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SV:s förbundsstämma
2021-05-22

Protokoll fört vid Studieförbundet Vuxenskolans ordinarie förbundsstämma som
genomfördes digitalt i mötesverktyget Zoom samt i stämmoplattformen VoteIT med början
klockan 9.00 lördag 22 maj 2021 och avslutning klockan 16.30 samma dag.
Antalet närvarande uppgick till som mest 233 ombud.

§1

Stämmans öppnande

Förbundsstämman invigdes med välkomnande och tal av förbundsordförande Ulrika Heie,
som hälsade alla ombud och åhörare välkomna till förbundsstämman 2021. Ulrika
vidarebefordrade även en hälsning från utbildningsminister Anna Ekström.
Därefter förklarade förbundsordförande Ulrika Heie 2021 års förbundsstämma öppnad.

§2

Val av stämmofunktionärer

Bilaga 2 punkt 1.

Valberedningens ordförande Göran Bäckstrand föredrog valberedningens förslag till
stämmofunktionärer.

Förbundsstämman beslutade
att

till ordförande för stämman välja Nina Larsson, Dalarö.

att

till vice ordförande för stämman välja Karin Fälldin, Bandhagen.

att

till föredragande sekreterare för stämman välja Anders Karlsson, SV:s
förbundskansli.

att

till protokollssekreterare för stämman välja Lina Magnusson, SV:s
förbundskansli.

att

till justeringsledamöter för stämman välja Lena Åberg, Gävle, Hans Peters,
Nacka, Ewa Langerbeck, Malmö och Mattias Larsson, Umeå.

att

till ledamöter i beredningsutskottet välja Anna Iwarsson, Stockholm, Thomas
Pettersson, Göteborg och Annika Häggmark, Umeå.

att

till protokollet notera att förbundsstyrelsen utsett Thomas Olofsson
(ordförande), Luleå och Angéla Ekman-Nätt, som ledamöter i
beredningsutskottet.

att

till sekreterare i beredningsutskottet välja Johan Fyrberg, SV:s förbundskansli.
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§3

Fastställande av föredragningslista och
förhandlingsordning

Bilaga 3a och 3b

§ 3a

Föredragningslista

Mötesordförande Nina Larsson tackade å presidiets vägnar för förtroendet och övertog
ordförandeklubban. Ordförande presenterade föredragningslistan.

Förbundsstämman beslutade
att

§ 3b

fastställa föredragningslistan.

Förhandlingsordning

Mötesordförande Nina Larsson föredrog förhandlingsordningen.

Förbundsstämman beslutade
att

§4

fastställa förhandlingsordningen.

Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

Bilaga 4

Föredragande sekreterare Anders Karlsson föredrog förslag till beslut kring fastställande av
röstlängd.

Förbundsstämman beslutade
att

för förbundsstämman 2021 tillämpa SV:s normalstadgar så att de 120 ombuden
som omnämns i §21, Mom 4, punkt a) fördelas mellan avdelningarna i
förhållande till antalet unika deltagare i statsbidragsberättigade studiecirklar
under 2019.

att

som underlag för fastställandet av antalet unika deltagare i
statsbidragsberättigade studiecirklar under 2019 använda den verksamhet för
2019 som, efter strykningar, var rapporterad till Folkbildningsrådet den 15
januari 2021.

att

sent anmälda ombud deltar i SV:s förbundsstämma med bevarad rösträtt.

att

de ombud som är uppkopplade i stämmoplattformen VoteIT utgör röstlängd
och röstlängden justeras till 227 röstberättigade ombud.
Förbundsstämman beslutade senare att justera röstlängden vid två tillfällen.
Först till 232 röstberättigade ombud och sedan till 233 röstberättigade ombud
(bilaga 4). Förteckningen i bilagan visar de 233 personerna. Vid kontroll av
förteckningen efteråt visade det sig att det i förteckningen finns en person för
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mycket från SV Väst i förhållande till antalet ombud fördelade till SV Väst.
Bakgrunden till detta är att ett av de anmälda ombuden från SV Väst, Olle
Höög, avanmält sig och ersatts av Karin Nodin. Olle Höög, som inte deltog i
stämman, togs emellertid aldrig bort som uppkopplad i stämmoplattformen
VoteIT. Det faktiska antalet ombud var därmed som mest 232 personer.

