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1.0 Mötets öppnande

Måns Höög öppnade mötet.

2.0 Mötets formalia

2.1 Adjungeringar

Mötet bestämde att adjungera generalsekreterare Alexandra
Hjortswang med närvaro- och yttranderätt.

2.2 Val av mötesordförande

Mötet beslutade att välja Måns Höög till mötesordförande.

2.3 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade att välja Gaga Jakhashvili till mötessekreterare.

2.4 Val av protokolljusterare
Beslut:
Mötet beslutade att välja Sakeus Berg till protokolljusterare.

2.5 Fastställande av dagordningen
Handlingar i ärendet: Dagordning 13 juni 2022

Beslut:
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

3.0 Föregående protokoll
Handlingar i ärendet: Protokoll styrelsemöte 2, 2022

Beslut:
Mötet beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

3.1 Per capsulam
Inga per capsulam-beslut har tagits.

Mötesordförande Mötessekreterare Protokolljusterare
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4.0 Rapporter

4.1 Ordförandes rapport
Handlingar i ärendet: Ordförandens rapport, juni 2022

Ordförande Måns Höög gick igenom sin rapport.

Beslut:
Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

4.2 Bordläggande av övriga rapporter
Som följd av kort tid mellan innevarande och föregående
styrelsemöte beslutade styrelsen att bordlägga den ekonomiska
rapporten, internationella rapporten samt kansli rapporten för
innevarande möte.

5.0 Diskussion- och beslutsfrågor

5.1 BU: Styrdokument för Ung Press
Handlingar i ärendet: BU: Styrdokument för Ung Press

Bakgrund

Vid det senaste styrelsemötet kom styrelsen fram till att dokumentet
Riktlinjer för Ung Media Sveriges bevakningar bör delas upp i två
dokument. Detta underlag gäller det som främst handlar om riktlinjer
för publicering på Ung Press.

Beslut:
Mötet beslutade

1. att styrelsen tar Riktlinjer för Ung Media Sveriges bevakningar ur
bruk

2. att styrelsen antar styrdokument för Ung Press med tilläggs
yrkandet att meningen “Ung Press publicerar aldrig åsikter som
inte går i linje med vår värdegrund och styrdokument” stryks

Mötesordförande Mötessekreterare Protokolljusterare
Sida 3 av 9

 M
H

, N
SB

, G
J 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



https://docs.google.com/document/d/1iZzY1BRKf_YmBXhSSLMOmPQQ0R6iqEPZyJPxGGkKPxw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1z0VVqYzcfuBhh9n79A5ZheCbKZRB5Qwgyn8uexGlSRA/edit?usp=sharing


5.2 BU: Styrdokument för
Valberedningens arbete
Handlingar i ärendet

BU: Styrdokument för Valberedningens arbete

Bakgrund

Det innevarande styrdokumentet har inte uppdaterats på länge och
och därmed föreslås en revidering.

Beslut:
Mötet beslutade

1. att ta Valberedningens riktlinjer 2014 ur bruk

2. att anta styrdokument för Valberedningens arbete 2022

5.3 BU: Styrdokument för uppföljning av Ung
Media Sveriges likabehandlingsplaner
Handlingar i ärendet:

BU: Styrdokument för uppföljning av Ung Media Sveriges likabeha…

Bakgrund

Styrdokumentet har varken efterföljts på länge eller uppdaterats i
enlighet med den samtida utvecklingen av likabehandlingsarbetet,
och som inaktuellt och överflödigt föreslås det därmed tas ur bruk.

Beslut:
Mötet beslutade att ta Styrdokument för uppföljning av Ung Media
Sveriges likabehandlingsplaner ur bruk.

5.4 BU: Reviderade stadgar för Ung Media Västra
Götaland
Handlingar i ärendet: BU: Reviderade stadgar UMVG

Bakgrund

Ung Media Västra Götaland har reviderat dess stadgar. Enligt
distriktets stadgar ska sådan revidering tillstyrkas av
förbundsstyrelsen.

Mötesordförande Mötessekreterare Protokolljusterare
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Beslut:
Mötet beslutade att tillstyrka de reviderade stadgarna för
Ung Media Västra Götaland.

5.5 BU: Styrdokument för mötesrutiner
Handlingar i ärendet: BU: Styrdokument för mötesrutiner

Bakgrund

Vid det senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att bordlägga
beslutspunkten om styrdokument för mötesrutiner till nästkommande
förbundsstyrelsemöte för tillägg om rutiner i samband med per
capsulambeslut.

