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KONGRESSPROTOKOLL 

 
Protokoll för ordinarie kongress för Sveriges Ungdomsråd, 26-27 mars 2022 på 

Gåsahalsvägen 20, 262 57, Ängelholm. 
 
 
1. Mötets öppnande 

 
Ordförande Oruba Abu-hammam förklarade kongressen öppnad den 26 mars 2022 
klockan 10.10. 
 
 
2. Val av mötesordförande 

 
Styrelsen yrkade 
 
att1 till mötesordförande välja Edvin Dribe. 
att2 till mötesordförande välja Erik Nordlund. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 till mötesordförande välja Edvin Dribe. 
att2 till mötesordförande välja Erik Nordlund. 
 
 
3. Val av mötessekreterare 

 
Styrelsen yrkade 
 
att1 till mötessekreterare välja Jonathan Åkesson. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 till mötessekreterare välja Jonathan Åkesson. 
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4. Val av två rösträknare 
 
Styrelsen yrkade 
 
att1 till rösträknare välja Viggo Kaliff. 
att2 till rösträknare välja Ella Schavon. 
att3 till rösträknare välja Rania Rashiid. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 till rösträknare välja Viggo Kaliff. 
att2 till rösträknare välja Ella Schavon. 
att3 till rösträknare välja Rania Rashiid. 
 
 
5. Val av två protokolljusterare 

 
Styrelsen yrkade 
 
att1 till protokolljusterare välja Ebba Jönsson. 
att2 till protokolljusterare välja Josef Al-Husseini. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 till protokolljusterare välja Ebba Jönsson. 
att2 till protokolljusterare välja Josef Al-Husseini. 
 
 
6. Fastställande av dagordning 

 
Mötespresidiet yrkade 
 
att1 fastställa dagordning för kongressen enligt bilaga. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 fastställa dagordning för kongressen enligt bilaga. 
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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 

 
Mötespresidiet yrkade 
 
att1 ge samtliga närvarande ungdomsråd rösträtt. 
att2 fastställa röstlängden till 13 närvarande ombud, vid kongressens inledande. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 ge samtliga närvarande ungdomsråd rösträtt. 
att2 fastställa röstlängden till 13 närvarande ombud, vid kongressens inledande. 
 
 
9. Arbetsordning för kongressen 

 
Mötespresidiet yrkade 
 
att1 fastställa arbetsordning för kongressen enligt bilaga. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 fastställa arbetsordning för kongressen enligt bilaga. 
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10. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen föredrog sin verksamhetsberättelse och besvarade frågor på densamma. 
 
Styrelsen yrkade 
 
att1 lägga verksamhetsberättelsen för 2021/2022 års verksamhetsår till 

handlingarna, enligt bilaga. 
 
Förhandlingarna ajournerades lördagen den 26 mars 2022 kl. 11.10 till lördagen den 26 
mars 2022 kl. 11.25 Förhandlingarna återupptogs lördagen den 26 mars 2022 kl. 11.28 
Röstlängden justerades till 13 närvarande ombud. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 lägga verksamhetsberättelsen för 2021/2022 års verksamhetsår till 

handlingarna, enligt bilaga. 
 
 
11. Fastställande av styrelsens ekonomiska berättelse 
 
Styrelsen föredrog, efter fullmakt från auktoriserad revisor Lena Normann, balans- 
och resultaträkningen. Mötespresidiet läste upp revisor Lena Normanns uttalande i 
förvaltningsberättelsen för föregående verksamhetsår. 
 
Styrelsen yrkade 
 
att1 lägga de ekonomiska räkenskaperna för 2021 års verksamhetsår till 

handlingarna, enligt bilaga. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 lägga de ekonomiska räkenskaperna för 2021 års verksamhetsår till 

handlingarna, enligt bilaga. 
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12. Fastställande av revisorernas revisionsberättelse 
 
Verksamhetsrevisorerna och Förvaltningsrevisorn överlämnade sina respektive 
revisionsberättelser till kongressen. Verksamhetsrevisor Sevval Karaduman 
presenterade verksamhetsrevisionsberättelsen och 
förvaltningsrevisionsberättelsen. 
 
Verksamhetsrevisorerna yrkade 
 
att1 lägga “Verksamhetsrevisionsberättelse för 2021” till handlingarna, enligt 

bilaga. 
 
Förvaltningsrevisorn yrkade  
 
att2 lägga “Förvaltningsrevisionsberättelse för 2021” till handlingarna, enligt 

bilaga. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 lägga “Verksamhetsrevisionsberättelse för 2021” till handlingarna, enligt 

bilaga. 
att2 lägga “Förvaltningsrevisionsberättelse för 2021” till handlingarna, enligt 

bilaga. 
 
 
13. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 
Verksamhetsrevisorerna och Förvaltningsrevisorn yrkade 
 
att1 bevilja 2021/2022 års styrelse ansvarsfrihet. 
att2 anse beslutet enhälligt. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 bevilja 2021/2022 års styrelse ansvarsfrihet. 
att2 anse beslutet enhälligt. 
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Förhandlingarna ajournerades lördagen den 26 mars 2022 kl. 12.20 till lördagen den 26 
mars 2022 kl. 15.21 Förhandlingarna återupptogs lördagen den 26 mars 2020 kl. 15.21. 
Röstlängden justerades till 13 närvarande ombud. 
 
