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KONGRESSPROTOKOLL
Protokoll för ordinarie kongress för Sveriges Ungdomsråd, 28 mars 2020 

1. Mötets öppnande

Sveriges Ungdomsråds ordförande Nina Adolfsson förklarade kongressen öppnad
den 28 mars 2020 klockan 13:15

2. Val av mötesordförande

Styrelsen yrkade
att1 till mötesordföranden välja Max Hottanainen

Kongressen biföll
att1 till mötesordföranden välja Max Hottanainen

3. Val av mötessekreterare

Styrelsen yrkade
att1 till mötessekreterare välja Filip Horvath Nyman

Kongressen biföll
att1 till mötessekreterare välja Filip Horvath Nyman
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4. Val av två rösträknare

Styrelsen yrkade
att1 till rösträknare välja Sondos Mahmoud och Max Sazins 

Kongressen biföll
att1 till rösträknare välja Sondos Mahmoud och Max Sazins

5. Val av två protokolljusterare

Styrelsen yrkade
att1 till protokolljusterare välja Sondos Mahmoud och Max Sazins 

Kongressen biföll
att1 till protokolljusterare välja Sondos Mahmoud och Max Sazins

6. Fastställande av dagordning

Styrelsen yrkade
att1 fastställa dagordning för kongressen enligt handlingarna.

Kongressen biföll
att1 fastställa dagordning för kongressen enligt handlingarna.

7. Fråga om kongressens stadgeenliga utlysande

Styrelsen yrkade
att1 anse kongressen vara stadgeenligt utlyst.

Kongressen biföll
att1   anse kongressen vara stadgeenligt utlyst.

8. Fastställande av röstlängd
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Mötespresidiet yrkade
att1 ge rösträtt till samtliga ungdomsråd närvarande
Kongressen biföll

att1 fastställa röstlängden till att ge rösträtt till samtliga ungdomsråd närvarande
att2 fastställa röstlängden till 13 personer

9. Arbetsordning för kongressen

Styrelsen yrkade
att1 anta förslaget på arbetsordning enligt handlingarna.

Kongressen biföll
att1 anta förslaget på arbetsordning enligt handlingarna.

10. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen föredrog sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020

Styrelsen yrkade
att1 lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019/2020 till
handlingarna.

Kongressen biföll
att1 lägga verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2019/2020 till
handlingarna.

11. Fastställande av styrelsens ekonomiska berättelse

Verksamhetschef John Liljegren föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret
2019.

Styrelsen yrkade
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att1 lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 till handlingarna.

Kongressen biföll
att1 lägga årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 till handlingarna.

12. Fastställande av revisorernas revisionsberättelse

Verksamhetsrevisorerna yrkade
att1 lägga verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse till handlingarna.

Den auktoriserade revisorn yrkade
att2 lägga den auktoriserade revisorns revisionsberättelse till handlingarna.

Kongressen biföll
att1 lägga verksamhetsrevisorernas revisionsberättelse till handlingarna.
att2 lägga den auktoriserade revisorns revisionsberättelse till handlingarna.

13. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Verksamhetsrevisorerna och den auktoriserade revisorn yrkade
att1 bevilja 2019/2020 års styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och

verksamhetsåret 2019/2020

att2 anse beslutet enhälligt

Kongressen biföll
att1 bevilja 2019/2020 års styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och

verksamhetsåret 2019/2020
att2 anse beslutet enhälligt

14. Behandling av propositioner

Styrelsen hade till kongressen inkommit med två (2) propositioner. Dessa
presenterades i plenum.
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14.1. Proposition 1: Verksamhetsplan

Styrelsen yrkade
att1 anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2019/2020
att2 ge styrelsen mandat att göra språkliga ändringar

Kongressen biföll
att1 anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2019/2020 med gjorda ändringar

● styrelsen (styrelsen) föreslår att ge styrelsen mandat att göra språkliga ändringar
#styrelsen-20

● Frida Stolt (frida-stolt) Sollentuna ungdomsråd yrkar på att följande ska läggas till i 
“Verksamhetsplan 2020/2021”, under “Organisation och medlemsstöd”:

- att Sveriges ungdomsråd ska kontakta varje avdelning i syfte att ge råd, stöd 
och/eller verksamhetsutveckling minst två (2) gånger per verksamhetsår
#frida-stolt-6

● Frida Stolt (frida-stolt) Sollentuna ungdomsråd yrkar på att följande ska läggas till i 
“Verksamhetsplan 2020/2021”, under “Organisation och medlemsstöd”:

- att Sveriges ungdomsråd aktivt ska arbeta för att upprätta en tydlig struktur för 
samråd med makthavare
#frida-stolt-8

Kongressen avslog
● Frida Stolt (frida-stolt) Sollentuna ungdomsråd yrkar på att följande ska läggas till i 

“Verksamhetsplan 2020/2021”, under “Organisation och medlemsstöd”:
- att Sveriges ungdomsråd ska skicka ut uppdateringar om sin verksamhet direkt till 
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alla anslutna avdelningar åtminstone fyra (4) gånger under verksamhetsåret, med 
jämna mellanrum
#frida-stolt-3

● Frida Stolt (frida-stolt) Sollentuna ungdomsråd yrkar på att följande ska läggas till i 
“Verksamhetsplan 2020/2021”, under “Organisation och medlemsstöd”:

