
 

 

VÄLKOMNA SOM MEDLEMMAR I 
SVERIGES UNGDOMSRÅD [!] 
 

Här följer en lista på vad ni kan få ut som medlemmar i Sveriges ungdomsråd samt 
några få punkter på vad ert ungdomsråd behöver göra för att upprätthålla sitt 
medlemskap. 

 
NATIONELLA UTBILDNINGSTRÄFFAR 
Vi på Sveriges Ungdomsråd arrangerar ca tre gånger om året nationella träffar för 
våra anslutna avdelningar. Träffarna brukar sträcka sig från fredag-söndag. Under 
inspirationshelgerna får deltagarna byta erfarenheter, gå på workshops och 
föreläsningar som vi tror gynnar ungdomsrådets arbete på ett eller fler områden. 
Det är ca 50-90 deltagare från olika ungdomsråd från olika delar av Sverige. Varje 
helg anordnas i olika delar av landet hos våra anslutna medlemsungdomsråd. Ett 
“värdungdomsråd” står tillsammans med sin kommun alltid värd för våra nationella 
träffar. 

Vår största årliga utbildningshelg kallar vi IRL. Upplägget är likt inspirationshelgerna 
men mycket större. IRL arrangeras alltid torsdag-söndag v.44 (höstlovet) ca 100-150 
medlemmar deltar. 

Läs mer och anmäl er till nästa träff här: 

http://www.sverigesungdomsrad.se/traffar/ 

 

KONGRESSEN 
Varje år hålls ett årsmöte. På årsmötet, som är det högst beslutande organet, väljer 
medlemmarna en ny styrelse och väljer vilket riktning organisationen ska ta politiskt 
och verksamhetsmässigt. Varje ungdomsråd får skicka två representanter (ombud 
och ersättare) kongressen hålls i mars. 
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UTBILDNINGAR OCH MATERIAL 
Det vi på Svung producerar i form av utbildningar och material ska medlemmarna få 
ta del av utan kostnad. Vi kommer alltså ut till ungdomsråden och håller 
utbildningar gratis om det som de vill ha bättre kunskap i. Det kan handla om allt 
ifrån demokratiska rättigheter till mötesteknik och pepp. Vi bygger utbildningens 
innehåll och form efter medlemmarnas önskemål. 

För att boka en föreläsning fyller ni i ett formulär som ni hittar här: 

http://www.sverigesungdomsrad.se/utbildningar-och-workshops/ 

 

EKONOMISKA BIDRAG 
Sveriges ungdomsråd har två typer av ekonomiska bidrag. Dessa är 
verksamhetsfonden och resefonden. 

Verksamhetsfonden 
Verksamhetsfonden finns för att stötta ungdomsrådets verksamhet. Härifrån går 
det att söka pengar för att exempelvis hyra in ett PA system, hyra lokal eller köpa en 
extern hårddisk.  

Resefonden 
Resefonden finns för att våra medlemmar ska kunna komma på våra nationella 
träffar. Det söks i förhand och det kan bli beviljat för två personer per ungdomsråd. 
Resefonden beviljas generellt bara till en träff per ungdomsråd och år men 
undantag kan göras om det finns utrymme i budgeten och söktrycket är lågt. 

Båda bidrag prioriteras till avdelningar som ej har en egen ekonomi, eller har en mindre 
ekonomi.  

Mer om våra bidrag kan du läsa här: 

http://www.sverigesungdomsrad.se/ekonomiska-bidrag/ 

 

STÖD OCH PEPP + ETT STORT NÄTVERK 
Om ditt ungdomsråd behöver hjälp eller vill bolla något är det fritt fram att ringa 
eller maila vår ordförande Nina eller vår verksamhetschef John. Våra 
kontaktuppgifter finns längst ned i detta dokument. 
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FACEBOOKGRUPP 
En av de största vinningarna med att vara medlem är det stora stödet, 
inspirationen, peppen och erfarenhetsutbydet ni får av andra medlemmar. Detta får 
ni inte bara på våra nationella träffar utan också i vår facebookgrupp ”Sveriges 
ungdomsråds medlemmar”. Begär medlemskap i gruppen för att gå med, detta 
kan alla enskilda medlemmar i ert ungdomsråd göra och vi vill samla organisationen 
så att alla lätt kan se vad som händer.  