 
14. Behandling av propositioner 
 
Styrelsen hade till kongressen lagt fem propositioner; en på verksamhetsplan, en på 
verksamhetsplan, en på stadga, en på politiska programmet och en på 
visionsprogrammet. Dessa två presenterades i plenum för att sedan diskuteras mer 
ingående i utskott. Utskotten yttrade sig sedan i plena inför att debatten inleddes.  
 

14.1. Proposition 1: Verksamhetsplan 2022/2023 
 

PUNKTEN ”ORGANISATION & MEDLEMSSTÖD” 
 
Västervik, Kalmar ungdomsråd yrkade 
 
att1 lägga till ordet ”minst” före texten ”70 %”. 

 
Styrelsen har jämkat sig med förslaget. 
 

PUNKTEN ”UTBILDNINGAR” 
 
Ängelholm, Västervik och Kalmar yrkade 
 
att2 ”och sträva efter att ha fler träffar men minst två per år”. 
 
Styrelsen har jämkat sig med förslaget. 
 

PUNKTEN ”POLITISK PÅVERKAN” 
 
Västervik, Kalmar yrkade 
 
att3 lägga till texten ”vilken kan vara digital om fysisk ej är möjlig”. 
 
Styrelsen har jämkat sig med förslaget. 
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Ängelholm yrkade 
 
att4 ändra texten ”Att Sveriges ungdomsråd under året ska publicera minst två (2) 

debattartiklar om Sveriges ungdomsråd politiska ställningstagande”  
till ”Att Sveriges ungdomsråd under året ska publicera minst tre (3) debattartiklar 
om Sveriges ungdomsråd politiska ställningstagande”. 

 
Styrelsen har jämkat sig med förslaget. 
 
Styrelsen yrkade 
 
att5 anta Verksamhetsplanen med för 2022/2023 med gjorda ändringar. 
att6 ge styrelsen mandat att genomföra språkliga ändringar. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 lägga till ordet ”minst” före texten ”70 %”. 
att2 ”och sträva efter att ha fler träffar men minst två per år”. 
att3 lägga till texten ”vilken kan vara digital om fysisk ej är möjlig”. 
att5 anta Verksamhetsplanen med för 2022/2023 med gjorda ändringar. 
att6 ge styrelsen mandat att genomföra språkliga ändringar. 
 
Kongressen avslog 
 
att4 ändra texten ”Att Sveriges ungdomsråd under året ska publicera minst två (2) 

debattartiklar om Sveriges ungdomsråd politiska ställningstagande” 
till ”Att Sveriges ungdomsråd under året ska publicera minst tre (3) debattartiklar 
om Sveriges ungdomsråd politiska ställningstagande”. 

 
 

14.2. Proposition 2: Medlemsavgift 
 
Styrelsen yrkade 
 
att1 fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022/2023 till 500 kronor 

per år för ansluten avdelning. 
att2 fastställa medlemsavgiften för det första året som nyansluten avdelning till 0 

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

att4  ge styrelsen mandat att undanta anslutna avdelningar från medlemsavgiften. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 2022/2023 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 till 0 kronor. 
att4  ge styrelsen mandat att undanta anslutna avdelningar från medlemsavgiften. 

14.3. Proposition 3: Stadga 
 
Styrelsen yrkade 
 
att1  ta bort “enligt principen primus inter pares” under §8 STYRELSE, moment 7: 

“Ordförande är förste bland jämlikar, enligt principen primus inter pares. 
Således är ordförande en ledamot i styrelsen och bär inte auktoritet över 
övriga ledamöter. Styrelsen leder organisationen kollektivt.”. 

att2  anta stadgan i sin helhet med gjorda ändringar. 
 
Kongressen biföll 
 
att1  ta bort “enligt principen primus inter pares” under §8 STYRELSE, moment 7: 

“Ordförande är förste bland jämlikar, enligt principen primus inter pares. 
Således är ordförande en ledamot i styrelsen och bär inte auktoritet över 
övriga ledamöter. Styrelsen leder organisationen kollektivt.” 

att2  anta stadgan i sin helhet med gjorda ändringar. 
 
Kongressen avslog 
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14.4. Proposition 4: Politiska programmet 
 
Styrelsen yrkade 
 
att1 ändra “Att stadsdelar, kommuner och regioner ska acceptera 

ungdomsrådens rätt till att organisera sig fritt.” 
till: ”Att stadsdelar, kommuner och regioner ska erkänna och arbeta för 
ungdomsrådens rätt till att organisera sig fritt.” 