§5

Godkännande av kallelsen

Föredragande sekreterare Anders Karlsson meddelade att kallelse skickades ut den 19
februari 2021 samt att handlingarna gjordes tillgängliga på webben den 30 april 2021 och att
ombuden samma dag fick mejl om detta.

Förbundsstämman beslutade
att

§6

godkänna det sätt på vilket förbundsstämman kallats.

Rapport angående beslut vid föregående
förbundsstämma

Bilaga 6

Förbundsstämman beslutade
att

§7

med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förbundsstyrelsens berättelser; 2019 och 2020

Bilaga 7

Förelåg filminspelning där förbundschef Johan Fyrberg föredrog verksamhetsberättelse och
årsredovisning för de två gångna åren.

Förbundsstämman beslutade
att

med godkännande lägga verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska
redovisningen för verksamhetsåret 2019 till handlingarna.

att

med godkännande lägga verksamhetsberättelse inklusive den ekonomiska
redovisningen för verksamhetsåret 2020 till handlingarna.

§8

Revisorernas berättelser; 2019 och 2020

Bilaga 7

Förelåg filminspelning där revisorerna Lena Johnson, Kenth Lövgren och Britt-Louise
Berndtsson föredrog revisorernas berättelser för 2019 0ch 2020.
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Britt-Louise Berndtsson, förtroendevald revisor, yrkade ”att ta emot revisionsberättelserna
och lägga dem till handlingarna”.

Förbundsstämman beslutade
att

§9

ta emot revisionsberättelserna och lägga dem till handlingarna.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
samt beslut om hur över- och underskott ska
disponeras; 2019 och 2020

Bilaga 7

Förbundsstämman beslutade
att

fastställa förbundets resultat- och balansräkning för 2019.

att

för år 2019 i ny räkning balansera 33 976 590 kronor.

att

fastställa förbundets resultat- och balansräkning för 2020.

att

för år 2020 i ny räkning balansera 42 898 777 kronor.

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

bilaga 7

Förbundsstämman beslutade
att

bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

att

bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

§ 11

Förslag från förbundsstyrelsen

Bilaga 11a-11d

§ 11a Strategisk plan
Bilaga 11a

Förbundsordförande Ulrika Heie föredrog förbundsstyrelsens förslag till strategisk plan.
Under prioritering 1 yrkade Bartosz Stroinski, Förbundet Vi Unga, att ändra texten
"Studieförbundet Vuxenskolan är drivande i att möta föreningslivets behov av
bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling." till
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"Studieförbundet Vuxenskolan är drivande i att möta föreningslivets och lokala samhällets
utveckling genom dialog med och analys av samverkande föreningarnas behov."
Under prioritering 2 yrkade Thomas Pettersson, SV Göteborgsregionen Sydost, att under
"Riktning", tredje stycket som nu lyder "Tre grupper som folkbildningen generellt sett inte
når är dessa: 1) Värdestyrda unga vuxna, 2) Unga traditionalister i bruks- och förorter och
3) Kvinnor med små barn." skrivs om och istället lyder: "Som exempel på grupper som
folkbildningen ofta har svårt att nå är unga vuxna, särskilt i bruks- och förorter, samt
unga föräldrar."
Under prioritering 3 yrkade Harald Hagnell, SV Uppsala län, och Monica Hjerp, SV Gotland,
var för sig att ordet ”liberal” ska strykas.
Under prioritering 5 yrkade Rebecka Lindström, SV Uppsala län, att strategiska planens
prioritering 5 utgår till förmån för att behålla nuvarande prioritering som lyder:
”Studieförbundet Vuxenskolan präglas av gott ledarskap, inkluderande
organisationskultur samt förtroendevalda, medarbetare och cirkelledare med engagemang
och rätt kompetens.”
Under prioritering 5 yrkade Bartosz Stroinski, Förbundet Vi Unga, att ändra texten
“Studieförbundet Vuxenskolan bedriver ett resurseffektivt arbete med hög kvalitet vad
gäller ledning, HR, kommunikation, ekonomi och analys.” till ”Studieförbundet
Vuxenskolan genomsyras av en god organisationskultur som bygger på ett resurseffektivt
arbete med hög kvalitet i alla led.”
Josephine Bladh, förbundsstyrelsen, yrkade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en
ordlista över vanligt förekommande ord, begrepp och förkortningar inom SV och
internkommunicera denna.