Beslut:
Mötet beslutade att revidera styrdokumentet för mötesrutiner i
enlighet med föreliggande förslag om tillägg kring rutiner i samband
med per capsulambeslut.

5.6 DU: Styrelsens aktivitetsplan
Handlingar i ärendet: DU: Styrelsens aktivitetsplan

Bakgrund

Diskussion om styrelsens aktivitetsplan som fastställs i inledningen av
varje verksamhetsår.

Diskussion

Rörande den första diskussionspunkter om styrelsens kommunikation
för att inspirera och engagera medlemmar till vidare engagemang
och vilja att kandidera inom förbundet diskuterade styrelsen

– Fler och mer interaktiva inlägg på sociala medier från
styrelsemöten, åtminstone ett per möte. Mina särskilt ansvarig
– Förslag om att publicera protokoll eller mötes sammanfattningar
respektive styrelsemöte
– Mer interaktion vid fysiska medlemsträffar, exempelvis workshops
– Eventuell särskild styrelse sida på den nya hemsidan

Rörande den andra diskussionpunkten om verksamhetsplanens mål
om att styrelsen ska undersöka möjligheterna och ta fram en
långsiktig strategi gällande extern finansiering framhävdes att
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– styrelsen tolkar verksamhetsmålet som att utifrån
undersökta möjligheter skapa en strategi för extern
finansiering
– styrelsen tolkar en extern finansieringsstrategi som ett
konkret tidsbestämt dokument om finansiering utöver MUCF
– styrelsen menar att utarbetandet av en meningsfull sådan strategi
kräver en verksamhetsmässig och ekonomisk målbild; sondering
kring en finansieringsstrategi kan således med fördel ske parallellt
med utarbetandet av förbundets kommande strategi för 2023-2026

Rörande målet om att förbundet ska ha en tydlig uppdelning mellan
förbundsstyrelse och kansli framhävdes att

– styrelsen tolkar målet som gällande kansliets och styrelsens
gemensamma uppstart vid mandatperiodens inledning
– att rutiner för detta ska utarbetas och noteras

5.7 DU: Kongressen och Efterfesten
Handlingar i ärendet: DU: Kongressen och Efterfesten

Bakgrund

Diskussionsunderlag rörande Kongressen, Presskonferensen och
Efterfesten mot bakgrund av medlemsenkäter och kansliets frågor
samt inför planeringen av Kongressen våren 2023, med fokus på
huruvida Kongressen bör hållas fysiskt eller digitalt.

Diskussion

Rörande Kongressens natur hysta styrelsen delvis olika åsikter, även
om styrelsen generellt såg både fördelar och nackdelar med fysisk
respektive digitalt hållen Kongress.

Inledningsvis hörsammade flertalet ledamöter medlemsenkätsvaren
vari deltagare vid Efterfesten angivit sig föredra en digital Kongress
och fysisk Efterfest samt Presskonferens. Sådant upplägg skulle enligt
dessa uppfattningar ge medlemmarna mer avseende upplevelse
och medieproduktion.

Förbundsordförande och två ledamöter framförde dock att digitalt
hållna Kongresser tycks ha inneburit något mindre interaktion och
engagemang från medlemmar under årsmötet, och att en fysisk
Kongress således kan innebära ökat engagemang på kort och lång
sikt relativt en digital Kongress. En fysisk Kongress torde således ha
övervägande fördelar, enligt denna uppfattning.
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På ordförandens fråga till generalsekreterare om den
hypotetiska möjligheten att hålla både en fysisk Kongress,
en fysisk Efterfest och en fysisk Presskonferens under
samma år svarades att det ekonomiskt kan vara möjligt,
men att det är en prioriterings- och budgetfråga.

5.8 BU: Kommande möten
Handlingar i ärendet: BU: Kommande möten

Bakgrund

Styrelsen bör besluta om datum för årets kommande ordinarie
styrelsemöten. Ordföranden föreslår ett digitalt styrelsemöte den 14
augusti, ett fysiskt styrelsemöte helgen 3-4 september, ett fysiskt
möte under Presskonferensen 15-16 oktober samt ett digitalt möte 3-4
december.

Beslut:
Mötet beslutade att anta datumen för kommande möten.