att2 ändra stycket “Vår värdegrund är ungdomars villkorslösa mänskliga och 
demokratiska rättigheter. Vi vet att ungdomar blir utestängda från 
demokratin och samhällets beslutsprocesser. Som ung och HBTQ+ blir 
glappet i flera fall större. Sveriges ungdomsråds grund är ungas rätt till makt 
över sitt eget liv, vilket gör det till en självklarhet att vi ska arbeta för HBTQ+-
ungdomars trygghet, säkerhet och mänskliga rättigheter. Idag lever HBTQ+-
ungdomar under hot, trakasserier och med sämre livsvillkor i allt från vård till 
arbete. Sveriges Ungdomsråd behöver göra ett större politiskt arbete kring 
HBTQ+- ungdomars rättigheter. Idag ser vi hur de fascistiska rörelserna är 
extremt HBTQ+-fientliga, samt hur de bidrar till rådande problematiska 
samhällsklimat på bekostnad av HBTQ+- ungdomars trygghet och rättigheter. 
Det finns tendenser i samhället som gör att det politiska arbetet kring HBTQ+ 
försvinner bland alla kommersiella intressen som vill göra reklam och vinst på 
regnbågens färger. Det resulterar i att Pridefestivalerna runt om i landet 
snarare riktar fokus mot företag och fest än mänskliga rättigheter. Därför är 
det viktigare än någonsin att Sveriges Ungdomsråd som ska bana vägen för 
en bred folkrörelse fokuserar på det relevanta och livsviktiga i arbetet för 
HBTQ+-ungdomar. Det är inte en kärleksfest, det är en kamp för mänskliga 
rättigheter.” 
till: “Vi vet att gång på gång blir ungdomar utestängda från demokratin och 
samhällets beslutsprocesser. Detta bryter allvarligt mot Sveriges 
Ungdomsråds värdegrund, en värdegrund som baseras på ungdomars 
villkorslösa mänskliga och demokratiska rättigheter. Som ung och HBTQIA+ 
diskrimineras du inte bara till följd av åldersmaktsordningen men även för att 
du är den du är. Därför är det en självklarhet att Sveriges ungdomsråd ska 
arbeta för att HBTQIA+ -ungdomars trygghet, säkerhet och mänskliga 
rättigheter stärks. Idag lever många HBTQIA+ -ungdomar under hot, hat och 
trakasserier men även med sämre livsvillkor i allt från vård till arbete. Sveriges 
ungdomsråd måste göra ett större politiskt åtagande gällande HBTQIA+ - 
ungdomars rättigheter. Vi kan idag se hur de fascistiska rörelserna är 
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extremt HBTQIA+ - fientliga men även hur de bidrar till rådande 
problematiska samhällsklimat på bekostnad av HBTQIA+ ungdomars trygghet 
och rättigheter. Det finns även tendenser i samhället som gör att det politiska 
arbetet kring HBTQIA+ försvinner bland alla kommersiella intressen som gör 
reklam och vinst på regnbågens färger. Därför är det viktigare än någonsin 
att Sveriges Ungdomsråd ska fortsätta bana vägen för en bred folkrörelse 
som fokuserar på det relevanta och livsviktiga arbetet för HBTQIA+ -
ungdomar. Det är inte en kärleksfest, det är en kamp för mänskliga 
rättigheter.” 

 
Styrelsen har dragit tillbaka sitt yrkande, att-sats 2. 
 
Styrelsen och Helsingborg yrkade 
 
att3  ändra stycket “Vår värdegrund är ungdomars villkorslösa mänskliga och 

demokratiska rättigheter. Vi vet att ungdomar blir utestängda från 
demokratin och samhällets beslutsprocesser. Som ung och HBTQ+ blir 
glappet i flera fall större. Sveriges ungdomsråds grund är ungas rätt till makt 
över sitt eget liv, vilket gör det till en självklarhet att vi ska arbeta för HBTQ+-
ungdomars trygghet, säkerhet och mänskliga rättigheter. Idag lever HBTQ+-
ungdomar under hot, trakasserier och med sämre livsvillkor i allt från vård till 
arbete. Sveriges Ungdomsråd behöver göra ett större politiskt arbete kring 
HBTQ+- ungdomars rättigheter. Idag ser vi hur de fascistiska rörelserna är 
extremt HBTQ+-fientliga, samt hur de bidrar till rådande problematiska 
samhällsklimat på bekostnad av HBTQ+- ungdomars trygghet och rättigheter. 
Det finns tendenser i samhället som gör att det politiska arbetet kring HBTQ+ 
försvinner bland alla kommersiella intressen som vill göra reklam och vinst på 
regnbågens färger. Det resulterar i att Pridefestivalerna runt om i landet 
snarare riktar fokus mot företag och fest än mänskliga rättigheter. Därför är 
det viktigare än någonsin att Sveriges Ungdomsråd som ska bana vägen för 
en bred folkrörelse fokuserar på det relevanta och livsviktiga i arbetet för 
HBTQ+-ungdomar. Det är inte en kärleksfest, det är en kamp för mänskliga 
rättigheter.” 
till: “Vi vet att gång på gång blir ungdomar utestängda från demokratin och 
samhällets beslutsprocesser. Detta bryter allvarligt mot Sveriges 
Ungdomsråds värdegrund, en värdegrund som baseras på ungdomars 
villkorslösa mänskliga och demokratiska rättigheter. Som ung och HBTQ+ 
diskrimineras du inte bara till följd av åldersmaktsordningen men även för att 
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du är den du är. Därför är det en självklarhet att Sveriges ungdomsråd ska 
arbeta för att HBTQ+ -ungdomars trygghet, säkerhet och mänskliga 
rättigheter stärks. Idag lever många HBTQ+ -ungdomar under hot, hat och 
trakasserier men även med sämre livsvillkor i allt från vård till arbete. Sveriges 
ungdomsråd måste göra ett större politiskt åtagande gällande HBTQ+ - 
ungdomars rättigheter. Vi kan idag se hur de fascistiska rörelserna är 
extremt HBTQ+ - fientliga men även hur de bidrar till rådande problematiska 
samhällsklimat på bekostnad av HBTQ+ ungdomars trygghet och rättigheter. 
Det finns även tendenser i samhället som gör att det politiska arbetet kring 
HBTQ+ försvinner bland alla kommersiella intressen som gör reklam och 
vinst på regnbågens färger. Därför är det viktigare än någonsin att Sveriges 
Ungdomsråd ska fortsätta bana vägen för en bred folkrörelse som fokuserar 
på det relevanta och livsviktiga arbetet för HBTQ+ -ungdomar. Det är inte en 
kärleksfest, det är en kamp för mänskliga rättigheter.” 

