stämmosekreterare för att leda förbundsstäm-

man
• Till förbundsstämman lägga förslag på rRevisorer och ersättare.
• Till förbundsstämman lägga förslag på tTraktamenten, arvoden och  

ersättningar.

§ 37 36  Upplösning
För upplösning av Förbundet Vi Unga fordras ett enhälligt beslut på  
ordinarie förbundsstämma eller beslut med 3/4 majoritet av avgivna  
röster vid två på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Förslag  
om upplösning av Förbundet Vi Unga ska utsändas minst 40 dagar före  
förbundsstämman. tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, ska  
vid upplösning överlämnas till annan ideell ungdomsorganisation, enligt 
förbundsstämmans beslut med minst 3/4 majoritet av avgivna röster.



117

Allmänna stadgar
§ 1  Namn och grundidé

Organisationens namn är Förbundet Vi Unga (Vi Unga). Förbundet Vi Unga 
(915600-2421) är en ideell barn- och ungdomsorganisation som verkar en-
ligt demokratiska principer. Vi Unga är religiöst- och partipolitiskt obundet.

§ 2   Syfte
Vi Ungas verksamhet syftar till att ge barn och ungdomar möjlighet att få ta 
egna initiativ och eget ansvar för sin verksamhet i samarbete med andra, 
och därigenom lära sig ett demokratiskt arbetssätt. Vi Unga vill i verksam-
heten stimulera till ett samhällsengagemang.

§ 3  Organisationen
Vi Unga har en struktur där verksamheten delas i tre nivåer:
1. Förening som bedriver verksamhet för ett visst ändamål.
2. Distrikt som bedriver verksamhet inom ett begränsat geografiskt  

område.
3. Förbundet som bedriver verksamhet på nationell nivå och stödjer  

distrikt och föreningar.

§ 4    Medlemskap
mom 1 Alla fysiska personer som godkänner Vi Ungas stadgar kan bli med-
lemmar. Medlemskap erhålls då person- och kontaktuppgifter är registrerat 
i förbundets medlemsregister och då eventuell medlemsavgift är betald.

mom 2 En medlem som vill avsluta sitt medlemskap gör detta genom att 
meddela sin förening eller ansvarig instans inom förbundsorganisationen.

Bilaga 3 
Förslag på nya stadgar
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§ 5   Stadgar
Varje enskild förening och distrikt har egna stadgar, och har dessutom  
rätt att göra ändringar i respektive stadgar. Beslut ska fattas enligt §6  
Stadgeändring.

§ 6   Stadgeändring
För ändring av Vi Ungas allmänna stadgar och stadgarna för förening och 
distrikt, behövs ett enhälligt beslut på ordinarie årsmöte för aktuellt led 
eller beslut med 2/3 majoritet av rösterna vid två på varandra följande års-
möten med minst en månads mellanrum, varav minst ett ordinarie. Förslag 
till ändring av Vi Ungas stadgar ska utsändas med ordinarie stämmohand-
lingar på respektive nivå. Stadgeändringar på förenings- och distriktsnivå 
ska informeras till förbundsorganisation i samband med rapportering av 
årsmötesprotokoll. 

§ 7    Alkohol-och drogfritt
All verksamhet som bedrivs i Vi Ungas regi är fri från alkohol och droger.

§ 8   Högst beslutande organ
Förbundsstämman är Vi Ungas högst beslutande organ. Mellan förbunds-
stämmorna är förbundsstyrelsen förbundets högst beslutande organ.

§ 9 Röstningsförfarande
Vid all röstning inom Vi Unga har varje närvarande röstberättigad en röst. 
Röstning för någon icke närvarande, även med fullmakt, är inte tillåten. Vid 
lika röstetal avgörs frågan genom lottning.

§ 10  Beslutsmässighet
För beslutsmässighet vid styrelsemöten i Vi Unga gäller att mer än hälften 
av de röstberättigade styrelseledamöterna eller deras ersättare finns när-
varande. För beslutsmässighet på årsmöten i Vi Unga ska kallelsen vara 
utsänd i stadgeenlig tid och godkännas på årsmötet. Föreningar ska sända 
årsmöteskallelsen till alla sina medlemmar. Distrikt och förbund sänder 
kallelserna för distrikts- och förbundsstämma till föreningarnas  
kontaktpersoner.

§ 11  Verksamhets- och räkenskapsår
Vi Ungas verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, det vill säga 
1 januari - 31 december.



119

§ 12 Nybildning av förening
En förening kan bildas då minst tre personer är villiga att driva verksam-
heten varav minst tre ska ingå i föreningsstyrelsen. Nybildning sker genom 
protokollfört nybildningsmöte.

§ 13 Nybildning av distrikt
Ett distrikt bildas då minst tre medlemmar är villiga att driva verksamheten 
och medverka i distriktsstyrelsen. Ansvaret för att bilda ett nytt distrikt 
ligger på förbundsorganisationen. Bildande av distrikt ska godkännas av 
förbundsstyrelsen.

§ 14 Ombildning av distriktsorganisation 
Återbildning av vilande distrikt samt delning eller sammanslagning av  
distrikt kan ske efter godkännande av förbundsstyrelsen.

§ 15  Annan juridisk enhet
Annan juridisk enhet än distrikt och förening kan bildas efter  
godkännande av förbundsstyrelsen. Den nya enheten ska följa  
Förbundet Vi Ungas allmänna stadgar §1-16. Enhetens stadgar ska  
godkännas av förbundsstyrelsen, och bildandet av ny enhet anmälas  
på nästkommande ordinarie förbundsstämma.

§ 16 Styrelserepresentation 
Studieförbundet Vuxenskolan har rätt att föreslå en representant med  
personlig ersättare i Vi Ungas styrelser, så länge Vi Unga har rätt att föreslå 
en representant med personlig ersättare i studieförbundet Vuxenskolans 
styrelser. 

§ 17 Uteslutning
mom 1 Medlem, förening eller distrikt, som inte följer antagna stadgar, inte 
betalar fastställda avgifter, inte verkar i enlighet med Vi Ungas värderingar 
eller som genom sitt uppträdande skadar Vi Unga, kan uteslutas. Detta sker 
genom beslut i ovanstående led i organisationen där medlem, förening eller 
distrikt avstängs. Innan beslut fattas ska berört organisationsled eller  
enskild medlem ges tillfälle att yttra sig.

mom 2 Alla avstängningsbeslut rapporteras till förbundsstyrelsen där beslut 
om uteslutning sker. Organisationsled eller medlem har rätt att få frågan 
om uteslutning prövad vid följande ordinarie förbundsstämma. Förbunds-
stämmans beslut kan inte överklagas. Vid uteslutning tillfaller föreningens 
eller distriktets tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, närmaste 
ovanstående organisationsled.
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Grundstadga för förening 
§ 18  Föreningens namn

Föreningens namn är __________________________
Föreningen är en lokalavdelning i Förbundet Vi Unga. Organisationens  
firmanamn ska innehålla ”Vi Unga”.

§ 19  Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i ___________________________ (ort och kommun).

§ 20  Föreningsårsmötet
mom 1 Årsmötet är föreningens högst beslutande organ. Årsmöte ska hållas 
varje år senast den sista februari. 

Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av röstlängd 
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisionsberättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre, samt eventuella 

ersättare i föreningsstyrelsen                        
• Val av föreningsstyrelse
• Val av minst en myndig revisor           
• Motioner
• Anmälan av verksamhetsplan och budget               
• Fastställande av medlemsavgift                      
• Förslag från föreningsstyrelsen
• Val av valberedning

mom 2  Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen finner anledning till det 
eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begär det. Vid extra årsmöte 
behandlas bara den fråga som är orsak till det extra årsmötet.

mom 3 Föreningsstyrelsen ska kalla till årsmötet senast 14 dagar före mötet.

mom 4 Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla närvarande medlemmar 
som betalt medlemskap för innevarande år. Den avgående föreningsstyrel-
sens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Leda-
möter i den tillträdande föreningsstyrelsen har inte rösträtt i fråga om val 
av revisorer. Personal i Vi Unga har inte rösträtt.



121

§ 21  Motionsrätt
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motioner till föreningens 
årsmöte. Motionerna ska vara underskrivna av minst en motionär. Motio-
nerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

§ 22  Föreningsstyrelsens uppgift
Föreningsstyrelsen består av ledamöter valda av föreningens årsmöte samt 
adjungerade ledamöter, efter föreningsstyrelsens beslut. Ledamöter som 
valts av föreningsårsmötet ska vara medlemmar i Förbundet Vi Unga.

Föreningsstyrelsen har till uppgift att:
• Planera och genomföra verksamhet, i enlighet med Vi Ungas  

grundidéer och stadgar.
• Leda föreningen, samt göra verksamhetsberättelse och bokslut.
• Betala avgifter och lämna in de rapporter, ge den information och insyn  

i verksamhet och förvaltning som distrikt och riksorganisation önskar.
• Välja ombud till distriktsstämman.

§ 23  Vilande förening
En förening som inte bedriver verksamhet ska förklaras vilande genom 
beslut på föreningsårsmötet och föreningens tillgångar ska förvaltas av 
distrikt eller i de fall sådant inte finns, förbundet. Om årsrapport inte in-
lämnats senast den 15 mars kan distriktsstyrelsen eller, i de fall sådant inte 
finns, förbundsstyrelsen fatta beslut om att upplösa föreningen.

§ 24  Upplösning
En förening som inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmar-
na ska upplösas. Föreningen upplöses genom beslut på föreningsårsmöte 
eller av styrelse för ovanstående led. Vid upplösning tillfaller föreningens 
tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, distrikt eller, i de fall sådant 
inte finns, förbundet.
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Grundstadga för distrikt 
§ 25  Distriktets namn

Distriktets namn är ______________________________
Organisationen är ett distrikt i Förbundet Vi Unga. Organisationens  
firmanamn ska innehålla ”Vi Unga”. Namnet ska ha koppling till distriktets 
geografiska område. 

§ 26  Distriktets omfattning
Lokala föreningar är sammanslutna i distrikt. Distrikt omfattar ett  
geografiskt område.

§ 27  Distriktsstämman
mom 1 Distriktsstämman är distriktets högst beslutande organ. Ordinarie 
distriktsstämma ska hållas tidigast den 1 mars och senast den 30 april varje 
år. 