- att Sveriges ungdomsråd genom en organiserad metod samlar in information om alla 
anslutna avdelningars verksamhet regelbundet
#frida-stolt-4

● Frida Stolt (frida-stolt) Sollentuna ungdomsråd yrkar på att följande ska läggas till i 
“Verksamhetsplan 2020/2021”, under “Organisation och medlemsstöd”:

- att Sveriges ungdomsråd skickar information direkt till avdelningarna, företrädesvis 
via åtminstone mejl
#frida-stolt-5

● Frida Stolt (frida-stolt) Sollentuna ungdomsråd yrkar på att följande ska läggas till i 
“Verksamhetsplan 2020/2021”, under “Organisation och medlemsstöd”:

- att Sveriges ungdomsråd aktivt ska arbeta för att informera ungdomar (13-26 år) om 
sin verksamhet via skolor och andra medier med ungdomars närvaro
#frida-stolt-7

14.2. Proposition 2: Medlemsavgift

Styrelsen yrkade

att1 fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020/2021 till 500 kronor per år för 
ansluten avdelning

att2 fastställa medlemsavgiften för det första året som nyansluten avdelning till 0 kronor

att3 fastställa medlemsavgiften för enskild medlem ansluten till Sveriges
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ungdomsråd genom sitt ungdomsråd till 0 kronor

att4 ge styrelsen mandat att undanta anslutna avdelningar från medlemsavgiften

Kongressen biföll
att1 fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020/2021 till 500 kronor per

år för ansluten avdelning

att2 fastställa medlemsavgiften för det första året som nyansluten avdelning till 0
kronor

att3 fastställa medlemsavgiften för enskild medlem ansluten till Sveriges
ungdomsråd genom sitt ungdomsråd till 0 kronor

att4 ge styrelsen mandat att undanta anslutna avdelningar från medlemsavgiften

15. Behandling av motioner

Styrelsen yrkade
att1 anse punkten behandlad

Kongressen biföll
att1 anse punkten behandlad

16. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Valberedningen föredrog för sin urvalsprocess och sitt förslag på ny valberedning.

Valberedningen yrkade
att1 fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 2  personer och en vakans för kommande 
verksamhetsår.

Kongressen beslutade
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att1 fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 2  personer och en vakans för kommande 
verksamhetsår.

17. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
Valberedningen föredrog för sin urvalsprocess och sitt förslag på ny styrelse.

Valberedningen yrkade
att1 fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 5  personer, för kommande

verksamhetsår.

Kongressen yrkade
att1 fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 6  personer, för kommande

verksamhetsår.

Kongressen biföll
att1 fastställa antalet ledamöter i styrelsen till 6 personer, för kommande

verksamhetsår.

18. Val av valberedning

Övriga kandidater: Linnea Costa Lindgren och Elias Artur Fjellander

Kongressen beslutade
att1 Välja Linnea Costa Lindgren och Elias Artur Fjellander med en vakant plats till 
valberedning för verksamhetsåret 2020/2021.

19. Val av verksamhetsrevisorer

Valberedningens förslag:
Hilja-Maija Nurkkala (omval)

Övriga kandidater:
Lova Linde

Kongressen beslutade
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att1 välja Hilja-Maija Nurkkala och Lova Linde till verksamhetsrevisorer för
verksamhetsåret 2020/2021.

20. Val av ekonomisk revisor

Valberedningens förslag:
Lena Norman (omval)

Övriga kandidater:
Inga övriga kandidaturer inkom till kongressen.

Kongressen beslutade
att1 välja Lena Normann till ekonomisk revisor för verksamhetsåret 2020/2021.

21. Val av ordförande till styrelsen
Valberedningen föredrog sitt förslag och hur processen för dess framtagande gått
till.

Valberedningens förslag:
Nina Dilek Adolfsson (omval)

Övriga kandidater:

Kongressen beslutade
att1 välja Nina Dilek Adolfsson till ordförande för verksamhetsåret 2020/2021.

att anse beslutet enhälligt.

22. Val av vice ordförande till styrelsen

Valberedningens förslag:
Oruba Abu Hammam (nyval)

Övriga kandidater:

Kongressen beslutade
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att välja Oruba Abu Hammam till vice ordförande för verksamhetsåret 2020/2021.
att anse beslutet enhälligt.

23. Val av övriga ledamöter till styrelsen

Valberedningens förslag:
Amin Hammami (omval)
Sigge Eriksson (omval)
Rosa Sengonzi (nyval)
Axel Eriksson (nyval)

Övriga kandidater:
Ellinor Gånvall (nyval)
Eric Ragnarsson (nyval)

Kongressen beslutade

att1 välja Amin Hammami (omval), Sigge Eriksson (omval), Rosa Sengonzi (nyval), Axel 
Eriksson (nyval) och Ellinor Gånvall och Eric Ragnarsson till ledamöter i styrelsen

24. Övriga frågor

25. Kongressens avslutande
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Vid protokollet:

__________________________
Filip Horvath Nyman 
Mötessekreterare

Justeras:

____________________________ ___________________________
Sondos Mahmoud Max Sazins  
Protokolljusterare Protokolljusterare

Bilagsförteckning:
Bilaga 1: Röstlängd (s. ...)
Bilaga 2: Kongresshandlingar 2019 (s. ...)