 
Styrelsen yrkade 
 
att4 anta det politiska programmet i sin helhet med gjorda ändringar. 
att5 ge tillträdande styrelse i uppdrag att revidera politiska programmet så att det 

följer Sveriges ungdomsråds vision samt vår allas samtid. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 ändra “Att stadsdelar, kommuner och regioner ska acceptera 

ungdomsrådens rätt till att organisera sig fritt.” 
till: ”Att stadsdelar, kommuner och regioner ska erkänna och arbeta för 
ungdomsrådens rätt till att organisera sig fritt.” 

att3  ändra stycket “Vår värdegrund är ungdomars villkorslösa mänskliga och 
demokratiska rättigheter. Vi vet att ungdomar blir utestängda från 
demokratin och samhällets beslutsprocesser. Som ung och HBTQ+ blir 
glappet i flera fall större. Sveriges ungdomsråds grund är ungas rätt till makt 
över sitt eget liv, vilket gör det till en självklarhet att vi ska arbeta för HBTQ+-
ungdomars trygghet, säkerhet och mänskliga rättigheter. Idag lever HBTQ+-
ungdomar under hot, trakasserier och med sämre livsvillkor i allt från vård till 
arbete. Sveriges Ungdomsråd behöver göra ett större politiskt arbete kring 
HBTQ+- ungdomars rättigheter. Idag ser vi hur de fascistiska rörelserna är 
extremt HBTQ+-fientliga, samt hur de bidrar till rådande problematiska 
samhällsklimat på bekostnad av HBTQ+- ungdomars trygghet och rättigheter. 

JA

EJ

EN

ED

JÅ

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3c6RNV3MUe3WheZKKfg_nY5QtWhut8WI
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3c6RNV3MUe3WheZKKfg_nY5QtWhut8WI
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3c6RNV3MUe3WheZKKfg_nY5QtWhut8WI
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA3c6RNV3MUe3WheZKKfg_nY5QtWhut8WI
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7Zwgari4gC2Baq_QIrnvIwWokPZPFDNj
https://secure.eu1.adobesign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7Zwgari4gC2Baq_QIrnvIwWokPZPFDNj
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA7Zwgari4gC2Baq_QIrnvIwWokPZPFDNj


 

Sveriges ungdomsråd 
Nygränd 10  www.sverigesungdomsrad.se 
111 30 Stockholm info@sverigesungdomsrad.se 

Det finns tendenser i samhället som gör att det politiska arbetet kring HBTQ+ 
försvinner bland alla kommersiella intressen som vill göra reklam och vinst på 
regnbågens färger. Det resulterar i att Pridefestivalerna runt om i landet 
snarare riktar fokus mot företag och fest än mänskliga rättigheter. Därför är 
det viktigare än någonsin att Sveriges Ungdomsråd som ska bana vägen för 
en bred folkrörelse fokuserar på det relevanta och livsviktiga i arbetet för 
HBTQ+-ungdomar. Det är inte en kärleksfest, det är en kamp för mänskliga 
rättigheter.” 
till: “Vi vet att gång på gång blir ungdomar utestängda från demokratin och 
samhällets beslutsprocesser. Detta bryter allvarligt mot Sveriges 
Ungdomsråds värdegrund, en värdegrund som baseras på ungdomars 
villkorslösa mänskliga och demokratiska rättigheter. Som ung och HBTQ+ 
diskrimineras du inte bara till följd av åldersmaktsordningen men även för att 
du är den du är. Därför är det en självklarhet att Sveriges ungdomsråd ska 
arbeta för att HBTQ+ -ungdomars trygghet, säkerhet och mänskliga 
rättigheter stärks. Idag lever många HBTQ+ -ungdomar under hot, hat och 
trakasserier men även med sämre livsvillkor i allt från vård till arbete. Sveriges 
ungdomsråd måste göra ett större politiskt åtagande gällande HBTQ+ - 
ungdomars rättigheter. Vi kan idag se hur de fascistiska rörelserna är 
extremt HBTQ+ - fientliga men även hur de bidrar till rådande problematiska 
samhällsklimat på bekostnad av HBTQ+ ungdomars trygghet och rättigheter. 
Det finns även tendenser i samhället som gör att det politiska arbetet kring 
HBTQ+ försvinner bland alla kommersiella intressen som gör reklam och 
vinst på regnbågens färger. Därför är det viktigare än någonsin att Sveriges 
Ungdomsråd ska fortsätta bana vägen för en bred folkrörelse som fokuserar 
på det relevanta och livsviktiga arbetet för HBTQ+ -ungdomar. Det är inte en 
kärleksfest, det är en kamp för mänskliga rättigheter.” 

att4 anta det politiska programmet i sin helhet med gjorda ändringar. 
att5 ge tillträdande styrelse i uppdrag att revidera politiska programmet så att det 

följer Sveriges ungdomsråds vision samt vår allas samtid. 
 