Vid ordinarie distriktsstämma behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisionsberättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av antal personer i distriktsstyrelsen, minst tre,  

samt eventuella ersättare.
• Val av distriktsstyrelsen (tex. ordförande, sekreterare, ledamot)
• Val av minst en myndig revisorer med sakkunskap, samt minst  

en ersättare.
• Motioner
• Verksamhetsplan och budget              
• Fastställande av medlemsavgift                   
• Förslag från distriktsstyrelsen
• Val av valberedning              

mom 2 Extra distriktsstämma hålls då distriktsstyrelsen finner anledning 
till det eller då minst 1/3 av föreningarna i distriktet skriftligen begär det. 
Vid extra distriktsstämma behandlas endast den fråga som är orsak till den 
extra distriktsstämman.
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mom 3 Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsstämman senast 30 dagar före 
mötet. Stämmohandlingarna ska finnas tillgängliga senast 10 dagar före 
distriktsstämman.

mom 4 Varje förening är garanterad 5 ombud på distriktsstämman, under 
förutsättning att föreningens medlemsrapportering för föregående år läm-
nats in före distriktsstämman. Föreningens ombud ska vara medlemmar 
i föreningen. Ombud ska kunna bevisa medlemskap för innevarande år. 
Distriktsstyrelsens ledamöter har ej rösträtt på distriktsstämman och kan 
heller inte väljas som ombud av förening. Ledamöter i den tillträdande 
distriktsstyrelsen har ej rösträtt i fråga om val av revisorer. Valberedning i 
distriktet och personal i Vi Unga har ej rösträtt på distriktsstämman.

 

§ 28  Motionsrätt
Alla medlemmar och föreningar i distriktet har rätt att lämna motioner till 
distriktsstämman. Motionerna ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 
20 dagar före stämman.

§ 29 Distriktsstyrelsens uppgift
Distriktsstyrelsen består av personer valda av distriktsstämman, samt 
adjungerade ledamöter. Studieförbundet Vuxenskolan har rätt att utse en 
representant med personlig ersättare. Personer valda av distriktsstämman 
ska vara medlemmar i Vi Unga.

Distriktsstyrelsen har till uppgift att leda och samordna arbetet inom distri-
ket. Detta innebär bland annat att företräda Vi Unga och Vi Ungas medlem-
mar på regional nivå och att stödja och främja Vi Ungas medlemsföreningar 
inom distriktet. Prioriterade verksamhetsomården för distrikten är bland 
annat utbildning, föreningsstöd och påverkans- och informationsarbete.

§ 30  Vilande distrikt
Ett distrikt som inte bedriver verksamhet och inte kan fullfölja sina åtag-
anden gentemot föreningarna kan förklaras vilande genom beslut på di-
striktsstämman. Om det inte är möjligt att genomföra distriktsstämma kan 
förbundsstyrelsen fatta beslut om att lägga distriktet vilande.
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§ 31 Förvaltning
Om ett distrikt förklaras vilande ska förbundsstyrelsen utse en förvaltare 
i form av person, annat distrikt, enhet inom studieförbundet Vuxenskolan 
eller annan lämplig part. ett avtal skrivs mellan förvaltaren och förbundsor-
ganisationen. Ansvar för vilande distrikt har förbundsstyrelsen.

§ 32 Upplösning
För upplösning av distriktet fordras ett enhälligt beslut på ordinarie  
distriktsstämma eller beslut med 3/4 majoritet av avgivna röster vid två  
på varandra följande distriktsstämmor med minst en månads mellanrum, 
varav minst en ordinarie. Förslag om upplösning av distriktet ska, via  
kallelse, skickas ut minst 30 dagar före distriktsstämman. Om det inte är 
möjligt att genomföra en distriktsstämma, kan distriktet upplösas genom 
beslut av förbundsstyrelsen. Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar, 
efter reglering av eventuella skulder, förbundsorganisationen. Om ett  
distrikt varit vilande i ett år kan förbundsstyrelsen upplösa distriktet.
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Grundstadga för förbund
§ 33  Förbundsstämman

mom 1 Ordinarie förbundsstämma sker vartannat år. Vid ordinarie  
förbundsstämma behandlas följande:
• Godkännande av kallelse
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisionsberättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst sju och högst 13  

(inklusive ledamot vald på förslag av Studieförbundet Vuxenskolans), 
samt eventuella ersättare i förbundsstyrelsen

• Val av förbundsstyrelse
• Val av tre myndiga revisorer, varav minst en auktoriserad, samt  

ersättare. Auktoriserad revisors ersättare är personlig.
• Motioner
• Verksamhetsplan och budget
• Fastställande av medlemsavgift                      
• Övriga förslag från förbundsstyrelsen
• Val av valberedning

mom 2 Extra förbundsstämma hålls då förbundsstyrelsen finner anledning 
till det eller då minst en 1/3 av distrikt eller vilande distrikt skriftligen begär 
det. I vilande distrikt tas detta beslut genom en dokumenterad överens-
kommelse mellan de existerande föreningarna. Vid extra förbundsstämma 
behandlas bara den fråga som är orsak till den extra förbundsstämman. 

mom 3 Förbundsstyrelsen ska skriftligen kalla till ordinarie förbundsstäm-
ma senast 100 dagar före, och till extra förbundsstämma senast 70 dagar 
före. Stämmohandlingarna utsändes senast 14 dagar före förbundsstäm-
man.
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mom 4 Rösträtt vid förbundsstämman har:
• Närvarande ombud från förening. Förening ska ha varit nybildad och 

haft rösträtt på distriktsstämman samt skickat in medlemsrapportering-
en senast den sista december till förbundsorganisationen. 

• Närvarande ombud från distrikt. Distrikt ska till förbundsorganisationen 
betala debiterade och förfallna avgifter från föregående år senast 150 
dagar innan förbundsstämman samt inlämna korrekt ifylld medlems-
rapportering senast 31 december föregående verksamhetsår. Vilande 
distrikt har ej rätt att skicka distriktsombud.

• Närvarande ombud från Studieförbundet Vuxenskolan.

mom 5 Ombudsfördelning räknas enligt följande:
• Varje distrikt, som innehar rösträtt enligt §33 mom 4, har rätt att skicka 

minst fyra ombud. För varje påbörjat 200-tal medlemmar utöver 200 får 
distriktet ytterligare ett ombud. Ombudsantalet baseras på antalet med-
lemmar per den 31 december föregående år.

• Varje förening, som innehar rösträtt enligt §33 mom 4, har rätt att skicka 
2 ombud till förbundsstämman.

• Studieförbundet Vuxenskolan har rätt att skicka 2 ombud.

mom 6 Begränsningar i rösträtten:
• Alla ombud ska kunna bevisa medlemskap i Vi Unga för innevarande år. 

Studieförbundet Vuxenskolans ombud behöver ej inneha medlemskap i 
Vi Unga. Ledamöter i den tillträdande förbundsstyrelsen har inte rösträtt 
i fråga om val av revisorer.

• Förbundsstyrelsens ledamöter samt personal och valberedning i Vi Unga 
kan inte deltaga som ombud för förening eller distrikt och har ej rösträtt 
på förbundsstämman. 

• Ombud ska anmälas till förbundsorganisationen senast 50 dagar före 
förbundsstämman.

§ 34  Motionsrätt
Alla medlemmar, föreningar, och distrikt har rätt att lämna in motioner till 
förbundsstämman. motionerna ska vara underskrivna av minst en motio-
när. motionerna ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 75 dagar före 
förbundsstämman.
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§ 35  Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelse som väljs av ordinarie förbundsstämma tillträder omgå-
ende. Förbundsstyrelsen består av förbundsstämman valda ledamöter och 
ersättare, en representant med personlig ersättare från Studieförbundet 
Vuxenskolan, samt adjungerade ledamöter. Ledamöter vilka valts av för-
bundsstämman ska vara medlemmar i Vi Unga.

Förbundsstyrelsen har till uppgift att:
• Skriva verksamhetsplan och budget
• Sköta förbundsorganisationens förvaltning samt verksamhetsberättelse 

och bokslut
• Ansvara för att verksamhet planeras och genomförs, i enlighet med  

Förbundet Vi Ungas grundidéer och stadgar
• Föra medlemmarnas och Förbundet Vi Ungas talan i enlighet med  

Förbundet Vi Ungas idéprogram.
• Ansvara för att inom förbundsstyrelsen utse representant till  

studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse. 

§ 36  Valberedning
Valberedningen består av förbundsstämman valda ledamöter. 

Valberedningen har till uppgift att till förbundsstämman lägga förslag på:
• Antal ledamöter i förbundsstyrelse och ett förslag på  

förbundsstyrelse. 
• Stämmoordförande och stämmosekreterare för att leda  

förbundsstämman
• Revisorer och ersättare.
• Traktamenten, arvoden och ersättningar.

     

§ 37  Upplösning
För upplösning av Förbundet Vi Unga fordras ett enhälligt beslut på ordina-
rie förbundsstämma eller beslut med 3/4 majoritet av avgivna röster vid två 
på varandra följande ordinarie förbundsstämmor. Förslag om upplösning 
av Förbundet Vi Unga ska utsändas minst 40 dagar före förbundsstämman. 
tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, ska vid upplösning överläm-
nas till annan ideell ungdomsorganisation, enligt förbundsstämmans beslut 
med minst 3/4 majoritet av avgivna röster.
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Bakgrund
Förbundet Vi Unga är en organisation som samlar sina medlemmar för  
olika tillfällen. kan vara för en utbildning eller ett läger där vi jobbar för ökad  
gemenskap samt allas delaktighet och där makten är jämlikt fördelad. Förbundet 
Vi Unga jobbar aktivt för att motverka all form av intoleranta beteenden. Men 
detta är en delad struktur som ska utvecklas. Förbundsstyrelsen har inte verkställt 
några fysiska träffar under 2020-2021 på grund av pandemin, men detta hindrade 
inte förbundsstyrelsen från att ta fram reformer som ska förbättra inför den  
fina framtiden som vi blickar mot åt. En bakgrund till styrelsens beslut gällande 
visselblåsarna är svar från enkäten i förbundets projekt Antirasistisk handlings-
kraft som visar på att våra medlemmarna upplever att de inte vet vem eller  
vilka de ska vända sig till om de utsätts för intoleranta beteenden, sexuella  
trakasserier eller liknande oacceptabla beteenden och bemötanden. Av den  
anledningen framgår det tydligt att det finns ett behov av att skapa en tydlig  
kontaktfunktion dit medlemmar och personal kan vända sig om någon  
form av kränkande behandling sker inom organisationen.

Visselblåsarfunktionen
Förslag från förbundsstyrelsen (proposition) 
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Förslag
Visselblåsare är två personer som ska väljas varje mandatperiod av styrelsen. 
Dessa två personer ska vara engagerade medlemmar i Förbundet Vi Unga samt 
vilja och ha förmågan att möta upp de utsatta och agera rättvist. Personerna ska 
ha förmågor som att vara lyhörda, ödmjuka, självsäkra, allmänbildade, förstående 
och ha ett helhetsperspektiv. 