 

ORDFÖRANDENÄTVERKET 
Vi på SVUNG brukar anordna en nationell träff för alla ordförande runt om landet. I 
ordförandenätverket (även kallas “ON”) får de som är ordföranden i sina 
ungdomsråd extra stöd och hjälp. De får möjligheten att prata om svårigheter de 
stöter på i sitt ordförandeskap och gå workshops med fokus på att utveckla sitt 
ledarskap. 

ON har en egen hemlig grupp på facebook. För att gå med behöver du skicka en 
vänförfrågan till vår ordförande Nina Dilek Adolfsson och skriva till henne att du vill 
bli tillagd så lägger hon till dig. 

 

SOCIALA MEDIER, HEMSIDAN & NYHETSBREVET 
Facebook 
Vi har en gilla-sida och en medlemsgrupp. Där håller vi alla medlemmar 
uppdaterade om vad som händer på kontoret och i organisationen. Dessutom 
påminner vi om när det är dags att årsrapportera eller anmäla sig till nästa träff. 

Gilla och gå med! 

https://www.facebook.com/groups/410224075685173/ 

https://www.facebook.com/Sverigesungdomsrad?fref=ts 

 
Twitter och Instagram 
Följ oss på Twitter och Instagram för att se vad vi gör om dagarna. Du hittar oss 
under namnet @SvUngdomrad 
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Hemsidan 
Här kan du hitta all information som du kan tänkas behöva. Exempelvis finns vårt 
visionsprogram, stadga och andra styrdokument. Blanketter för 
medlemsungdområd, formulär för att beställa föreläsningar, workshops och 
material, nyheter om vad som händer i ungdomsråd runt om Sverige och mycket 
mer. Håll koll! www.sverigesungdomsrad.se 

 
Nyhetsbrevet 
Viktiga nyheter och koll på vad som sker runt om i ungdomsråden får du genom att 
prenumerera på vårt nyhetsbrev. Fyll i din mailadress här: 
http://www.sverigesungdomsrad.se/nyhetsbrev/ 

 

SKYLDIGHETER SOM MEDLEMSUNGDOMSRÅD 
Det finns tre saker som ni som ungdomsråd behöver följa som medlem i Svung: 

- Följa vår stadga. 
- Betala medlemsavgiften på 500 kronor (första året är gratis). Vi skickar 

årligen ut en faktura. 
- Årsrapportera.-Årsrapporteringen är superviktig och detta gör ni via ebas. 

Om ni inte har fått tillgång till ebas, kontaktar ni oss direkt! 

Er rapportering är det som vi baserar vår förteckning över antal anslutna 
avdelningar och enskilda medlemmar. Den förteckningen skickas sedan in till 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att ansöka om 
statligt organisationsbidrag. .Er årsrapportering är alltså avgörande för om vi får 
detta bidraget eller inte och hur stort bidraget blir. Organisationsbidraget är det 
som gör att vi kan ha personal anställd, bedriva vår verksamhet och hålla alla träffar. 
Utan er årsrapport så kan vi alltså inte ha några inspirationshelger, utbildningar 
eller göra någonting annat. 

Mer information om årsrapporteringen och eBas hittar ni i dokumentet som heter 
“Information om eBas”. 
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Vi är superglada över att ni vill vara medlemmar hos oss. Välkommen in i 
gemenskapen hos Sveriges ungdomsråd [!] 
 
Kontakt 
Nina Adolfsson John Liljegren  
Ordförande Verksamhetschef 
076-211 53 82 073-073 31 53 
nina@sverigesungdomsrad.se john@sverigesungdomsrad.se 

 

Mer information och kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan: 
http://www.sverigesungdomsrad.se/kontakt/  
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