 

14.5. Visionsprogrammet 
 
 Styrelsen yrkade 
 
att1 ändra meningen: “Sveriges ungdomsråd är en starkt intersektionell, 

feministisk och antirasistisk organisation där samtliga bedöms på̊ deras 
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prestationer och kvalitéer, inte på grund av deras klass, etnicitet, sexualitet, 
funktionalitet, kön, religion, könsidentitet eller ålder. “ 
till: “Sveriges ungdomsråd är en starkt intersektionell, feministisk och 
antirasistisk organisation där samtliga bedöms på deras kvalitéer och arbete, 
inte på grund av deras klass, etnicitet, sexualitet, funktionalitet, kön, religion, 
könsidentitet eller ålder. “ 

att2 anta visionsprogrammet i sin helhet med gjorda ändringar. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 ändra meningen: “Sveriges ungdomsråd är en starkt intersektionell, 

feministisk och antirasistisk organisation där samtliga bedöms på̊ deras 
prestationer och kvalitéer, inte på grund av deras klass, etnicitet, sexualitet, 
funktionalitet, kön, religion, könsidentitet eller ålder. “ 
till: “Sveriges ungdomsråd är en starkt intersektionell, feministisk och 
antirasistisk organisation där samtliga bedöms på deras kvalitéer och arbete, 
inte på grund av deras klass, etnicitet, sexualitet, funktionalitet, kön, religion, 
könsidentitet eller ålder. “ 

att2 anta visionsprogrammet i sin helhet med gjorda ändringar. 
 
Förhandlingarna ajournerades lördagen den 26 mars 2022 kl. 15.54 till lördagen den 26 
mars 2022 kl. 16.10 Förhandlingarna återupptogs lördagen den 26 mars 2020 kl. 16.10 
Röstlängden justerades till 13 närvarande ombud. 
 
 
15. Behandling av motioner 
 

15.1. Avskaffa läxsystemet i skolan 
 
Ängelholms ungdomsfullmäktige yrkade 
 
att1 Sveriges Ungdomsråd verkar för att avskaffa läxsystemet i Sverige och att 

skolan förblir läxfri. 
att2 Sveriges Ungdomsråd bildar opinion i frågan om att avskaffa läxsystemet i 

svenska skolor. 
att3 Sveriges Ungdomsråd skriver en debattartikel om att avskaffa läxsystemet i 

svenska skolor. 
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att4  Sveriges Ungdomsråd kallar ungdomar utanför organisationen för öppna 
möten där frågan diskuteras mer för en bredare representation och fler 
perspektiv. 

att5 Sveriges Ungdomsråd skriver till reformen i sitt politiska handlingsprogram. 
 
Kalmars ungdomsråd yrkade 
 
att6 sätta streck i debatten streck i debatten i diskussionen om att avskaffa 
läxsystemet i skolan. 
 
Kongressen biföll 
 
att6 sätta streck i debatten streck i debatten i diskussionen om att avskaffa 
läxsystemet i skolan. 
 
Kongressen avslog 
 
att1 Sveriges Ungdomsråd verkar för att avskaffa läxsystemet i Sverige och att 

skolan förblir läxfri. 
att2 Sveriges Ungdomsråd bildar opinion i frågan om att avskaffa läxsystemet i 

svenska skolor. 
att3 Sveriges Ungdomsråd skriver en debattartikel om att avskaffa läxsystemet i 

svenska skolor. 
att4  Sveriges Ungdomsråd kallar ungdomar utanför organisationen för öppna 

möten där frågan diskuteras mer för en bredare representation och fler 
perspektiv. 

att5 Sveriges Ungdomsråd skriver till reformen i sitt politiska handlingsprogram. 
 
 

15.2. Fler sommarjobb med fokus på samhällsutveckling 
 
Ängelholms ungdomsfullmäktige yrkade 
 
att1 Sveriges Ungdomsråd verkar för en ökad satsning på feriejobb för ungdomar 

med fokus på samhällsnytta. 
att2 Sveriges Ungdomsråd skriver en debattartikel om att införa 

“Nynäshamnsmodellen” som en statlig satsning i hela landet. 
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att3 Sveriges Ungdomsråd skriver till reformen om att införa 
“Nynäshamnsmodellen” som en statlig satsning, i sitt politiska 
handlingsprogram. 

att4 Sveriges Ungdomsråd bildar opinion i frågan om införandet av 
“Nynäshamnsmodellen” som en statlig satsning i hela landet. 

att5 Sveriges Ungdomsråd intervjuar ungdomar och studenter för att få en 
bredare uppfattning om hur viktigt ett sommarjobb kan vara för vissa. 