Förbundsstämman beslutade
att

avslå Bartosz Stroinskis yrkande gällande prioritering 1.

att

avslå Thomas Petterssons yrkande gällande prioritering 2.

att

avslå Harald Hagnells och Monica Hjerps yrkanden gällande prioritering 3.

att

avslå Bartosz Stroinskis yrkande gällande prioritering 5.

att

avslå Rebecka Lindströms yrkande gällande prioritering 5.

att

bifalla Josephine Bladhs yrkande.

att

anta strategisk plan för åren 2022-2023.

§ 11b Förbundsledets andel av statsanslaget mm
Bilaga 11b

Förbundsordförande Ulrika Heie föredrog bilagan.
Bengt Ericson, SV Skaraborg, yrkade ”att avlyftet till förbundsnivån 2022 och 2023
fastställs till 16 % av det totala ordinarie statsbidraget för vardera verksamhetsåren 2022
och 2023 samt beräknas innan avlyft för administrativ avgift till Studieförbunden i
samverkan och verksamhetsprogrammet GUSTAV och att nyttjade tjänster från RC och
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HR-lön under 2022 och 2023 faktureras utifrån grad av nyttjande. Förbundsledets
driftsbudget fastställs årligen av förbundsstyrelsen.”
Bengt Ericson, SV Skaraborg, yrkade att förändra sjätte att-satsen till: ”att ge
förbundsstyrelsen i fortsatt uppdrag att utreda och kartlägga hur SV genom ökad
enhetlighet kan göra fler effektivitetsvinster och främja långsiktig, korrekt och säker
användning av resurser, samt att särskilt fokus läggs på de delar förbundsstyrelsen
ansvarar för.”
Bengt Ericson, SV Skaraborg, yrkade ”att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att till stämman
2023 redovisa förslag, som en del framtidsstrategin, till hur brukarinflytande/medverkan
från avdelningarna i RC/HR/IT-administrationen kan utformas, till exempel genom ett
gemensamt ägt bolag.”
Ulrika Heie, förbundsstyrelsen, yrkade att inom ramen för avlyftet för förbundsnivån
kompensera avdelningar som organiserar regionförbund gällande servicetjänster vad avser
regionförbund.
Ingela Åkesson, SV Väst, yrkade att ”FS ansvarar för att RC utvecklas i samklang med övrig
redovisningsbransch mot digitaliserad och automatiserad redovisning för att än mer öka
effektiviteten genom att arbeta processinriktat och därmed kunna ge än större mervärde i
form av proaktivitet i ekonomifrågor och ökad ekonomiförståelse till SV:s enheter.”
Monica Brohede Tellström, SV Stockholms län, yrkade att lägga till en att-sats i
förbundsstämmans beslut, som ska lyda: ”Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över
vilka tekniska och administrativa processer som behöver förändras för att stödja
avdelningarna i att på ett smidigt sätt kunna möta de förväntningar som uppstått som en
konsekvens av pandemin, och en snabbt ökad vana hos befolkningen vid digital kursverksamhet. När den fysiska verksamheten kommer igång igen i full skala är det angeläget
att vi parallellt med den även kan utveckla och erbjuda ett digitalt utbud av seminarier och
studiecirklar, och deltagande i den verksamheten ska inte begränsas av geografiska,
organisatoriska eller tekniska hinder."

