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2.0 Mötets formalia
2.1 Adjungeringar

Mötet beslutade att adjungera Alexandra Hjortswang & Axel Bosson.

2.2 Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Agnes Hansius till mötesordförande.

2.3 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att välja Mina Asp Romefors till mötessekreterare.

2.4 Val av protokolljusterare
Mötet beslutade att välja Anna Olsson till protokolljusterare.

2.5 Fastställande av dagordningen
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

3.0 Föregående protokoll
Handlingar i ärendet:

3.1 Per capsulam
Inga per capsulam-beslut har tagits.

4.0 Diskussions- och beslutsfrågor

4.1 Kommande möten
Handlingar i ärendet: Mötestider FS 21/22

Bakgrund:

Diskussion:

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Nästa möte den 29 januari blir svårt att genomföra fysiskt, till följd av
covid-19. Därav blir mötet den 29 januari fysiskt. Agnes Hansius och Mina
Asp Romefors ska ha ett möte för att diskutera en dagordning som gör
mötet lättare att genomföra.

Styrelsen diskuterar om Marsmötet ska ske digitalt även det.

Februari ska hållas mötesfritt, men med förbehåll för att det kan ändras för att något beslut
måste tas inför kongressen.

4.2  Bevakning av evenemang

Handlingar i ärendet: DU: Urval bevakningar och Presskonferens

Bakgrund:

För att skapa ett utkast av verksamhetsplanen �nner Agnes Hansius det relevant att
diskutera hur bevakningar ska ske, främst utifrån ett mångfaldsperspektiv.

Diskussion:

Anna Olsson menar att det kan �nnas svårigheter i att säkerställa mångfald i ett politiskt
perspektiv.

Agnes Hansius lyfter också frågan att mångfalden kan variera beroende på var ett
evenemang är. Hon redogör också hur Alla Röster hade kunnat vara ett sätt att engagera
�era olika grupper, däremot är det inte många som var aktiva i projektet som inte är aktiva
idag.

Under Presskonferensen och bevakningar är det främst gymnasieungdomar som kommer,
men Agnes skulle vilja locka �er från universitetsskolor.

Axel Bosson var med ur Almedalsbevakningen i somras och tycker att det var diversi�erat.
Han menar att det skulle vara relevant att göra ett projekt som attraherar personer som vi
vill få med, i synnerhet personer som ur ett mångfaldsperspektiv saknas.

Agnes Hansius menar också att det handlar om hur vi tematiserar presskonferensen, men
att det är svårt att avgränsa och peka på vilka personer som ska få företräde.

Anna Olsson pekar på att vi måste utgå från de medlemmar vi har och att vi skulle kunna
använda Frida som ett bollplank i hur vi ska fortsätta under kommande evenemang och
bevakningar.

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Agnes Hansius tycker att vi ska verka med mångfaldsperspektivet utifrån
medlemmarna som redan �nns i förbundet. Vi bör också rekrytera
medlemmar för att ha �er att utgå från.

Oskar Sundström pekar på att det kan vara svårt att välja av urvalet, men att vi bör satsa på
bevakningar för att locka �er.

På vilket sätt ska vi ta hänsyn till dessa aspekter?

Agnes Hansius tycker att det främst handlar om vad vi bevakar. Under Horse Show är det
en annan grupp människor som söker, till skillnad från exempelvis Almedalen. Hon menar
att vi bör undersöka var efterfrågan på evenemang �nns, men också att det ska �nnas
möjlighet för �er att åka och bo där bevakningarna är. Vi kan bredda vår mångfald genom
att anpassa våra bevakningar.

Vilka aspekter av mångfald kan vi utgå från?

Agnes Hansius tycker att vi bör ha samtliga aspekter i åtanke och att vi bör ta hänsyn till
mångfald i allt.

Anna Olsson pekar på att det i vår verksamhetsplan bör stå om mångfaldsbegreppet.

Poängterat svar: Agnes Hansius tycker att mångfald är i synnerhet viktigt på bevakningar,
då det i mångt och mycket har handlat om att få med nya medlemmar i förbundet.

Vilka mångfaldsaspekter ska vi ta hänsyn till i samband med Presskonferensen?

Vi har en spridning av våra föreningar, både geogra�skt och utifrån intresse, samt var vi
placerar presskonferensen, äve om det givetvis är en ekonomisk fråga.

På vilket sätt ska vi ta hänsyn till dessa aspekter i samband med bevakningar?