6.0 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

7.0  Mötets avslutande
Mötesordförande Måns Höög avslutade mötet.

Mötesordförande, Måns Höög Ort och datum

Mötesordförande Mötessekreterare Protokolljusterare
Sida 7 av 9

 M
H

, N
SB

, G
J 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



https://docs.google.com/document/d/1P3ywBPum6h95l4RoRXO0wlZ5HuiDZmEv1pba0I69yRk/edit#


Mötessekreterare, Gaga Jakhashvili Ort och datum

Protokolljusterare, Sakeus Berg Ort och datum
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1.0 Mötets öppnande


Måns Höög öppnade mötet.


2.0 Mötets formalia


2.1 Adjungeringar


Mötet bestämde att adjungera generalsekreterare Alexandra
Hjortswang med närvaro- och yttranderätt.


2.2 Val av mötesordförande


Mötet beslutade att välja Måns Höög till mötesordförande.


2.3 Val av mötessekreterare


Mötet beslutade att välja Gaga Jakhashvili till mötessekreterare.


2.4 Val av protokolljusterare
Beslut:
Mötet beslutade att välja Sakeus Berg till protokolljusterare.


2.5 Fastställande av dagordningen
Handlingar i ärendet: Dagordning 13 juni 2022


Beslut:
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.


3.0 Föregående protokoll
Handlingar i ärendet: Protokoll styrelsemöte 2, 2022


Beslut:
Mötet beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.


3.1 Per capsulam
Inga per capsulam-beslut har tagits.
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4.0 Rapporter


4.1 Ordförandes rapport
Handlingar i ärendet: Ordförandens rapport, juni 2022


Ordförande Måns Höög gick igenom sin rapport.


Beslut:
Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


4.2 Bordläggande av övriga rapporter
Som följd av kort tid mellan innevarande och föregående
styrelsemöte beslutade styrelsen att bordlägga den ekonomiska
rapporten, internationella rapporten samt kansli rapporten för
innevarande möte.


5.0 Diskussion- och beslutsfrågor


5.1 BU: Styrdokument för Ung Press
Handlingar i ärendet: BU: Styrdokument för Ung Press


Bakgrund


Vid det senaste styrelsemötet kom styrelsen fram till att dokumentet
Riktlinjer för Ung Media Sveriges bevakningar bör delas upp i två
dokument. Detta underlag gäller det som främst handlar om riktlinjer
för publicering på Ung Press.


Beslut:
Mötet beslutade


1. att styrelsen tar Riktlinjer för Ung Media Sveriges bevakningar ur
bruk


2. att styrelsen antar styrdokument för Ung Press med tilläggs
yrkandet att meningen “Ung Press publicerar aldrig åsikter som
inte går i linje med vår värdegrund och styrdokument” stryks
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5.2 BU: Styrdokument för
Valberedningens arbete
Handlingar i ärendet


BU: Styrdokument för Valberedningens arbete


Bakgrund


Det innevarande styrdokumentet har inte uppdaterats på länge och
och därmed föreslås en revidering.


Beslut:
Mötet beslutade


1. att ta Valberedningens riktlinjer 2014 ur bruk


2. att anta styrdokument för Valberedningens arbete 2022


5.3 BU: Styrdokument för uppföljning av Ung
Media Sveriges likabehandlingsplaner
Handlingar i ärendet:


BU: Styrdokument för uppföljning av Ung Media Sveriges likabeha…


Bakgrund


Styrdokumentet har varken efterföljts på länge eller uppdaterats i
enlighet med den samtida utvecklingen av likabehandlingsarbetet,
och som inaktuellt och överflödigt föreslås det därmed tas ur bruk.


Beslut:
Mötet beslutade att ta Styrdokument för uppföljning av Ung Media
Sveriges likabehandlingsplaner ur bruk.


5.4 BU: Reviderade stadgar för Ung Media Västra
Götaland
Handlingar i ärendet: BU: Reviderade stadgar UMVG


Bakgrund


Ung Media Västra Götaland har reviderat dess stadgar. Enligt
distriktets stadgar ska sådan revidering tillstyrkas av
förbundsstyrelsen.
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Beslut:
Mötet beslutade att tillstyrka de reviderade stadgarna för
Ung Media Västra Götaland.


5.5 BU: Styrdokument för mötesrutiner
Handlingar i ärendet: BU: Styrdokument för mötesrutiner


Bakgrund


Vid det senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att bordlägga
beslutspunkten om styrdokument för mötesrutiner till nästkommande
förbundsstyrelsemöte för tillägg om rutiner i samband med per
capsulambeslut.