Förbundsstämman beslutade
att

fastställa förbundets och avdelningarnas respektive ansvar och
uppdrag för verksamhetsåren 2022 och 2023.

att

avlyft för förbundsnivån ska uppgå till 20,5 procent av det totala ordinarie
statsbidraget för vardera verksamhetsåren 2022 och 2023 samt beräknas innan
avlyft för administrativ avgift till Studieförbunden i samverkan och
verksamhetsprogrammet GUSTAV. Förbundsledets driftsbudget fastställs
årligen av förbundsstyrelsen.

att

avslå Bengt Ericsons första yrkande.

att

bifalla Ingela Åkessons yrkande.

att

bifalla Ulrika Heies yrkande.

att

avlyft för riktade uppdrag ska ske med fast summa om 200 000 kronor per
uppdrag och år för finansiering av det nationella uppdraget inom ramen för
administrativ hantering, koordinering av konceptualisering samt
kvalitetsarbete, interngranskning och återrapportering till bidragsgivare.

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram ny modell/nya modeller för den
interna fördelningen av bidrag för riktade uppdrag från Folkbildningsrådet.
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att

varje juridisk enhet inom SV årligen ska budgetera för utveckling och
innovation, därutöver planera för och följa upp i verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse.

att

ge förbundsstyrelsen i fortsatt uppdrag, i dialog med SV:s avdelningar, att
utreda och kartlägga hur SV genom ökad enhetlighet kan göra fler
effektivitetsvinster och främja långsiktig, korrekt och säker användning av
resurser.

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta bevaka skatt- och momsfrågor
kopplat till centrala funktioner samt vidta nödvändiga åtgärder om så behövs.

att

avslå Bengt Ericsons andra yrkande.

att

avslå Bengt Ericsons tredje yrkande.

att

bifalla Monica Brohede Tellströms yrkande.

Solveig Carlsson, SV Kronoberg, Angelica Iancu, SV Kronoberg, Britt-Louise Berndtsson, SV
Kronoberg, Elisabeth Hermansson, SV Kronoberg, Catarina Lindahl-Petäjä, SV Kronoberg,
Mats Olofsson, SV Kronoberg, Bengt Svensson, SV Malmö, Agneta Heikki, SV Norrbotten,
Bengt Andersson, SV Sjuhärad, Håkan Torstensson, SV Sjuhärad, Bengt Ericson, SV
Skaraborg, Anna Dalström, SV Skaraborg, Dag Högrell, SV Skaraborg, Rebecka Lindström,
SV Uppsala län, Annika Lundmark, SV Uppsala län Hans-Inge Sältenberg, SV Väst, Anders
Andersson, SV Väst, Jan-Åke Bernsten, SV Väst, Carina Andersson, SV Väst och Karin Nodin,
SV Väst, reserverade mot beslutet ”att avlyft för förbundsnivån ska uppgå till 20,5 procent
av det totala ordinarie statsbidraget för vardera verksamhetsåren 2022 och 2023 samt
beräknas innan avlyft för administrativ avgift till Studieförbunden i samverkan och
verksamhetsprogrammet GUSTAV. Förbundsledets driftsbudget fastställs årligen av
förbundsstyrelsen” till förmån för Bengt Ericsons första yrkande.
Bengt Svensson, SV Malmö, Bengt Ericson, SV Skaraborg, och Anders Andersson, SV Väst,
reserverade sig mot beslutet ”att ge förbundsstyrelsen i fortsatt uppdrag, att i dialog med
SV ingående avdelningar, utreda och kartlägga hur SV genom ökad enhetlighet kan göra
fler effektivitetsvinster och främja långsiktig, korrekt och säker användning av resurser.”
till förmån för Bengt Ericsons andra yrkande.
Bengt Svensson, SV Malmö, Bengt Ericson, SV Skaraborg, Anna Dalström, SV Skaraborg och
Anders Andersson, SV Väst, reserverade sig mot beslutet att avslå Bengt Ericsons tredje
yrkande.

§ 11c Samarbetet mellan SV och Vi Unga
Bilaga 11c

Tora Joby, förbundsstyrelsen, föredrog rapporten.
Carina Andersson, SV Väst, yrkade ”att utveckla demokrati- och folkbildningsarbetet för och
tillsammans med unga. Det är en förutsättning för samhällets och Studieförbundet
Vuxenskolans överlevnad.”

Förbundsstämman beslutade
att

fortsätta utvecklingsarbetet i hela landet utifrån inriktningen för samarbetet
mellan SV och Vi Unga.
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att

bifalla Carina Anderssons yrkande.