 
Ängelholms ungdomsråd har dragit tillbaka sitt yrkande, att-sats 2. 
 
Styrelsen och Ängelholms ungdomsråd yrkade 
 
att6 Sveriges ungdomsråd skriver en debattartikel där fokuset ligger på fler 

sommarjobb för unga på samhällsutveckling samt arbetar med intervjuer av 
unga och studenter för att göra så. 

 
Kongressen biföll 
 
att5 Sveriges Ungdomsråd intervjuar ungdomar och studenter för att få en 

bredare uppfattning om hur viktigt ett sommarjobb kan vara för vissa. 
att6 Sveriges ungdomsråd skriver en debattartikel där fokuset ligger på fler 

sommarjobb för unga på samhällsutveckling samt arbetar med intervjuer av 
unga och studenter för att göra så. 

 
Kongressen avslog 
 
att1 Sveriges Ungdomsråd verkar för en ökad satsning på feriejobb för ungdomar 

med fokus på samhällsnytta. 
att3 Sveriges Ungdomsråd skriver till reformen om att införa 

“Nynäshamnsmodellen” som en statlig satsning, i sitt politiska 
handlingsprogram. 

att4 Sveriges Ungdomsråd bildar opinion i frågan om införandet av 
“Nynäshamnsmodellen” som en statlig satsning i hela landet. 

 
Förhandlingarna ajournerades lördagen den 26 mars 2022 kl. 17.03 till lördagen den 26 
mars 2022 kl. 17.10 Förhandlingarna återupptogs lördagen den 26 mars 2020 kl. 17.11 
Röstlängden justerades till 13 närvarande ombud. 
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15.3. Rektorer ska inte få vägra besök från politiska 
ungdomsförbund 

 
Ängelholms ungdomsfullmäktige yrkade 
 
att1 Sveriges Ungdomsråd verkar för att förbjuda rektorerna i svenska 

gymnasieskolor från att vägra skolbesök från riksdagspartiernas 
ungdomsförbund. 

att2  Sveriges Ungdomsråd bildar opinion i frågan om att förbjuda rektorer från 
att vägra besök från politiska ungdomsförbund. 

att3 Sveriges Ungdomsråd kontaktar Aftonbladet för att be om en intervju i frågan 
om att förbjuda rektorer från att vägra besök från politiska ungdomsförbund. 

att4  Sveriges Ungdomsråd kallar ungdomar utanför organisationen för öppna 
möten där frågan diskuteras mer för en bredare representation och fler 
perspektiv. 

att5 Sveriges Ungdomsråd skriver till reformen i sitt politiska handlingsprogram. 
 
Kongressen avslog 
 
att1 Sveriges Ungdomsråd verkar för att förbjuda rektorerna i svenska 

gymnasieskolor från att vägra skolbesök från riksdagspartiernas 
ungdomsförbund. 

att2  Sveriges Ungdomsråd bildar opinion i frågan om att förbjuda rektorer från 
att vägra besök från politiska ungdomsförbund. 

att3 Sveriges Ungdomsråd kontaktar Aftonbladet för att be om en intervju i frågan 
om att förbjuda rektorer från att vägra besök från politiska ungdomsförbund. 

att4  Sveriges Ungdomsråd kallar ungdomar utanför organisationen för öppna 
möten där frågan diskuteras mer för en bredare representation och fler 
perspektiv. 

att5 Sveriges Ungdomsråd skriver till reformen i sitt politiska handlingsprogram. 
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15.4. Satsa mer på ungdomsråden själva 
 
Ängelholms ungdomsfullmäktige yrkade 
 
att1 Sveriges Ungdomsråd betalar ut ett fast bidrag till varje ungdomsråd 

månadsvis så att ungdomsråden kan använda dessa pengar vid resor, 
tillställningar, kampanjer eller annan aktivitet i syfte att öka 
ungdomsinflytandet lokalt. 

att2 Sveriges Ungdomsråd oftare arrangerar fysiska träffar och tillställningar där 
man bjuder in alla medlems-ungdomsråd i landet. 

att3  företrädare för Sveriges Ungdomsråd oftare besöker ungdomsråden på 
hemmaplan. 

 
Kongressen biföll 
 
att2 Sveriges Ungdomsråd oftare arrangerar fysiska träffar och tillställningar där 

man bjuder in alla medlems-ungdomsråd i landet. 
att3  företrädare för Sveriges Ungdomsråd oftare besöker ungdomsråden på 

hemmaplan. 
 
Kongressen avslog 
 
att1 Sveriges Ungdomsråd betalar ut ett fast bidrag till varje ungdomsråd 

månadsvis så att ungdomsråden kan använda dessa pengar vid resor, 
tillställningar, kampanjer eller annan aktivitet i syfte att öka 
ungdomsinflytandet lokalt. 