Beslut:
Mötet beslutade att revidera styrdokumentet för mötesrutiner i
enlighet med föreliggande förslag om tillägg kring rutiner i samband
med per capsulambeslut.


5.6 DU: Styrelsens aktivitetsplan
Handlingar i ärendet: DU: Styrelsens aktivitetsplan


Bakgrund


Diskussion om styrelsens aktivitetsplan som fastställs i inledningen av
varje verksamhetsår.


Diskussion


Rörande den första diskussionspunkter om styrelsens kommunikation
för att inspirera och engagera medlemmar till vidare engagemang
och vilja att kandidera inom förbundet diskuterade styrelsen


– Fler och mer interaktiva inlägg på sociala medier från
styrelsemöten, åtminstone ett per möte. Mina särskilt ansvarig
– Förslag om att publicera protokoll eller mötes sammanfattningar
respektive styrelsemöte
– Mer interaktion vid fysiska medlemsträffar, exempelvis workshops
– Eventuell särskild styrelse sida på den nya hemsidan


Rörande den andra diskussionpunkten om verksamhetsplanens mål
om att styrelsen ska undersöka möjligheterna och ta fram en
långsiktig strategi gällande extern finansiering framhävdes att
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– styrelsen tolkar verksamhetsmålet som att utifrån
undersökta möjligheter skapa en strategi för extern
finansiering
– styrelsen tolkar en extern finansieringsstrategi som ett
konkret tidsbestämt dokument om finansiering utöver MUCF
– styrelsen menar att utarbetandet av en meningsfull sådan strategi
kräver en verksamhetsmässig och ekonomisk målbild; sondering
kring en finansieringsstrategi kan således med fördel ske parallellt
med utarbetandet av förbundets kommande strategi för 2023-2026


Rörande målet om att förbundet ska ha en tydlig uppdelning mellan
förbundsstyrelse och kansli framhävdes att


– styrelsen tolkar målet som gällande kansliets och styrelsens
gemensamma uppstart vid mandatperiodens inledning
– att rutiner för detta ska utarbetas och noteras


5.7 DU: Kongressen och Efterfesten
Handlingar i ärendet: DU: Kongressen och Efterfesten


Bakgrund


Diskussionsunderlag rörande Kongressen, Presskonferensen och
Efterfesten mot bakgrund av medlemsenkäter och kansliets frågor
samt inför planeringen av Kongressen våren 2023, med fokus på
huruvida Kongressen bör hållas fysiskt eller digitalt.


Diskussion


Rörande Kongressens natur hysta styrelsen delvis olika åsikter, även
om styrelsen generellt såg både fördelar och nackdelar med fysisk
respektive digitalt hållen Kongress.


Inledningsvis hörsammade flertalet ledamöter medlemsenkätsvaren
vari deltagare vid Efterfesten angivit sig föredra en digital Kongress
och fysisk Efterfest samt Presskonferens. Sådant upplägg skulle enligt
dessa uppfattningar ge medlemmarna mer avseende upplevelse
och medieproduktion.


Förbundsordförande och två ledamöter framförde dock att digitalt
hållna Kongresser tycks ha inneburit något mindre interaktion och
engagemang från medlemmar under årsmötet, och att en fysisk
Kongress således kan innebära ökat engagemang på kort och lång
sikt relativt en digital Kongress. En fysisk Kongress torde således ha
övervägande fördelar, enligt denna uppfattning.
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På ordförandens fråga till generalsekreterare om den
hypotetiska möjligheten att hålla både en fysisk Kongress,
en fysisk Efterfest och en fysisk Presskonferens under
samma år svarades att det ekonomiskt kan vara möjligt,
men att det är en prioriterings- och budgetfråga.


5.8 BU: Kommande möten
Handlingar i ärendet: BU: Kommande möten


Bakgrund


Styrelsen bör besluta om datum för årets kommande ordinarie
styrelsemöten. Ordföranden föreslår ett digitalt styrelsemöte den 14
augusti, ett fysiskt styrelsemöte helgen 3-4 september, ett fysiskt
möte under Presskonferensen 15-16 oktober samt ett digitalt möte 3-4
december.


Beslut:
Mötet beslutade att anta datumen för kommande möten.


6.0 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.


7.0  Mötets avslutande
Mötesordförande Måns Höög avslutade mötet.


Mötesordförande, Måns Höög Ort och datum
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Mötessekreterare, Gaga Jakhashvili Ort och datum


Protokolljusterare, Sakeus Berg Ort och datum
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