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet till Vi Unga på nationell nivå
utifrån löpande dialog med Vi Unga om Vi Ungas behov.

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta de samordnande insatserna
gentemot SV:s avdelningar i deras arbete med inriktningen för samarbetet
mellan SV och Vi Unga.

§ 11d Stämmouttalande
Bilaga 11d

Förbundsordförande Ulrika Heie föredrog förslaget till uttalande.
Britt-Louise Berndtsson, SV Kronoberg, yrkade att förlänga första meningen med ”och lokal
utveckling”.

Förbundsstämman beslutade
att

bifalla Britt-Louise Berndtssons yrkande.

att

efter tillägget anta stämmouttalandet.

§ 12

Fastställande av arvoden, traktamenten och
reseersättningar

Bilaga 2 punkt 2.

Göran Bäckstrand, valberedningens ordförande, föredrog bilagan.

Förbundsstämman beslutade
att

arvode ska utgå till
Förbundsordförande: Årsarvode motsvarande 4 inkomstbasbelopp. Arvodet
inkluderar alla arbetsinsatser under året.
1:e vice förbundsordförande: Årsarvode motsvarande 2 inkomstbasbelopp.
Arvodet inkluderar alla arbetsinsatser under året.
2:e vice förbundsordförande: Årsarvode motsvarande 2 inkomstbasbelopp.
Arvodet inkluderar alla arbetsinsatser under året.
Styrelseledamot: Ordinarie styrelseledamot som ej ingår i presidium/AU
erhåller ett fast arvode om 8 000 kr/år.

att

till arbetsutskottets och förbundsstyrelsens ledamöter (exklusive presidiet/AU),
samt till ordförande och ledamöter i nämnder och arbetsgrupper utsedda av
förbundsstämma eller förbundsstyrelse utgår dagarvode.
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med
följande belopp exklusive sociala avgifter
- Tid:

1-10 timmar

11-24 timmar
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- Ersättning:

250 kr/timme

2 500 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00. Antalet
timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som
påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela
timmar.
Digitala möten/sammanträden och telefonsammanträden ersätts enligt
timarvode.
att

till förbundets ordinarie revisorer, exklusive de auktoriserade, utgår ett
årsarvode på 0,2 inkomstbasbelopp samt dagarvode enligt ovanstående regler.

att

beträffande traktamenten och bilersättningar i övrigt följa de regler som under
mandatperioden kommer att gälla för anställda vid Studieförbundet
Vuxenskolans kansli. Vid val av färdsätt bör hänsyn tas till kostnader, avstånd,
miljöeffekter och tidsbesparing. Om uppdraget inte motiverar bilresa men man
ändå väljer att företa resan med bil utgår ersättning med den skattefria delen,
för närvarande 18,50 kronor per mil.

att

ett fast arvode motsvarande 1,5 inkomstbasbelopp avsätts till ledamot i ett
arbetsutskott i det fall styrelsen inrättar ett arbetsutskott där utöver de 3
ordförandena även en fjärde ledamot utses. Detta arvode inkluderar alla
arbetsinsatser under året.

att

förtroendevald som uppbär fast arvode skall jämställas med anställd vad gäller
ITP-pension.

§ 13

Val till nästa ordinarie förbundsstämma

Bilaga 2 punkt 3-6

Göran Bäckstrand, valberedningens ordförande, föredrog bilagan.

§ 13a Förbundsordförande
Förbundsstämman beslutade
att

till förbundsordförande välja Ulrika Heie, Skövde

§ 13b Förste och andre vice förbundsordförande
Hans-Inge Sältenberg, SV Väst, yrkade att till förste vice förbundsordförande utse Jesper
Rehn, Ronneby.
Lars Berge-Kleber, SV Örebro län, yrkade att styrelsen utser ett arbetsutskott bestående av
presidiet och ytterligare en ledamot som har erfarenhet av såväl arbetet i förbundsstyrelsen
som ordförande i SV-avdelning.
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När det gäller valet av förste vice förbundsordförande genomfördes en sluten omröstning där
Thomas Olofsson fick 107 röster och Jesper Rehn fick 71 röster.