De utvalda personerna kommer att:
Vara tillgängliga vid eventuella evenemang.
Dela kontaktuppgifter till de i god tid.
Skapa anmälningsformulär innan evenemang.
Skriva rapporter till förbundsstyrelsen.
Ta fram enslutrapport till förbundsstämman.

Dessa personer ska få följande från förbundet:
Telefon där de kontaktas.
Teknisk utrustning vid behov.
Arvode.

Visselblåsarna ska ha befogenhet att:
Skicka hem medlemmar med oacceptabelt beteende.
Komma med förslag till förbundsstyrelsen om att utesluta medlemmar eller 
föreningar.
Polisanmäla.
Socialstyrelsen oro anmäla
Kontakta föräldrar och vårdnadshavare.
I samordning: Beställa utredningar.

Alla medlemmar i Vi Unga som har varit utsatta eller har något känsla de vill dela 
med sig ska det finnas möjlighet att göra det både anonymt och med sin identitet. 
Personerna ska ha möjlighet att även behandla tidigare händelser.

Beslut 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta:
att införa en visselblåsarfunktion utifrån det som anförs i dokumentet.
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Inledning
Det här är Vi Ungas likabehandlingsplan. Likabehandling handlar om att alla 
har lika värde och rätt till delaktighet. En likabehandlingsplan behövs så länge 
diskriminering förekommer. När all diskriminering har upphört behövs inte 
längre en likabehandlingsplan. Det är först när all diskriminering har upphört 
som jämlikhet och likabehandling är en självklarhet.

OBS! Tillfällig layout

Likabehandlingsplan
Förslag från förbundsstyrelsen (proposition) 
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Ordlista
Diskriminering handlar om att någon blir orättvist behandlad, jämfört med en 
annan person i liknande situation. Det finns en lag emot diskriminering. Diskri-
mineringslagen säger att det är förbjudet att behandla någon dåligt på grund av 
personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniska tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
ålder. I lagen är det förbjudet med direkt diskriminering, indirekt diskriminering, 
bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att 
diskriminera. 

Exkludering är när någon utesluts från ett sammanhang eller inte får vara med. 

Inkludering är när personer får vara med och känner sig välkomna i ett  
sammanhang.

Jämlikhet betyder att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 

Likabehandling innebär att behandla alla med respekt och anse att varje person 
har lika värde och samma rättigheter.

Makt syftar till vilket inflytande en person har i olika sammanhang. Det kan  
handla om hens möjlighet att påverka, fatta beslut eller att ha en viss position.

Mångfald är att människor med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv kan 
delta på lika villkor.

Normer är uttalade eller outtalade regler för hur en ska bete sig i en viss situation. 
Normer kopplas samman med makt, där vissa har större inflytande över normer 
än andra.

Normkritik handlar om att ifrågasätta maktrelationer och de normer som skapas 
utifrån dessa.

Social struktur är den ram av sociala institutioner, samhällspositioner,  
samhällsgrupper och relationer mellan dessa i samhället. 

Tillgänglighet handlar om att alla kan vara delaktiga och ta del av samhället. Hit 
hör både utformning av den fysiska miljön, men också tillgång till information 
och kommunikation. 

Vision är de mål och tillstånd en vill uppnå i framtiden.

Värdegrund är de värderingar, etiska principer och tankar om bemötande  
som delas av en grupp människor. Den kan vara ett verktyg inom en verksamhet, 
såsom en organisation eller förening.
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Varför är likabehandling viktigt?
Likabehandling är viktigt för att skapa inkludering, mångfald och jämlikhet. Det 
behövs för att alla barn och unga ska känna sig välkomna. Det behövs också för att 
alla ska kunna delta på sina egna villkor, och utifrån sina egna förutsättningar. 

Likabehandling kräver aktivt arbete emot diskriminering, exkludering och  
maktstrukturer. När diskriminering förekommer innebär det att exkluderande 
normer och skadliga sociala strukturer finns. Det gör att enbart vissa personer 
kan vara med, medan andra personer inte kan det. 

En inkluderande organisation handlar både om fysisk tillgänglighet, men också 
om social tillgänglighet. Fysisk tillgänglighet handlar om att alla ska kunna röra 
sig fritt i en byggnad och kunna ta sig dit. Social tillgänglighet handlar om  
bemötande, kommunikation och om hur information förmedlas. 

Alla som håller med om Vi Ungas värdegrund och vision ska få vara med. Det är 
organisationens skyldighet att möjliggöra detta - men det är också viktigt att alla 
föreningar tänker på hur de kan jobba med likabehandling. Det görs genom att 
identifiera och motverka all diskriminering som förekommer och aktivt jobba  
för likabehandling. Tillsammans skapar vi en bättre organisation för alla unga.

Mål med likabehandlingsarbetet
Målet med likabehandlingsarbetet är att minska den maktobalans och diskrimine-
ring som finns inom förbundet och öka jämlikheten och likabehandlingen inom 
alla föreningar. Vi vill att likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela vår verksam-
het och omfatta samtliga områden där det förekommit diskriminering, och som 
måste förändras.

Vi vill också se en jämnare fördelning och större mångfald mellan olika etniska 
tillhörigheter, funktionssätt, kön, könsidentiteter eller könsuttryck, religioner 
eller andra trosuppfattningar, sexuella läggningar och åldrar samt privatliv och 
socioekonomiska statusar hos både anställda och medlemmar.

Resultatet av likabehandlingsarbetet kan bland annat mätas genom regelbundna 
undersökningar och kartläggningar, där medlemmar och anställda får besvara 
frågor om diskriminering och likabehandling inom organisationen och inom  
sina föreningar. På så sätt kan åtgärder vidtas där de behövs som mest, och en 
jämlikare organisation kan ta form.
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Vision
Vi Ungas vision är att alla barn och unga ska få ha en meningsfull fritid, engagera 
sig i föreningslivet och nå sina drömmar. För att möjliggöra detta krävs lika- 
behandlingsarbete, där varje individ har lika värde och samma rätt till inflytande  
i sitt eget liv. På så sätt kan strukturer förändras och makt fördelas mer jämlikt.

Civilsamhället och föreningslivet ska vara tillgängligt för alla personer.  
Detta oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet  
eller könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och  
ålder samt privatliv och socioekonomisk status. 

Diskrimineringsgrunder
I diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Utöver det finns  
det två ytterligare diskrimineringsgrunder inom Vi Unga. Nedan kommer en  
beskrivning av samtliga av dessa.

Etnisk tillhörighet
Människor kommer från olika länder och har olika etniciteter och nationaliteter. 
Människor har olika hudfärger, kulturer och bakgrunder. Alla människor har en 
eller flera etniska tillhörigheter. Det går att ha fler etniska tillhörigheter samtidigt. 
Om människor behandlas annorlunda på grund av sin etnicitet kan det vara  
diskriminering. 

Funktionsnedsättning
Funktionsnedsättning innebär en långvarigt nedsatt funktionsförmåga. Det kan 
bero på hur ens kropp eller hjärna fungerar. Ibland kan vissa saker bli krångligare 
när en har en funktionsnedsättning. I andra fall kan omgivningen utgöra hinder 
för en. Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av funktionsnedsättning. 
Att ha begränsad tillgänglighet är också diskriminering. 

Kön
Människor kan bli diskriminerade på grund av kön. En persons juridiska kön står 
ofta i viktiga papper, ens pass eller personnummer. Vissa personer känner sig inte 
som det kön de blivit tilldelade vid födseln. Personer kan diskrimineras på olika 
sätt utifrån kön. Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön.
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Könsidentitet eller könsuttryck
Könsidentitet är det eller de kön en känner sig som. Vissa personer känner sig 
som ett annat kön än det juridiska könet. Vissa personer känner sig inte som  
något kön alls. Ingen får bli diskriminerad på grund av sin könsidentitet.

Könsuttryck handlar om hur en person klär sig eller beter sig. Det finns normer 
kring hur personer med olika kön förväntas bete sig. Vissa personer vill leva  
annorlunda än normerna. Det är förbjudet att diskriminera någon på grund  
av könsuttryck.

Religion eller annan trosuppfattning
Människor tror på olika saker. Vissa tror på religioner, en del tror på andra saker 
eller tror inte alls. Det är förbjudet att diskriminera personer på grund av tro eller 
religion. 

Sexuell läggning
Sexuell läggning handlar om vilket eller vilka kön en person blir kär eller  
attraherad av. Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av personens  
sexuella läggning. 

Ålder
Ålder säger hur många år en person har levt. Det räknas från året och datumet 
personen föddes. Att behandla någon annorlunda på grund av ålder kan vara  
diskriminering. 

Inom Vi Ungas verksamhet finns även följande diskrimineringsgrunder:

Privatliv
Privatliv handlar om saker som rör ens individuella sätt att leva. Det kan vara om 
en är förälder, är i en relation eller var en bor. Det är förbjudet att behandla någon 
annorlunda på grund av privatliv. 

Socioekonomisk status
Socioekonomisk status handlar om hur mycket pengar en person har, hur länge 
personen har utbildat sig eller vilket jobb en har. Det kan också handla om vilket 
område en bor i. Det är inte tillåtet att behandla någon annorlunda på grund av 
socioekonomisk status. 
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Hur kan diskriminering märkas - och motverkas?
Diskriminering kan märkas på flera olika sätt. Det kan handla om bemötande  
och kommunikation, regler och hinder eller om vad som prioriteras och vad  
som bortprioriteras. Nedan kommer en beskrivning med exempel på hur  
diskriminering kan märkas och motverkas inom respektive område.

Bemötande
Hur vi uppfattar oss själva påverkas av hur andra bemöter och bedömer oss.  
Om andra är positiva och uppmuntrande mot oss känns det bättre, än om andra  
är negativa och otrevliga mot oss. Bemötande påverkar hur välkomna eller  
ovälkomna vi känner oss tillsammans med andra. 

Diskriminering kan märkas genom att vi bemöts på ett sätt där vi känner oss 
ouppskattade. Det kan handla om att det inte tas hänsyn till våra funktionssätt, 
kommunikationssätt eller vår språkliga nivå. Exempel på detta är att andra  
använder ett för svårt språk, att det inte finns kommunikativt stöd, att tecken-
språkstolkning inte finns eller att vi utesluts från aktiviteter, samtal eller möten. 

Ett bra bemötande är när vi känner oss sedda som individer. Det kan handla om 
att vi blir lyssnade på, tagna på allvar och uppmuntrade. Det innebär också att vi 
får kommunicera på sättet som passar oss bäst: exempelvis med kommunikativt 
stöd, teckenspråk eller språk anpassat efter vårt sätt att prata. 
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Exkludering
Exkludering handlar om att utesluta någon eller några från aktiviteter, samtal, 
möten eller föreningslivet. Det kan både ske genom direkt exkludering och  
indirekt exkludering. 