 
 

15.5. Underlätta ekonomin för unga studenter 
 
Ängelholms ungdomsfullmäktige yrkade 
 
att1 Sveriges Ungdomsråd verkar för att bygga fler och billigare hyresbostäder för 

unga studenter i landet. 
att2 Sveriges Ungdomsråd verkar för att införskaffa avgiftsfri kurslitteratur vid alla 

program och på alla högskolor och universitet i Sverige. 
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att3 Sveriges Ungdomsråd bildar opinion i frågan om billigare hyresbostäder och 
avgiftsfri kurslitteratur för studenter i Sverige. 

att4 Sveriges Ungdomsråd skriver en debattartikel i frågan om billigare 
hyresbostäder och avgiftsfri kurslitteratur för studenter i Sverige Återigen vill 
vi understryka vikten av att unga driver den här typen av frågor. 

att5 Sveriges Ungdomsråd kallar studenter och ungdomar utanför organisationen 
för öppna möten där frågan diskuteras mer för en bredare representation 
och fler perspektiv. 

att6 Sveriges Ungdomsråd skriver till reformen i sitt politiska handlingsprogram. 
 
Ängelholms ungdomsråd har dragit tillbaka sitt yrkande, att-sats 4. 
 
Styrelsen yrkade 
 
att7 Sveriges Ungdomsråd aktivt ska stötta andra organisationer vars syfte är att 

driva frågor gällande billigare hyresbostäder samt avgiftsfri kurslitteratur. 
 
Värmdös Ungdomsråd yrkade 
 
att8 Sveriges Ungdomsråd skriver en debattartikel i frågan om billigare 

hyresbostäder och avgiftsfri kurslitteratur för studenter i Sverige Återigen vill 
vi understryka vikten av att unga driver den här typen av frågor. 

 
Kalmars ungdomsråd yrkade 
 
att9 sätta streck i debatten streck i debatten i diskussionen underlättandet av 

ekonomin för unga studenter. 
 
Kongressen biföll 
 
att9  sätta streck i debatten streck i debatten i diskussionen underlättandet av 

ekonomin för unga studenter. 
att7 Sveriges Ungdomsråd aktivt ska stötta andra organisationer vars syfte är att 

driva frågor gällande billigare hyresbostäder samt avgiftsfri kurslitteratur. 
 
Kongressen avslog 
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att1 Sveriges Ungdomsråd verkar för att bygga fler och billigare hyresbostäder för 
unga studenter i landet. 

att2 Sveriges Ungdomsråd verkar för att införskaffa avgiftsfri kurslitteratur vid alla 
program och på alla högskolor och universitet i Sverige. 

att3 Sveriges Ungdomsråd bildar opinion i frågan om billigare hyresbostäder och 
avgiftsfri kurslitteratur för studenter i Sverige. 

att4 Sveriges Ungdomsråd skriver en debattartikel i frågan om billigare 
hyresbostäder och avgiftsfri kurslitteratur för studenter i Sverige Återigen vill 
vi understryka vikten av att unga driver den här typen av frågor. 

att5 Sveriges Ungdomsråd kallar studenter och ungdomar utanför organisationen 
för öppna möten där frågan diskuteras mer för en bredare representation 
och fler perspektiv. 

att6 Sveriges Ungdomsråd skriver till reformen i sitt politiska handlingsprogram. 
att8 Sveriges Ungdomsråd skriver en debattartikel i frågan om billigare 

hyresbostäder och avgiftsfri kurslitteratur för studenter i Sverige Återigen vill 
vi understryka vikten av att unga driver den här typen av frågor. 

 
Ängelholms Ungdomsfullmäktige noterar följande:  
”Ängelholms Ungdomsfullmäktige finner det mycket märkligt att den nuvarande styrelsen 
för Sveriges Ungdomsråd genom avslagsyrkandet av första och andra att-satserna, 
tydligt visade att man inte ville verka för billigare hyresbostäder för unga och gratis 
kurslitteratur på universitetet, samtidigt som man yrkade bifall till de fjärde och femte 
att-satserna. Genom att skriva en debattartikel eller bjuda in till diskussion i ämnet driver 
man frågan framåt, och verkar på så sätt för att frågan bedrivs vidare. Det är mycket 
konstigt att styrelsen vill skriva debattartiklar i frågor som de i synnerhet inte vill verka 
för. Det förvirrar bara våra medlemmar!  
 
Ängelholms Ungdomsfullmäktige drog av anledningarna ovan därför tillbaka yrkandet 
om att Sveriges Ungdomsråd ska skriva en debattartikel i frågan om billigare 
hyresbostäder och avgiftsfri kurslitteratur för studenter i Sverige. Vi finner det icke 
optimalt att Sveriges Ungdomsråd skriver debattartiklar i frågor vars karaktär man inte 
står bakom, och inte vill verka för.  
 
Ängelholms Ungdomsfullmäktige tycker att den ursprungligt inskickade motionen belyser 
en mycket viktig fråga vars karaktär kräver insatser redan i ett tidigt stadie. Därför vill vi 
uttrycka vårt stora missnöje med kongressens beslut om avslag av att-sats ett och två i 
den ursprungliga versionen av motionen.”  
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Förhandlingarna ajournerades lördagen den 26 mars 2022 kl. 17:45 till söndagen den 
27 mars 2022 kl. 09.00. Förhandlingarna återupptogs söndagen den mars 2022 kl. 
09.10. Röstlängden justerades till 13 närvarande ombud. 
 
 
16. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 
 
Valberedningen föredrog sitt förslag och hur processen för dess framtagande gått 
till. 
 