Förbundsstämman beslutade
att

till förste vice förbundsordförande välja Thomas Olofsson, Luleå.

att

till andre vice förbundsordförande välja Angéla Ekman-Nätt, Göteborg.

att

bifalla Lars Berge-Klebers yrkande.

§ 13c Fastställande av antal övriga styrelseledamöter,
minst sju
Förbundsstämman beslutade
att

välja tio övriga ledamöter så att förbundsstyrelsen sammanlagt kommer att
bestå av 13 ledamöter, inklusive förbundsordförande, förste och andre vice
förbundsordförande och ledamot vald på förslag av respektive
grundorganisation och Förbundet Vi Unga.

§ 13d Val av övriga ledamöter, av dessa väljs tre på
förslag av respektive grundorganisation
Förbundsstämman beslutade
att

till övriga ledamöter välja:
Eva Karin Hempel, Vellinge (omval)
Jesper Rehn, Ronneby (omval)
Peter Jansson, Åre (nyval)
Anton Öhrlund, Umeå (nyval)
Kjell Hansson, Alingsås (omval)
Emina Music, Göteborg (omval)
Samt på förslag av grundorganisationerna:
Centerpartiet: Jonas Naddebo, Stockholm (omval)
Liberalerna: Maria Nilsson, Göteborg (omval)
Lantbrukarnas Riksförbund: Mikael Bäckström, Aneby (omval)
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§ 13e En ledamot vald på förslag av Vi Unga
Förbundsstämman beslutade
att

välja Bartosz Stroinski, Bjuråker (nyval).

§ 13f En personlig ersättare för vardera av
grundorganisationernas och Förbundet Vi Ungas
representanter, valda på förslag av respektive
organisation
Förbundsstämman beslutade
att

till personliga ersättare välja:
Centerpartiet: Marianne Larm-Svensson, Brunflo (omval)
Liberalerna: Monica Brohede Tellström, Nacka (nyval)
Lantbrukarnas Riksförbund: Anna Vikholm, Ekerö (nyval)
Vi Unga: Elsa Valeberg, Stockholm (nyval)

§ 14

Val av revisorer, två förtroendevalda samt
ersättare för dessa och ett registrerat
revisionsbolag

Göran Bäckstrand, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.
Pontus Johansson, SV Sjuhärad, yrkade avslag på valberedningens förslag att uppdra till
valberedningen att inför nästa förbundsstämma ta fram förslag till arbetsordning/instruktion
för SV:s lekmannarevisorer.

Förbundsstämman beslutade
att

bifalla Pontus Johanssons yrkande.

att

till ordinarie förtroendevalda revisorer välja:
Magnus Färjhage, Vetlanda (nyval)
Britt-Louise Berndtsson, Tingsryd (omval)

att

som ersättare till förtroendevalda revisorer välja:
Christina Lundgren, Hedemora (nyval)
Monica Jarnér, Malmö (nyval)

att

som registrerat revisionsbolag välja Grant Thornton, med ordinarie revisor
Lena Johnson och ersättare Johan Andersson.

12 (17)

SV:s förbundsstämma
2021-05-22

§ 15

Val av valberedning samt ordförande i denna

Hans-Inge Sältenberg, SV Väst, föredrog förslaget som tagits fram av ordförandegruppen.

Förbundsstämman beslutade
att

till valberedning inför SV:s förbundsstämma 2023 välja:
Bengt Svensson, Malmö
Karin Fälldin, Bandhagen
Christina Bröms, Mora
Lars Ivar Pettersson, Roknäs
Anders Castberger, Trollhättan
Per Lodenius, Norrtälje (föreslagen av Centerpartiet)
Lena Åberg, Gävle (föreslagen av Liberalerna)
Robert Larsson, Orust (föreslagen av LRF)
Intisar Mahmood, Eskilstuna (föreslagen av Vi Unga)