Direkt exkludering är när aktiviteter planeras och arrangeras där inte alla kan 
delta. Det kan vara evenemang där enbart personer som är normfungerande 
kan delta, medan personer med normbrytande funktionsvariationer inte kan 
delta. Det kan också vara att möten görs på ett krångligt sätt som gör att det 
blir svårt för personer som behöver ett lättare språk att vara med.

Indirekt exkludering är när det finns regler eller rutiner där vissa personer 
missgynnas regelbundet. Det kan vara att det finns en regel att boka en viss lo-
kal för evenemang som inte är tillgänglig för personer som använder rullstol, 
då det saknas ramp eller hiss för att komma in i byggnaden. Det kan också 
handla om att en använder svåra föreningstermer av vana, trots att de kan vara 
svåra att förstå för vissa personer.

Exkludering motverkas genom inkludering. Inkludering är när alla personer kan 
vara med och delta i aktiviteter. Det är också när alla personer blir välkomnade 
och känner sig välkomna. Inkludering kan vara att välja lokaler där alla deltaga-
re kan röra sig fritt eller att arrangera möten på ett roligt sätt som är enkelt att 
förstå. Det kan göras genom att ha rutiner och regler som alla personer gynnas 
av: att enbart boka lokaler som är tillgängliga för alla eller att använda ett lättare 
språk under möten.

Hinder
Hinder är när den fysiska eller sociala miljön hindrar personer från att vara med. 
Fysiska hinder kan vara att ha arrangemang i lokaler som är svåra att hitta i, att 
toaletter är könskodade eller att det inte går att röra sig fritt i för personer med 
olika funktionssätt. Sociala hinder kan vara att personer saknar kunskap om olika 
funktionsnedsättningar, inte respekterar människors könsidentitet, religion eller 
tro eller att människor uttrycker sig rasistiskt, funkofobt, homofobt eller sexis-
tiskt.

Hinder kan förebyggas och motverkas. Det gör att alla kan delta i olika möten, 
aktiviteter och ta sig fram på platser. Fysiska lokaler kan göras tillgängliga genom 
att de har automatisk dörröppnare, att toaletter är könsneutrala eller att trösklar 
är borttagna. Den sociala miljön kan bli tillgänglig genom att kunskapen om  
funktionsnedsättningar, könsidentiteter, religion och tro och etnicitet ökar. 
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Makt
Makt handlar om vilken möjlighet en person har att påverka en viss situation.  
Det kan handla om att andra lyssnar på en, att en får fatta beslut eller bestämma 
vad som är viktigt. Om en person har mycket makt är det ofta på bekostnad av att 
andra personer får mindre makt. Detta skapar en obalans mellan personerna. 

Makt kan fördelas jämlikt mellan alla personer. På så sätt får alla möjlighet till 
inflytande. Det kan göras genom att alla personer får prata, säga sin åsikt och  
att beslut fattas gemensamt. Det görs också genom att allas åsikt är lika viktig,  
och att alla blir lyssnade på. 

Prioriteringar
Prioriteringar är de områden som det läggs fokus, tid och resurser på. Problem 
kan uppstå när andra områden åsidosätts, bortprioriteras och inte får resurser. 
När det ofta är samma områden som prioriteras respektive bortprioriteras finns 
det en maktaspekt i detta. Diskriminering kan märkas genom att vissa områden 
ofta tas upp på agendan och anses viktiga, medan andra ämnen skjuts fram, glöms 
bort eller inte ens kommer upp på agendan.

För att kunna skapa mer jämlika prioriteringar är det viktigt att fundera på  
vad som prioriteras och vad som prioriteras bort. Är det någon fråga som  
har skjutits fram flera gånger? Är det vissa personer som väljer vad som ska  
prioriteras, medan andra inte får samma inflytande? Se till att områden som  
varje person tycker är viktigt får utrymme i både samtal och handling.

Tystnadskultur
Tystnadskultur är när vissa frågor, ämnen och teman tystas ner och inte tillåts 
pratas om. Det kan ske genom att vissa frågeställningar och diskrimineringsgrun-
der inte prioriteras eller fokuseras på. Om någon bryter mot tystnadskulturen 
kring ämnet genom att ta upp det på dagordningen, kan det bemötas genom att 
påstå att det är oviktigt, inte hör till föreningens uppdrag eller att det redan görs 
tillräckligt. Tystnadskultur är ett maktmedel som hindrar öppna samtal. Samtidigt 
befäster det normer kring vem som ska ha inflytande, vad som är tillåtet att prata 
om och vilka frågor som är viktiga. 

För att bryta tystnadskultur kan en använda sig av bekräftarteknik. Bekräftartek-
nik är att uppmärksamma personen som tystas ner, och bekräfta att du har hört 
vad hen sa. Det kan också vara att stötta personer som tar upp vissa frågor som 
inte prioriteras, eller att själv bryta tystnaden. Ett annat sätt är att uppmärksam-
ma tystnadskulturen. Det görs genom att berätta för den som utför tystnadskultur 
att hen tystar ner andra nu, och att det inte är okej. 
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Hur du kan jobba med  
likabehandlingsarbete
Vi Unga ska jobba med likabehandlings-
arbete för att alla unga ska kunna ha en 
meningsfull fritid. Det är även viktigt för 
att alla unga ska kunna engagera sig i fören-
ingslivet och känna sig välkomna. Vi behö-
ver jobba med likabehandlingsarbete både 
inom förbundet och inom föreningar. Det är 
upp till förbundet att skapa möjligheter för 
att minska diskriminering. Föreningar har 
också ansvar för att se till så att alla känner 
sig välkomna i deras förening. Här nedan är 
några förslag på hur det går att jobba med 
likabehandlingsarbete.

Diskrimineringsområden  
och exempel på åtgärder
Diskriminering kan förekomma inom samt-
liga områden som ligger till grund för dis-
kriminering. Därför är det viktigt att arbeta 
brett och förändra strukturer inifrån för att 
minska diskrimineringen inom samtliga 
områden. Nedan kommer en lista på diskri-
mineringsområden och möjliga åtgärder. 
Åtgärderna är lite olika beroende på om de 
riktar sig till förbundet eller föreningar.
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Diskrimineringsområden Åtgärder för förbundet Åtgärder för föreningar

Etnisk tillhörighet Utbildning i antirasism, 
utskick av antirasistiskt 
material till alla föreningar

Gå utbildningen i  
antirasism, läs materialet 
som skickas ut

Funktionsnedsättning Ökad tillgänglighet i  
material, arrangemang, 
bemötande och lokaler

Se till så att alla i er  
förening kan vara med  
på alla aktiviteter ni gör

Kön Arbeta inkluderande  
och könsneutralt. Om kön 
behöver anges ska det gå 
att välja mellan minst tre 
olika kön

Fråga om varandras  
pronomen och namn, gör 
aktiviteter där personer 
kan vara med oavsett kön

Könsidentitet  
och könsuttryck

Arbeta normkritiskt. Låta 
alla definiera sig själva, 
sina namn och pronomen

Låt alla definiera sig själva, 
fråga varandra om namn 
och pronomen

Religion och annan  
trosuppfattning

Arrangera aktiviteter i loka-
ler utan koppling till religi-
on eller annan  
trosuppfattning

Gör aktiviteter på platser 
där alla känner sig  
bekväma, t.ex. utomhus,  
på fritidsgårdar eller  
bygdegårdar

Sexuell läggning Arbeta normkritiskt och 
välja könsneutrala begrepp

Välj könsneutrala ord när 
ni pratar om relationer

Ålder Använda ett språk som 
alla förstår, utforma möten 
så alla barn och unga kan 
delta

Prata och skriv på ett sätt 
som alla kan förstå, oavsett 
ålder

Privatliv Planera och genomföra 
möten och aktiviteter på  
tider och platser där alla 
kan vara med

Ses när alla kan träffas och 
på platser som alla kan ta 
sig till

Socioekonomisk status Betala resor och logi för 
medlemmar, ha låga  
medlemsavgifter

Gör aktiviteter som betalas 
av förbundet, undvik  
aktiviteter som kostar 
pengar för medlemmarna



141

Information
Förbundet Vi Unga ansvarar för att sprida information till alla medlemmar  
och föreningar. Det kan både göras genom broschyrer, handböcker, utbildningar 
och under exempelvis nationella träffar. Förbundet ska berätta om visselblåsar-
funktionen och vem som ska kontaktas om någonting händer.
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Kartläggning, undersökning och utvärdering
Förbundet Vi Unga strävar efter att göra en kartläggning minst vartannat år.  
Det ska undersökas hur mycket och vilken diskriminering som existerar inom  
förbundet och hur likabehandlingsarbetet går. Det är viktigt att samtliga  
diskrimineringsgrunder undersöks.

Utvärderingen görs utifrån resultaten från undersökningarna. Utifrån det  
kan resurser sedan fördelas. Utvärderingen kan även ligga till grund för  
verksamhetsberättelsen, som alltid ska ha en punkt för likabehandlingsarbete.  
Organisationens verksamhetsmål kan formuleras utifrån det vid nästa period.

Kunskap och kompetens
Förbundet Vi Unga satsar på att ta fram material för att öka kompetensen kring 
likabehandling inom organisationen. Kunskapen och kompetensen kan sedan 
spridas och göras tillgänglig för föreningar och medlemmar. På så sätt kan  
likabehandlingsarbetet genomsyra alla nivåer i verksamheten.

Utbildning
Förbundet ansvarar för att ta fram utbildningar som syftar till att minska  
diskrimineringen inom både förbundet och i föreningarna. Vi uppmuntrar  
alla medlemmar och anställda att delta i dessa. Just nu finns det en utbildning  
i antirasism. Förbundet kommer at ta fram utbildningar inom andra områden 
utefter behov och intresse.

Visselblåsarfunktionen
Visselblåsarfunktionen är personer som jobbar med att finnas där om en själv  
eller någon annan utsätts för diskriminering. Det finns alltid minst två vissel- 
blåsare som väljs ut av styrelsen varje mandatperiod. De ska vara engagerade och 
ge stöd, information och vägledning till personer. Det är förbundsstyrelsen som 
ansvarar för att berätta vilka som är kontaktpersoner i visselblåsarfunktionen.  
Det ska framgå tydligt på både hemsidan, under läger och utbildningar vem som 
är en del av visselblåsarfunktionen.