Valberedningen yrkade 
 
att1 fastställa antalet ledamöter i valberedningen till tre (3) personer, för 

kommande verksamhetsår. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 fastställa antalet ledamöter i valberedningen till tre (3) personer, för 

kommande verksamhetsår. 
 
 
17. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
 
Valberedningen föredrog sitt förslag och hur processen för dess framtagande gått 
till. 
 
Valberedningen yrkade 
 
att1 fastställa antalet ledamöter i styrelsen till sju (7) personer, för kommande 

verksamhetsår. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 fastställa antalet ledamöter i styrelsen till sju (7) personer, för kommande 

verksamhetsår. 
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18. Val av valberedning 
 
Valberedningen föredrog sitt förslag och hur processen för dess framtagande gått 
till. Mötespresidiet konstaterade att det inkommit tre ytterligare yrkanden från 
ombud, varav ett jämkat sig med valberedningens.  
 
Valberedningen yrkade 
 
att1 till valberedning välja Adam Granquist, Sigge Eriksson och Ellinor Gånvall. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 till valberedning välja Adam Granquist, Sigge Eriksson och Ellinor Gånvall. 
 
Upplands-Bro ungdomsråd reserverarar sig mot beslutet på grund av att det 
intersektionella arbetet inte har fullföljts. 
 
 
19. Val av verksamhetsrevisorer 
 
Valberedningen föredrog sitt förslag och hur processen för dess framtagande gått 
till. Mötespresidiet konstaterade att ett ytterligare yrkande inkommit samt att detta 
jämkat sig med valberedningens. 
 
Valberedningen yrkade 
 
att1 till verksamhetsrevisor välja Sevval Karaduman och Cam Eliasson. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 till verksamhetsrevisor välja Sevval Karaduman och Cam Eliasson. 
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20. Val av ekonomisk revisor 
 
Den ekonomiska revisorn (förvaltningsrevisor) presenterades. 
 
Styrelsen yrkade 
 
att1 utse Lena Normann, HQV Stockholm, till ekonomisk revisor för 

nästkommande verksamhetsår. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 utse Lena Normann, HQV Stockholm, till ekonomisk revisor för 

nästkommande verksamhetsår. 
 
 
21. Val av ordförande till styrelsen 
 
Valberedningen föredrog sitt förslag och hur processen för dess framtagande gått 
till. Mötespresidiet konstaterade att inga övriga yrkanden inkommit.  
 
Valberedningen yrkade 
 
att1 till ordförande på ett (1) års tid välja Ellen Åberg. 
 
Mötespresidiet yrkade 
 
att2 anse beslutet enhälligt antaget. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 till ordförande på ett (1) års tid välja Ellen Åberg. 
att2 anse beslutet enhälligt antaget. 
 
Förhandlingarna ajournerades söndagen den 27 mars 2022 kl. 09.48 till söndagen den 
27 mars 2022 kl.10.00. Förhandlingarna återupptogs söndagen den mars 2022 kl. 
10.02. Röstlängden justerades till 13 närvarande ombud. 
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22. Val av vice ordförande till styrelsen 
 
Valberedningen föredrog sitt förslag och hur processen för dess framtagande gått 
till. Mötespresidiet konstaterade att inga övriga yrkanden inkommit. 
 
Valberedningen yrkade 
 
att1 till vice ordförande på ett (1) års tid välja Tekla W. Björkum. 
 
Upplands-Bro Ungdomsråd yrkade 
 
att2 till vice ordförande på ett (1) års tid välja Ahmed Afgou. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 till vice ordförande på ett (1) års tid välja Tekla W. Björkum. 
 
Beslutet togs genom sluten omröstning. 
 
 
23. Val av övriga ledamöter till styrelsen 
 
Valberedningen föredrog sitt förslag och hur processen för dess framtagande gått 
till. 
 
Valberedningen yrkade 
 
att1 till styrelseledamot på ett (1) års tid välja Eldin Nurkovic, Ingrid Jersbladl, 
Yusuf Muhawech, Jonatan Widmark och Johan Kalmi Claesson. 
 
Kongressen biföll 
 
att1 till styrelseledamot på ett (1) års tid välja Eldin Nurkovic, Ingrid Jersbladl, 
Yusuf Muhawech, Jonatan Widmark och Johan Kalmi Claesson. 
 
Förhandlingarna ajournerades söndagen den 27 mars 2022 kl. 11.00 till söndagen den 
27 mars 2022 kl.11.15. Förhandlingarna återupptogs söndagen den mars 2022 kl. 
11.17. Röstlängden justerades till 13 närvarande ombud. 
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24. Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor har inkommit.  
 
 
25. Kongressens avslutande 
 
Ordförande Ellen Åberg förklarade kongressen avslutad söndagen den 27 mars 
2022 klockan 11:32 och tackade för visat intresse och förtroende å styrelsens 
samlade vägnar. 
 
 
Undertecknas, 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Josef Al-Husseini    Ebba Jönsson 
Mötesjusterare    Mötesjusterare 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Jonathan Åkesson    Edvin Dribe 
Mötessekreterare    Mötesordförande    
 
 
 
_________________________________ 
Erik Nordlund     
Mötesordförande 
 
 

Josef Al-Husseini (5 maj 2022 13:33 GMT+2)
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