att

§ 16

till ordförande i valberedningen välja Bengt Svensson, Malmö

Behandling av motioner

Bilaga 16

Motion 1: Förslag till ändrat antal ombud till förbundsstämma
Carolina Nordmarck, SV Lundabygden, yrkade bifall på motionen.
Monica Hjerp, SV Gotland, yrkade på ett tilläggsförslag: ”att Förbundsstyrelsen ska arbeta
till förbundsstämman 2023 för att minska antalet ombud och att nivåerna inflytande
procentuellt avd kontra grund-, medlems- och övriga organisationer bibehålls som idag.”
Bartosz Stroinski, Förbundet Vi Unga, yrkade på ett tilläggsförslag: ”att ge förbundsstyrelsen
i uppdrag att till förbundsstämman 2023 ta fram ett förslag på reviderade stadgar där
representation av cirkelledare och cirkeldeltagare säkerställs i syfte att förstärka den
demokratiska representationen av verksamheten.”

Förbundsstämman beslutade
att

avslå motionen.

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att följa förändringar som kan komma att
påverka framtidens förbundsstämmor.

att

avslå Monica Hjerps yrkande.

att

avslå Bartosz Stroinskis yrkande.
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Motion 2: Inför fyraårig strategisk planering
Monica Hjerp yrkade bifall till motionen med tillägg att fr.o.m. Förbundsstämman 2023 ska
strategisk plan vara 4-årig vilket även innefattar strategisk plan som beslutas på
Förbundsstämman 2023.

Förbundsstämman beslutade
att

avslå Monica Hjerps yrkande.

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att låta motionen utgöra underlag i det
pågående strategiarbetet inför förbundsstämman 2023.

att

i övrigt anse motionen besvarad.

Motion 3: Dags för en SV-app!
Anna Dalström, SV Skaraborg, yrkade att förbundsstyrelsen får i uppdrag att arbeta med att
utveckla den digitala kommunikationen, både för interna och externa behov, där en app kan
vara en del.
Marianne Avelin, SV Västmanland, yrkade att motionen ska anses besvarad och inte avslås.
Kent Wetterskog, SV Göteborg, yrkade att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över SV:s ITstrategi och arbeta fram en mobil-app för Studieförbundet Vuxenskolan, som ska täcka hela
SV.

Förbundsstämman beslutade
att

avslå Kent Wetterskogs yrkande.

att

bifalla Marianne Avelins yrkande och därmed anse motionen besvarad.

att

bifalla Anna Dalströms yrkande.

§ 17

Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter

Bilaga 17

Förbundsstämman beslutade
att

medlemsavgiften för grundorganisationerna på nationell nivå ska uppgå till
5000 kronor för verksamhetsåren 2022 och 2023.

att

medlemsavgiften för övriga riksorganisationer ska uppgå till 1 000 kronor för
verksamhetsåren 2022 och 2023.

att

för verksamhetsåren 2022 och 2023 rekommendera en avgift på minst 1 000
kronor för medlem på regional nivå samt 500 kronor för lokal
medlemsorganisation.
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§ 18

Övriga frågor

Förbundsordförande Ulrika Heie delade ut Studieförbundet Vuxenskolans folkbildningspris
till Stina Oscarson och Sokratespriset till Lars Lerin. Pristagarna framförde sina tack via
filmklipp.
Mötesordförande Nina Larsson informerade om att förbundsstyrelsen har fastställt 13-14 maj
2023 som datum för nästa ordinarie förbundsstämma.
Josephine Bladh, ledamot i Vi Ungas Vänners styrelse, bjöd in till afterstämma med Vi Ungas
Vänner.

§ 19

Mötet avslutas

Förbundsordförande Ulrika Heie tackade presidiet, avgående revisor, avgående ledamöter i
valberedningen, avgående ledamöter i förbundsstyrelsen, medarbetare som jobbat med
förbundsstämman samt förbundschef Johan Fyrberg.
Förbundsordförande Ulrika Heie förklarade därefter 2021 års förbundsstämma för avslutad.
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Underskrifter:

_________________________

_________________________

Nina Larsson, ordförande

Karin Fälldin, vice ordförande

__________________________

_________________________

Anders Karlsson, föredragande sekr.

Lina Magnusson, protokollsekr.

__________________________

_________________________

Lena Åberg, justerare

Hans Peters, justerare

_________________________

_________________________

Ewa Langerbeck, justerare

Mattias Larsson, justerare
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