När en medlem kontaktar någon ur visselblåsarfunktionen får hen anonymt  
berätta vad hen har utsatts för, upplevt eller sett någon annan erfara. Utifrån  
medlemmens berättelse får visselblåsarna inblick i medlemmens syn på en  
situation. Visselblåsarna kan sedan samla in mer information från andra som  
var närvarande vid händelsen för att få en djupare förståelse för vad som har 
hänt. Därefter kommer de lägga fram förslag på lösning och åtgärder till för-
bundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen fattar sedan beslut om vad som ska göras.
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Resurser
Förbundet Vi Unga ansvarar för att jobba kontinuerligt med likabehandlings- 
arbete. Hit hör att göra kartläggningar och undersökningar samt utvärdera dessa. 
Hit hör också att ta fram nya utbildningar och nytt material för att öka kunskapen 
och kompetensen inom verksamheten. Förbundet ansvarar för att tillhandahålla 
resurser till föreningar. Det kan vara broschyrer, utbildningar och information. 

Föreningarna ska utifrån sina förutsättningar se till att alla i föreningen känner sig 
välkomna, behandlas jämlikt och med respekt. Det är positivt om medlemmarna 
deltar i utbildningar och använder sig av likabehandlingsmaterial som  
förbundet ger dem.

Kontaktuppgifter
Om du blir utsatt för diskriminering eller upptäcker att någon annan behandlas 
orättvist, kontakta info@viunga.se så får du hjälp! Du kan kontakta info-mejlen 
själv, eller be om hjälp från en ledare, funktionär, vårdnadshavare, kompis eller 
annan person i din närhet. 

Du kan också kontakta Visselblåsarna, en ledare du litar på eller någon annan vux-
en du känner.

Om du har förslag på utbildningar som borde tas fram kan du även skicka dem till 
info@viunga.se.
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Bakgrund
Vi Unga behöver bli en tydligare organisation som är mer värderingsstyrd och 
lyhörd. Vi måste vara en stark röst som låter hela landets unga bli hörda. För 
att kunna vara den starka rösten behöver vi också ha vassa åsikter. Åsikter som 
sticker ut och som är väl underbyggda med rationella argument. En stor del i vår 
identitet är vad vi tycker, och allt det utgår från vår värdegrund. För att vi som 
organisation ska kunna inhämta och vara alla unga i hela landets röst, anser för-
bundsstyrelsen att ett utrymme och plattform för de unga att själva kunna göra sig 
hörda på, behövs.  Därför har förbundsstyrelsen identifierat ett behov av ett kom-
pletterande dokument till vårt idéprogram som beskriver hur vi omsätter våra 
värderingar i praktiken.

Förslag
Förbundsstyrelsen föreslår därför införande av ett nytt ungdomspolitiskt program 
där vi samlar viktiga ståndpunkter utifrån våra värderingar. Detta ungdomspolitis-
ka program anser vi ger det utrymme för viktiga diskussioner och debatter bland 
våra medlemmar som behövs.
 
Förbundet Vi Ungas ungdomspolitiska program visar riktningen för de åsikter och 
värderingar som Vi Ungas påverkansarbete utgår ifrån. Detta dokument beskriver 
även till viss del organisationens identitet och vilka frågor som är viktiga för våra 
medlemmar. Med hjälp av det här dokumentet ska vi kunna vässa våra politiska 
utspel och samla vår organisation kring den röst som vi tillsammans vill vara. Ut-
gångspunkten för de ställningstaganden som görs finns i Vi Ungas idéprogram.
 
Många av dessa åsikter är gamla och bestående sedan länge. Åsikter som är stän-
digt återkommande och en grundförutsättning i vårt arbete. Andra har uppkom-
mit på sistone och är viktigare och mer aktuella nu, i vår samtid.
 

Beslut
att  anta Förbundet Vi Ungas ungdomspolitiska program.

Ungdomspolitiskt program
Förslag från förbundsstyrelsen (proposition) 
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Landsbygden
Landsbygden är, och har sedan organisationens bildande år 1955, alltid varit ett natur-
ligt fokus inom Vi Ungas identitet. Vi Unga har alltid varit en företrädare för unga på 
landsbygdens rättigheter och intressen. 

Vår vision är att alla barn och unga i hela landet ska ha likvärdiga förutsättningar, 
oavsett var de bor. Vi ska därför vara starkt pådrivande för att landsbygden alltid ska 
utvecklas – inte avvecklas.

För att hela landet ska leva behövs tillgång till likvärdig infrastruktur.
• 100% av landets alla hushåll ska få tillgång till fiberuppkoppling (eller  

likvärdig anslutning).
• Kollektivtrafiken med avgångar från kl 6 till 23 ska finnas i hela landet. Även om 

det sker i alternativ form (ex. beställningstaxi istället för reguljär buss).
• Avgifterna för kollektivtrafiken ska vara likvärdiga i hela landet.
• Alla unga mellan 13-19 år ska garanteras avgiftsfri kollektivtrafik till  

närmaste tätort under hela veckan, dygnet runt.
• Hastighetsgränsen för A-traktorer och mopeder ska höjas i utbyte mot  

ökade krav på utbildning och säkerhet på fordon.

Rätt förutsättningar för organisationer och kultur som är anpassade efter 
det lokala samhällets behov, måste finnas.

• Organisationer som verkar på landsbygden ska kompenseras för den  
merkostnad som verksamhet på landsbygden kan innebära. 

• Premiera den geografiska spridningen i fördelningen av statsbidrag.
• På platser där den offentliga fritidsverksamheten är bristfällig ska  

samlingslokaler tillsammans med ungdomsorganisationer kunna få ett  
särskilt uppdrag att driva fritidsverksamhet, exempelvis en ungdomsgård.

• En särskild satsning ska genomföras i hela landet för att starta motor- 
fritidsgårdar.

Staten och företagen behöver våga satsa på utveckling i hela landet. 
• Statliga institutioner ska alltid prioritera närproducerade och ekologiska varor.

God utbildning som ger bra förutsättningar för barn och unga att  
utvecklas till sin fulla potential.

• Det ska finnas skolor upp till gymnasienivå inom en timmes resa med  
kollektivtrafik.

Förbundet Vi Ungas  
ungdomspolitiska program
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Jämlikhet och rättvisa
När det kommer till jämlikhet har det alltid varit viktigt för Förbundet Vi Unga  
att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Förbundet arbetar för en ökad 
jämlikhet i samhället och vill ha ett samhälle där alla har lika möjlighet att  
förverkliga drömmar. 

Fokuset inom dessa frågor har skiftat genom åren, det har handlat om alltifrån jäm-
ställdhet mellan könen till socioekonomisk ojämlikhet. Vi vill se ett samhälle där alla 
får lika möjligheter att utvecklas och känna sig betydelsefulla, oavsett vem man är.

Det ska vara lätt att hitta bostad, oavsett ålder och/eller ekonomi.
• Reformera bostadsköerna så att kötiden spelar mindre roll.
• Utöka Studie-och yrkesvägledarens ansvar att stödja elever i bostadssökning.
• Bygg fler billiga student- och ungdomsbostäder.

Alla ska få möjlighet att vara ekonomiskt självständiga.
• Likvärdigt arbete ska ge likvärdiga löner, oavsett kön och/eller ålder.
• Avskaffa arbetsgivaravgifter för unga.
• Det ska vara lätt att få ett första jobb.
• Studiestödet ska ökas i takt med inflationen.
• Kollektivtrafiken ska vara rabatterad mellan 19-25 år.
• Reformera läroplanen för Hem- och konsumentkunskap så att den också  

säkerställer undervisning om skattedeklaration.
• Se över läroplanerna avseende privatekonomi, så att dessa säkerställer  

undervisning om sparande och dess olika former.

Den du är ska inte påverka dina möjligheter.
• Förstärk utbildningen och medvetenheten om diskriminering i skolan.
• Säkerställ vikten av samtycke vid samlag i grundskolans undervisning.
• Förstärk tillämpningen av diskrimineringslagen, lyft särskilt upp  

åldersaspekten.
• Ingen ska behöva gå hungrig.
• Kvinnor och män, unga och äldre, ska få lika möjligheter.

Alla ska få möjlighet att vara trygga.
• Skolor ska utöka skyddet för utsatta barn och unga, så att vi får en trygg 

skolmiljö där utveckling står i centrum. 
• Vid mobbning är det i första hand mobbaren som ska omplaceras, inte offret. 

Helst inte någon.
• Våld i samhället måste upphöra.
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Miljö och klimat
Engagemanget för miljöfrågorna har alltid varit stort inom Vi Unga. Vår organisa-
tion är trots allt bildad i samklang med en levande natur på landsbygden. Vi har 
alltid haft starka åsikter  när det kommer till människans miljöpåverkan och de 
globala klimatförändringar som vi står inför. Vi har alltid befunnit oss i framkant 
vad gäller att motverka och försöka minska människans klimatavtryck för att  
rädda vår planet. Samtidigt har vi blandat teori med praktik i strävan efter  
att öka kunskap och utveckla ett grönare samhälle. 

Vi strävar efter ett samhälle där alla människor har möjlighet till ett liv som inte 
begränsas av klimatförändringar, både nu och i framtiden.

Alla behöver ta sitt ansvar i kampen för en mer hållbar värld.
• Politiken och näringslivet behöver ta den roll i omställningen som krävs av 

dem för att bromsa klimatförändringarna.
• Individen behöver ta eget ansvar i omställningen.
• I omställningen är det individens rättigheter som ska stå i centrum.
• Miljöorganisationer ska få en stärkt roll i omställningsarbetet och rätt  

förutsättningar för att bedriva sitt arbete.
• Fler internationella samarbeten för att motverka klimatförändringar krävs. 

Det ska löna sig att vara hållbar.
• Det ska kosta att släppa ut och det ska löna sig att vara miljövänlig. Detta 

ska göras genom en grön skatteväxling.
• Avskaffa moms på andrahandsförsäljning och reparationer.
• Gynna närodlad och ekologisk produktion.

Det ska vara enkelt att vara hållbar.
• Det måste vara enkelt att resa hållbart med exempelvis tåg i hela landet.
• Ekologiska, etiskt framställda och närodlade varor ska vara lättillgängliga 

för alla.
• Det måste vara enkelt att leva växtbaserat.
• All el ska komma från icke-fossila källor.
• Källsortering ska finnas lättillgängligt i hela landet.

Försvara lokalsamhällets miljö.
• Värna lokalsamhällets miljö från miljöskadliga verksamheter.
• Förbereda lokalsamhällen inför möjliga miljökatastrofer.
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Ungas makt och inflytande 
Grundtanken inom Vi Unga är att unga ska få leda unga. Vi ser att barn och unga 
kan bära ett mycket större ansvar än vad de vanligtvis blir anförtrodda med. 

Vi Ungas roll som organisation är att vara en företrädare och en röst för unga  
i hela landet. Ingen annan kan representera de unga bättre än de unga själva.  
Det finns mycket som angår unga både i samhället nationellt och i varje lokal- 
samhälle. Vår vision är ett samhälle där barn och unga alltid kan påverka sitt liv 
och den omvärld de lever i.

Barn och unga ska tas på allvar.
• Sänk rösträttsåldern till 16 år i kommun- och regionval.
• Säkerställ att barn och unga får utforma sin egen åsikt, utan yttre  

påverkan från vuxna.
• Säkerställ att barn och unga inte blir förminskade i debatten.

Barn och unga måste få möjligheten att bli självständiga.
• Personer över 15 år som har en önskan av att vara ekonomiskt  

självständiga, ska få möjlighet till det.  
• Föreningar bestående av personer under 18 år ska kunna hyra lokaler  

utan problem.
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Demokrati
Vi Unga är och har alltid varit en organisation som stått upp för den liberala  
demokratin och dess värde. Demokratin är en grundförutsättning för att allas  
röster ska få bli hörda och för att varje enskild individ ska ha möjlighet att  
skapa förändring. Vi ser på demokrati som en process som måste ske underifrån, 
där alla de som berörs får möjligheten att samlas och driva sina frågor. Men  
det liberala demokratin ska inte tas för given, utan är något som vi varje  
dag måste erövra. 

En grundförutsättning för demokrati är en obegränsad organisering.
• Alla som vill ska få organisera sig. 
• Ingen ska kunna inskränka någons organisering.
• Ideell organisering ska inte regleras.
• Civilsamhällets självständighet måste värnas. 

Demokratin måste skyddas.
• Vi fördömer alla försök att nedmontera den liberala demokratin.
• Grundlagen ska stärkas för att begränsa möjligheterna att nedmontera den 

liberala demokratin.

Förändring ska drivas av de som vill skapa den, inte åt dem.
• Staten ska inte bedriva verksamheter där de driver ungas röst, det är  

unga själva i organiserad form som ska göra det. Staten ska skapa rätt  
förutsättningar för organisationer och individer att kunna påverka.

• En grupp som driver åsikter ska alltid vara på deras egna initiativ. 
• Den offentliga sektorn ska underlätta tillgång till information och ingångar 

till påverkan.

Kunskapen om föreningslivet måste vara tillgänglig.
• Skolor ska inte kunna neka obundna organisationer tillträde till skolan.
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Bildning
Vi Ungas bildningssyn grundas i en tanke om att individen själv ständigt söker sig 
till ny kunskap genom att utforska den tillsammans med andra. Bildning behöver 
alltså baseras på en frivillig strävan efter kunskap och inte en påtvingad sådan. 
Därtill är det viktigt att den organiserade utbildningen också är rätt utformad för 
att möta de olika individernas behov. 

Den informella folkbildningen, å andra sidan, bör tilldelas en stark roll i att  
möjliggöra för individer att söka den kunskap som de själva efterfrågar. Därför 
behöver det värnas om studieförbundens självständighet i att tillgängliggöra just 
den kunskap som efterfrågas. Skolformen behöver vara flexibel och hålla en god 
kvalité för att säkerställa en god utbildning.

Bildning för bildningens skull.
• Läroplikt istället för skolplikt.
• Folkbildningens roll behöver framhävas och försvaras.
• Folkbildningens självständighet från staten behöver finnas.

En skola för individen.
• Reformera de estetiska och praktiska skolämnena i högstadiet så att de 

utgår mer från ett individuellt val samt att kursutbudet ska kunna breddas 
med ex. programmering för att kunna specialiseras.

• Skolmaten ska vara av god kvalitet och tillfredsställa allas behov.
• Skolverksamhet ska inte skäras ned på.
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Kultur
Kulturen måste vara fri och utgå från alla de olika former och uppfattningar som 
finns och utövas. Det är viktigt att alla former av kultur får existera och ta plats på 
lika villkor. 

Staten ska inte blanda sig i och värdera olika kulturella uttryck. Det måste vara 
enkelt att få utöva och praktisera alla former av kultur. Kulturen måste vara  
lättillgänglig för alla, oavsett var de bor och vilka de är.

 Kultur får aldrig ses på som att den är en produkt som mäts i kvantitet, utan  
bör ses utifrån dess olika unika kvalitéer och betydelser. 

Det måste vara enkelt att utöva kultur.
• Återinföra decibelnivåer som mått för oljud vid störningar, t.ex vid  

dansbanor. Detta för att säkerställa att kultur inte kan stoppas godtyckligt 
och utan referens till konkreta mätverktyg.

• Öka antalet dansbanor för att ge fler möjlighet att utöva och ta del av  
dansen.

• Avskaffa danstillståndet så att dansen alltid är fri.
• Tillgängliggöra enkla finansieringsformer för unga kulturutövare.

Kulturens olika former ska värnas.
• Graffitins ställning som konstart ska stärkas. 
• Skiljelinjerna mellan konst och skadegörelse måste förtydligas.

God tillgång till kultur i hela landet.
• Ökade satsningar från kulturrådet till kultur på landsbygden. Inte minst  

för unga och olika kulturformer.

Kultur går inte att mäta i kvantitet.
• Reformera bidragsfördelning överlag så att den utgår mer från kvalitet  

än kvantitet.
• Öka bidragsberättigade åldern till 30 år i bidragsgivning riktad mot unga, 

för att inkludera unga vuxna.
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Hälsa 
Tillgången till en god vård för unga ska vara en självklarhet, alla ska få samma 
förutsättningar i livet. Vi Unga tror att en god hälsa bland barn och unga skapar ett 
mer hälsosamt samhälle i längden. 

Det ska vara enkelt som ung att få tillgång till den vård som en behöver, anpassat 
utefter individuella behov. Vårdkontakten måste vara en trygghet, inte en börda. 

Kunskapen om hälsa och vård måste vara lättillgänglig och bred, samt genomsyra 
svenskt utbildningsväsende. Ungas vardagsliv måste vara anpassat för att de  
själva ska kunna ta ansvar för sin egen hälsa, och på så vis kunna leva ett långt 
och hälsosamt liv.

Vägarna in i vården ska vara enkla.
• Tilldela organisationer med självmordslinjer en viss remissroll mot  

psykiatrin.
• Ungas vård ska knytas samman till en vårdkontakt.

Vård och skolgång anpassad för ungas behov.
• Skolutbildningen ska utformas på ett sätt som är bättre anpassat för  

den psykiska hälsan.
• En vårdgaranti på en månad för psykiatrisk vård för personer under  

30 år ska införas.

Smidig övergång från vård från barn till vuxen.
• Övergången från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) till vuxenpsykiatrin 

ska ske problemfritt, utan att behandling blir lidande.
• Man ska kunna söka vård för sina diagnoser i alla regioner i landet,  

utan krav på remitteringar.

En god vård i hela landet.
• Det ska inte ta flera timmar till närmaste sjukhus.
• Arbeta för att förebygga missbruk.
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Bakgrund
Vi Unga är en gammal och anrik organisation som har deltagit i många historiska
händelser, samhällsförändringar och andra utmaningar som har ställt höga krav.
Trots detta har Vi Unga under alla 65 år hållit ihop, stått upp för sina värderingar,
ideal och dessutom samlat på sig en hel del erfarenhet. Tack vare en god
värdegrund, starka vänskapsband och berikande samarbeten har vi alltid stått 
kvar starka, ridit ut alla stormar och överlevt. Det gör oss ganska unika.

Vårt arbete och vårt sätt att arbeta på har onekligen varit lyckat. Därför vill vi  
fortsätta med detta effektiva och meningsfulla arbete. Vi vill fortsätta utvecklas 
och kämpa för alla barn och ungas rättigheter till att få utvecklas, känna sig  
betydelsefulla och kunna förverkliga sina idéer.

Åren som har gått har varit både roliga och självklara men även tidvis svåra och
utmanande. Tillsammans med Vi Ungas styrelse har vi alltid kunnat driva
verksamheten framåt med både ett leende på läpparna och stolthet i blicken.  
Vi har alltid kunnat ta oss igenom motgångar. Var finner vi då denna styrka?

Ligger den kanske i resurser som material, ekonomi och platser? Nej, den ligger 
hos alla våra organisationsmedlemmar. Det är i våra medlemmars drivkrafter, 
förmågor och drömmar som vår absolut största styrka ligger. I våra medlemmars 
vilja, förväntningar och tro hittar vi ständigt hopp. Det är det som alltid försäkrar 
oss om att Vi Unga är en stark organisation med en ljusnande framtid. Därför vill 
styrelsen, utifrån medlemmarnas vilja i förbundsstämman, nu blicka framåt ytter-
ligare och lägga en grund för vår utveckling i form av en strategisk plan.

Strategiska inriktningar
Förslag från förbundsstyrelsen (proposition) 
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Förslag
Den strategiska planen syftar till att bereda förslag för framtida insatser inom
förbundet och innehåller mål som vi vet kommer att ta många år att uppnå.  
Kanske är vissa mål också riktigt svåra att uppnå. På kort sikt kan det handla om 
en strävan efter att uppnå dem samt skapa förutsättningar som möjliggör att de 
kan uppnås i framtiden. För vi vet att om vi uppnår dessa mål, kommer vi att  
kunna bli världens bästa ungdomsorganisation. En ungdomsorganisation  
där alla ungdomars drömmar blir verklighet.

Vi Ungas styrelse har en tydlig framtidsvision för förbundets utveckling. Men för 
att nå denna vision behöver vi börja från där vi befinner oss just nu. I nuläget 
behöver vi utveckla våra strukturer, rutiner, kansli, policys, material och vår roll 
som arbetsgivare för anställda. Ett steg på vägen är den strategiska planen. Det 
är inte hela lösningen, utan bör i första hand förstås som en insats som tillämpas 
under en mandatperiod till att börja med, och därefter kommer ligga till grund 
för kommande mandatperioder och det fortsatta arbetet för att nå målen och vår 
vision. Det är viktigt att varje styrelse har möjlighet att skriva sin egen strategiska 
plan för sin mandatperiod.

Den strategiska planen kommer här nedan att beskriva hur vi ser på Vi Unga som
organisation, vilka syften vi har och vilka mål vi vill uppnå på kort och lång sikt.

Beslut
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:
att anta strategiska inriktningar för världens bästa ungdomsorganisation 2030.
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Förtroendevalda
Förbundet Vi Ungas viktigaste beståndsdel är sina medlemmar, vilka är de som  
får förtroende att leda verksamheten. Det kan ske på olika nivåer: Förbundsnivå,
distriktsnivå och i föreningar. Vi i förbundsstyrelsen anser att det är medlemmar-
na som är organisationens ryggrad.

I dagsläget värderas arbete ofta i form av ekonomisk prissättning. Vi anser att
engagemang och kunskap är fundamentalt för att leda föreningar, distrikt eller
förbundet. Detta är inget som behöver finnas hos varje individ från början,  
däremot bör tillgången till kunskap finnas tillgänglig. Alla gör saker för första 
gången vid något tillfälle.

Ett förtroendeuppdrag kräver engagemang, vilja att lära sig, utvecklas och  
förändras. Det här är delar vi vill ska ligga till grund för organisationen och  
dess utformning. När det gäller den strategiska planen hör det till styrelsens  
uppdrag att den verkställs. Det är viktigt för organisationens långsiktiga arbete  
att organisationen jobbar hållbart. På så sätt läggs också grunden för det  
framtida arbetet som kommer göras inom organisationen.

Det är viktigt att utveckla organisationen genom att skapa goda förutsättningar  
för medlemmarna, och vi ser det viktiga i att styrelsen får tillgång till den kunskap 
som behövs för att de ska kunna förbättra sina förmågor och verkställa de beslut 
som fattas. Styrelsen måste i sin tur utveckla sina uppdrag och få möjlighet att nå 
de mål som har satts upp. Styrelsen måste också få leda verksamheten utifrån Vi 
Ungas värderingar och principer.

Organisationen ska vara en plats där unga kan mötas och där styrelsen ska kunna
jobba för att öka kunskapen och ömsesidigt utbyta kunskap med varandra. Detta
kommer kunna leda till ökad förståelse, möjlighet till stöd och öppna upp för  
större möjligheter för såväl individer som för organisationen.

Styrelsen ska kunna kontrollera pågående processer, följa upp skeenden och  
bedöma vilka nya procedurer som ska påbörjas. Styrelsen ska också verka för 
ökad tillgänglighet och tillgång till information och kunskap, samt att sprida  
denna. För förbundets håll kan det ske genom mentorskap, där information,  
kunskap och attityder överförs mellan personer, vilket stärker deras tillhörighet, 
samhörighet och utjämnar kunskap mellan individer.

Världens bästa  
ungdomsorganisation 2030
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Organisationsutveckling
Förbundet Vi Unga är en ideell organisation vars viktiga resurser och drivkrafter 
är dess medlemmar, tillsammans med organisationens strukturer och principer. 
I en stor ungdomsorganisation som Vi Unga finns principerna och värderingarna 
formulerade i idéprogrammet. I detta framhålls mänskliga rättigheter i demokra-
tiska klimat som en grundläggande princip, där alla människors lika värde ska  
driva Vi Unga som organisation. Alla ska få plats och alla ska hitta sin plats i  
Vi Unga. Som förbund har organisationen tydliga riktlinjer för samarbetskrav,  
förväntningar och har gjort stora satsningar internt och externt när det  
gäller kommunikation.

Organisationens utveckling är en av de viktigaste delarna att fokusera och satsa  
på inom Vi Unga. Det är en del som behöver prioriteras extra mycket och ha sin 
egna prioriteringsordning utifrån varje utvecklingsaspekt för att kunna nå sin  
fulla potential. De insatser som har gjorts ska utvärderas varje år, som en del  
i den årliga organisatoriska satsningen.

Som organisation vill vi vara inkluderande, jämlika och verka för ökade
samarbetsmöjligheter. Vi ska sträva efter att makt och resurser fördelas jämlikt i
organisationen, och vi ska verka för att kommunicera på ett sätt som är anpassat
efter människors olika funktionssätt.

Maktbalans: Vi ska arbeta för att få en jämlik maktfördelning i vår
organisation.
Inkluderingsprinciper: Vi ska utveckla tydliga inkluderingsprinciper och
verka för likabehandling.
Fördelning: Vi ska se till att resurser fördelas jämlikt.
Kommunikation: Vi ska kommunicera på ett inkluderande sätt.
Samarbetsmöjligheter: Vi ska välja våra samarbetspartners med omsorg.

Utbildningar inom förbundet ska alltid utvecklas strategiskt inom organisationen.
Våra utbildningar bygger på folkbildningstanken, och vi är övertygade om att  
varje individ både har kunskaper att dela med sig av - men också nya saker att  
lära sig av. Vi vill att vår verksamhet ska kunna nå så många unga som möjligt,  
i så stor geografisk omfattning som möjligt i hela Sverige. Vi hoppas på att kunna 
vara det självklara valet för unga, i skapandet av en meningsfull fritid och en  
social gemenskap. För oss är det viktigt att unga får vara med och påverka sitt  
eget liv, engagera sig i föreningslivet och öka sin samhällsdelaktighet.

Verksamheten ska finnas i hela Sverige.
Verksamheten ska främja ungdomars samhällsdelaktighet.
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Avslutningsord
Vi Unga vet att engagemang och gemenskap tar oss långt. Tillsammans bygger vi
upp Förbundet Vi Unga där vi bidrar till civilsamhällets demokratiutveckling och 
låter barn och unga få uppleva egenmakt och självförverkligande. Detta görs bäst
underifrån, och i sammanhang som präglas av öppenhet, inkludering och utveck-
ling. Allt detta är viktiga byggstenar för oss. Vi i styrelsen lovar att ta hand om
organisationen med vår tid och våra resurser för att skapa den utveckling vi vill 
se.

Den strategiska planen lägger grunden för organisationens samverkan, utveckling
och framtid. Den förankrar och binder samman nuläget och det kommande. Alla 
har en roll, och i Vi Unga gör varje person nytta både inom organisationen såväl 
som i samhället som helhet. Det ska vara roligt och inspirerande att engagera sig  
i föreningar och i civilsamhället, och Vi Unga är glada över att kunna ge unga  
värme, trygghet och glädje i att engagera sig i samhällslivet.

Tillsammans skapar vi en organisation och ett samhälle som bygger på  
kompisskap, ambitioner, drömmar, öppenhet, framtidstro och – inte minst – 
framtidshopp.

Varma hälsningar från förbundsstyrelsen.
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Bakgrund
Förbundet Vi Unga har ett antal väldigt omvälvande och föränderliga år bakom 
sig. Vi har  behövt ta oss igenom problem och hinder både inom organisationen 
och utanför den. Den ostabila finansieringen har förhindrat oss från att fokusera 
på vårt huvuduppdrag och de snabba generationsskiftena har inneburit att mycket 
av den kunskap och organisationskultur som finns inom organisationen, har lagts 
på is. 

Samtidigt har världen förändrats mer än någonsin de senaste åren och de vikti-
ga samhällsfrågorna har därav skiftat fokus. Förutsättningarna för engagemang 
och organisering har också ändrats drastiskt i samband med de förändringar som 
skett i samhället i övrigt. 

Vi Unga har alltid varit en stark röst för barn och ungas rättigheter, inte minst på 
landsbygden. Vi har haft många viktiga traditioner, som exempelvis våra riksläger, 
som varit kärnan för gemenskap inom förbundet. Det har alltid funnits många  
olika naturliga plattformar och vägar till påverkan inom vår organisation. Detta 
har både knutit oss samman, främjat engagemanget samt låtit Vi Unga utvecklas. 

Idag har många av dessa viktiga grundpelare för organisationen försvagats och  
blivit lidande, utan någon egentlig förstärkning i sikte. Allt detta sammantaget 
visar på ett behov av att nu göra ett stort omtag kring hela vår organisations  
identitet, form och grundläggande arbetssätt.

Visionsarbetet
Förslag från förbundsstyrelsen (proposition) 
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Visionsarbetet
Förslag från förbundsstyrelsen (proposition) 

Innehåll
Vi Ungas organisation behöver, på grund av ovanstående problematik,  
nu genomföra ett grundligt identitets- och visionsarbete under kommande  
mandatperiod. Detta för att säkerställa organisationens långsiktiga överlevnad 
samt stärka vår särart och engagemanget i organisationen. I detta arbete ska  
hela organisationen involveras, både medlemmar, föreningar och distrikt. 

Vi ser, och tror, att detta kan leda till att Vi Unga växer till en ännu starkare  
organisation. Mer rustad och redo för framtidens utmaningar än någonsin  
tidigare. I detta arbete tror vi också att vi samtidigt även kan stärka det  
engagemang och de band som finns inom organisationen idag. 

Målsättningen är att, inför nästa förbundsstämma, genomföra en samlad process 
där hela organisationen tillåts ställa de viktiga frågorna som behövs. Frågorna om 
vilka vi är och vilka vi vill vara. Under arbetets gång ska vi våga ifrågasätta alla 
självklarheter och vara öppna för en total förändring. Det kan handla såväl om 
organisationens struktur och former som stadgar och värderingar. 

Förbundsstyrelsen föreslås därför få ett uppdrag att leda ett sådant omfattande 
förändringsarbete där de i samspel med övriga organisationen lägger fram väl 
förankrade förslag på de förändringar som krävs.  

Beslut
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta:

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att leda ett identitets- och visionsarbete  
 till förbundsstämma 2023.

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på organisations- 
 förändringar och dokument med anledning av det som framkommer i  
 identitets- och visionsarbete.
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Val
Här kommer alla förslag från valberedningen.  
Valberedningen valdes på senaste förbundsstämman 
och har i uppdrag att lägga fram förslag på allt från  
revisorer till förbundsstyrelse.

Kapitel 4
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Kapitel 4 I det här avsnittet presenteras förslag i valärenden. De som lägger förslag i valä-
renden är främst valberedningen. Valberedningen valdes av den förra förbunds-
stämman med uppdrag att ta fram förslag på kompetenta förtroendevalda. 

Valberedningen har framförallt tre uppdrag:
1. Hitta och föreslå personer som passar i förbundsstyrelsen
2. Föreslå revisorer, alltså de som kollar så att Vi Ungas ekonomi och  

verksamhet sköts på rätt sätt
3. Föreslå arvodes- och ersättningsnivåer, det vill säga den betalning  

som ska ges till de som gör uppdrag i förbundsstyrelsen. 

Valberedningen har under året arbetat med att ha löpande kontakt med förbunds-
styrelsen och reviderat den kompetensprofil som den tidigare valberedningen 
framtog. Under sommaren har alla medlemmar kunnat nominera personer de 
tycker skulle passa i förbundsstyrelsen genom ett digitalt formulär som mark-
nadsförts i organisationen. Efter att de olika nomineringarna inkommit till valbe-
redningen har vi intervjuat samtliga nominerade. Utifrån detta lägger valbered-
ningen fram ett förslag på personer som vi tycker bildar en bra förbundsstyrelse. 

I detta kapitel finns vårt förslag på: förbundsstyrelse, revisorer och arvoden för 
förbundsstyrelsen. På plats kommer valberedningen även lägga fram förslag på 
mötespresidium (de som leder stämman) samt en ersättare för revisorerna. På 
hemsidan för stämman finns presentationer av de personer vi i valberedningen 
föreslår ska väljas till förbundsstyrelse samt Studieförbundet Vuxenskolans repre-
sentant. 

Valberedningen har under mandatperioden 2020-2021 bestått av:
Nils Lindsten 

Sammanfattning
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Förslag från valberedningen

Val av förbundsstyrelse och revisorer
Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår att förbundsstämman ska välja 7 ordinarie ledamöter till 
förbundsstyrelsen, varav en förbundsordförande och en vice förbundsordförande.

Utöver de ledamöter förbundsstämman väljer har Studieförbundet Vuxenskolan 
rätt att lämna förslag på en ordinarie ledamot med personlig ersättare i styrelsen.

Val av förbundsordförande 
Bartosz Stroinski

Val av vice förbundsordförande
Elsa Valeberg

Val av ordinarie ledamöter 
Alva Backman
Tyra Edengren
Abdikarim Hussein
Joar Nordmark

Studieförbundet Vuxenskolan har rätt enligt stadgar att lämna förslag på en ordi-
narie ledamot samt ersättare. Detta förslag är Kjell Hansson som sitter i Studieför-
bundet Vuxenskolans förbundsstyrelse. 

Val av revisorer jämte ersättare
Ordinarie revisor 
Anna Nordström
Lovisa Lundqvist

Ersättare
Presenteras på plats
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Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta: 
att förbundsstyrelsen får inom sig fritt fördela en månadsvis arvodering  
 omfattande 150% av ett halvt prisbasbelopp. 

att en arvodering omfattande 100% uppgår till ett halvt prisbasbelopp, detta är  
 den högsta arvodesnivå en enskild person kan erhålla för varje månad.

att förbundsstyrelsens ledamöter, som ej innehar ett månadsarvode, arvoderas  
 med 500 kr för varje styrelsemöte.

att  förbundsstyrelsen får använda de medel som inte används inom ramen för  
 den månadsvisa arvoderingen för att arvodera förtroendevalda som utför   
 uppdrag åt förbundet.

Förslag på traktamenten 
Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta:
att till personer som utför uppdrag åt riksorganisationen utgår traktamente   
 enligt Skatteverkets regler och schablonbelopp.

Förslag på ersättningar 
Valberedningen föreslår förbundsstämman besluta: 
att Vi Ungas riksorganisation bekostar arbetsmobil för förbundsordförande   
 och vice förbundsordföranden. Att telefonersättning för övrig     
 ordinarie förbundsstyrelseledamot betalas ut med 1000 kronor per år. 

att ersättningen för resa med bil för personer som utför uppdrag åt  
 riksorganisationen fastställs till den skattefria ersättningen enligt  
 Skatteverkets regler (för närvarande 18,50 kronor per mil). 

Förslag på ersättningar
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Det finns en hel del ord som används på ett årsmöte. Under förbundsstämman 
och i handlingarna kanske ni stöter på ord som kan vara svåra att förstå. Vi försö-
ker att förklara orden i texten och när vi pratar under stämman, men här kommer 
en ordlista som förklarar några av de vanligaste orden.

Ordlista för  
förbundsstämman

Förklarande ord
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Acklamation
Ett sätt att rösta, att rösta med rösten. Genom att använda sin röst ropar mötesdel-
tagarna ”ja” vid det förslaget de vill rösta på.

Ajournering
Betyder att ta paus i mötet.

Ansvarsfrihet
Beslutas om för en styrelse som utfört sitt uppdrag på ett korrekt sätt. Efter att ha 
gått igenom verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport från förra året beslu-
tar stämman om styrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte.

Arbetsordning
För att alla ska veta hur mötet går till används en arbetsordning. Den visar i vilken 
ordning frågor tas upp på mötet, hur frågor diskuteras samt hur beslut och val går 
till.

Avslag
Ett förslag kan avslås. Om det ska röstas om ett förslag på stämman kan ombuden 
rösta för förslaget eller emot förslaget, den som vill rösta emot förslaget ska rösta 
på avslag.

Beslut
Beslut är det som ombuden röstar igenom. Efter att ha diskuterat en fråga så kom-
mer ombuden rösta och det förslag som får flest röster blir beslutet.

Beslutsdiskussion/Plenumförhandlingar
Beslutsdiskussion är när alla delaktiga på stämman samlas i en stor sal för att dis-
kutera och ta beslut. Detta kallas i vissa fall för plenumförhandlingar.

Beslutsordning
Ibland finns det flera olika förslag inom samma fråga. Då gör mötespresidiet en 
beslutsordning, alltså lägger upp en plan för vilken ordningen besluten kommer 
att röstas om.
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Bifall
Ett förslag kan bifallas. Om det ska röstas om ett förslag på stämman kan ombu-
den rösta för förslaget eller emot förslaget. Den som vill rösta för förslaget ska 
rösta på bifall.

Bordläggning
Att en fråga bordläggs innebär att inget beslut tas vid mötestillfället utan beslutet 
skjuts upp till ett annat möte eller en senare tidpunkt.

Dagordning
Ett schema för mötet där alla punkter som mötet ska ta upp ingår i rätt ordning. 
Kallas ibland för föredragningslista.

Dubbel talarlista
Att använda dubbel talarlista innebär att de som inte pratat i en fråga får gå före 
de som redan pratat i talarstolen.

Förbundsstyrelse
Styrelsen för hela organisationen. Förbundsstyrelsen väljs av förbundsstämman 
och arbetar under året med de saker som stämman har beslutat.

Förbundsstämma
Årsmötet för hela Förbundet Vi Unga. Det som beslutas på förbundsstämman gäl-
ler för alla föreningar och distrikt i Vi Unga.

Justerare
Personer som kontrollerar att det som står i mötesprotokollet är samma sak som 
förbundsstämman faktiskt beslutade om.

Jämkning
Flera olika förslag kan slås ihop och bli ett nytt gemensamt förslag, detta kallas för 
att förslagen har jämkats med varandra.

Motioner - Medlemmars förslag
Förslag som medlemmar skrivit och skickat in till förbundsstämman för att ta be-
slut om kallas för motioner. 
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Mötesordförande
Det är en eller flera personer som väljs till mötesordförande i början av mötet. 
De har ansvar för att leda mötet, att vi hinner med det vi ska och att alla följer de 
regler som vi satt upp i arbetsordningen.

Nominering
Förslag på personer till olika uppdrag som förbundsstämman ska välja. Exempel-
vis till förbundsstyrelsen, valberedningen eller mötesordförande.

Omröstning
Ett sätt att få reda på vad mötesdeltagarna tycker. Kan ske genom att rösta med 
rösten (acklamation), rösta med handen (votering) eller rösta med papper och 
penna (sluten votering).

Ordningsfråga
En ordningsfråga handlar om hur mötet går till. Om någon under mötet inte för-
står eller undrar något kan den ropa ”ordningsfråga”.
Då går den frågan före talarlistan.

Plenum
Förhandlingar i plenum innebär att alla deltagare på stämman sitter i en stor sal 
och har mötet. Under förbundsstämman kallas det för beslutsdiskussion.

Presidium
De personer som leder mötet kallas presidium eller mötespresidium. De håller i 
mötet, delar ut ordet och skriver protokoll över det som sägs under mötet.

Prisbasbelopp
En summa pengar som regeringen bestämmer hur mycket det ska vara varje år 
och som används för att bland annat bestämma lönenivåer. 2021 är det 47 600 kr.

Propositioner - förslag från styrelsen
Propositioner är förslag som förbundsstyrelsen har arbetat fram under året och 
lagt som förslag till stämman som ska besluta om dessa. 
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Replik
Kort svar på en direkt fråga eller en förklaring av det som sagts.

Reservation
Om du inte håller med om ett beslut har du möjlighet att reservera dig mot be-
slutet. Då skriver du en lapp där det står vilket beslut du inte håller med om och 
varför, det kommer sedan att skrivas med i mötesprotokollet så att alla kan se att 
du inte håller med om beslutet.

Röstkort
När ombuden anmäler sig får varje ombud ett röstkort med ett ombudsnummer. 
Röstkortet används till exempel när vi ska rösta med handen (votering).

Röstlängd
En lista över alla som får rösta på förbundsstämman.

Rösträknare
Personer som räknar rösterna när vi ska rösta med handen (votering) eller med 
papper och penna (sluten votering).

Rösträtt
Personer som får rösta på förbundsstämman. Personal och förbundsstyrelsen har 
till exempel ingen rösträtt.

Sakupplysning
En sakupplysning är information från någon som kan påverka den frågan som dis-
kuteras. Under en sakupplysning ska den som pratar bara säga informationen och 
inte personliga åsikter eller argument. Sakupplysning går före i talarlistan.

Sluten omröstning
En enskild röstning görs genom att skriva sitt val på en lapp, denna lapp läggs 
sedan ihop med de andra rösterna och räknas. Används ofta vid personval, till 
exempel om det finns flera kandidater till ett uppdrag.

Stadgar
En organisations regler för vad som får och inte får göras. Där står det till exempel 
vilka frågor som måste tas upp under förbundsstämma.
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Streck i debatten
Om någon tycker att vi har diskuterat en fråga för länge eller vill avrunda debat-
ten kan den personen ropa ”streck i debatten”. Det innebär att ombuden kommer 
rösta om ifall vi ska börja avsluta debatten.

Symbolkort
Kort som används för att visa att en mötesdeltagare vill ha en replik, streck i de-
batten eller ställa en ordningsfråga. Mötesdeltagarna väljer sitt kort och använder 
det genom att hålla upp det så presidiet ser.

Talarlista
En lista på vilken mötessekreteraren antecknar ned alla personer som vill delta i 
debatten och i vilken ordning de får tala.

Talarstol
Allt som sägs under beslutsdiskussionen ska sägas från talarstolen. Det blir tydligt 
vem som har ordet och alla hörs ordentligt.

Valberedning
Valberedningen är den grupp som under året har gjort ett förslag på vilka som ska 
väljas under förbundsstämman till olika uppdrag. Till exempel förbundsstyrelse, 
revisorer och även vilka arvoden som dessa ska ha. På förbundsstämman ska ock-
så en ny valberedning väljas som ska arbeta till nästa år.

Votering
Votering är när vi röstar med handen, det vill säga håller upp våra röstkort.

Yrkande
Om du vill lägga ett förslag under förbundsstämman skriver du ett yrkande. Alltså 
ett förslag till beslut som skrivs på en lapp.
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