Att medlemmen får skriva en pitch till en bevakning tycker Anna Olsson kan vara av värde
för att ha möjlighet att bredda perspektivet, det kan både handla om vilken typ av
medieform personen intresserar sig för, men också val av ämne. Vi bör se till att sprida ut
vad för typer av bevakningar vi har.

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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4.3 Verksamhetsberättelse och plan 21/22
Handlingar i ärendet:

Verksamhetsberättelse 2021-2022

Verksamhetsberättelse 2020-2021

Verksamhetsplan 2021-2022

Verksamhetsplan 2021/2022 med aktiviteter

Bakgrund:

Verksamhetsberättelsen skriver vi vad vi gör utifrån året som har gått, medan
verksamhetsplanen berättar vad styrelsen under det kommande året ska genomföra (2021).
Kansliet kommer svara på kommentarer om verksamhetsberättelsen och även stå för att
svara på frågor om bevakningar, kansliet har bättre koll i helheten än vad styrelsen har.

Diskussion:

Styrelsen läser verksamhetsberättelsen 2021/2022 och markerar det som styrelsen har gjort
under året, i enlighet med verksamhetsplanen. Detta sker i dokumentet
“Verksamhetsberättelse 2021-2022”.

Agnes Hansius och Anna Olsson färdigställer verksamhetsplan 2021/2022.

4.4  Verksamhetsplan 22/23
Handlingar i ärendet:

Förslag: Verksamhetsplan 2022-2023

Tidigare Verksamhetsplan 2021-2022

Tidigare verksamhetsplan 2020

Bakgrund:

Vad vi ska göra under mandatet 2022/2023 i enlighet med målbilden för 2023.

Diskussion:

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Mina lyfter att det kan vara av värde att stärka möjligheten för
frilansmedlemmar att söka bidrag, samt stärka presskortets roll.

Wilmer Martinez menar att det också vore bra att ha ett tydligare fokus mot frilansare.

När det kommer till stöd för medlemmar, samt evenemang, menar Oskar att vi bör
undersöka vilka typer av evenemang som medlemmarna är intresserade av.

Vad för typ av utbildningar medlemmar  vill ha kan vi kolla med medlemmarna, men ocksp
bygga mer på det politiska fokuset.

Vi ska ta fram en policy för hur de olika distrikten ska jobba.

Wilmer tycker att det vore bra om distrikten �ck en utbildningshelg, eller dylikt.
Möjligheterna ska utredas.

När det kommer till påverkansarbete handlar det både om externt (EYP) eller med
medlemsföreningar och andra organisationer i Sverige.

4.5 Likabehandlingsstrategi

Handlingar i ärendet:

Likabehandlingsstrategi 2017-2020

Likabehandlingsstrategi postponeras till mötet 29-30 januari.

Ett medskick till likabehandlingsplanen:

4.6 Flytta kongressen
Handlingar i ärendet:

Det �nns inga handlingar.

Bakgrund:

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Till följd av det ökade smittoläget väcks frågan huruvida kongressen ska ske
digitalt eller i hybridform. Frida Holmquist Lantz satt med i ett seminarium
om hybrida årsmöten, och upplevde en hybridlösning svårare. Smittläget
når sin topp om ett par veckor, att avboka hotell ska ske en månad innan kongressen. Det
svåra är föreläsningarna till kongressen, det är olika förutsättningar på vilka förutsättningar
som kan bokas beroende på om det sker fysiskt eller digitalt. Alexandra och Frida har
diskuterat huruvida det vore möjligt att ha en kongress efterfest, för att kompensera för den
missade sociala biten.

Styrelsen bör komma med ett beslut snarast huruvida kongressen sker digitalt eller fysiskt.

Diskussion:

Agnes pekar på att en efterfest kan ske under styrelsens kick o�-trä�, Detta brukar ske i
mitten eller i början av maj.

Blit det digitalt hålls kongressen en dag.

Mina undrar om det skulle vara möjligt att ha mer av en livesändning från Ung Medias
kontor, där styrelsen samt presidiet kan delta. Att ha mer av en livesändning.

Eftersom Alexandra har lagt fram förslag till stadgeändringar, vilket kan dra ut på
kongressen.

Anna tycker att det är säkrast att lägga årsmötet digitalt, men med en helg senare där
föreläsningar förläggs.

Yrkande:

Anna Olsson yrkar att genomföra en digital kongress, på det utsatta datumet, med
förbehåll för eventuella ändringar i tidsschemat. Anna Olsson yrkar att sedan genomföra en
kongress-efterfest-helg.

Beslut:

Mötet bifaller Anna Olssons yrkande.

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare

Sida 7 av 9

 A
O

, A
H

, M
AR

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





7.0 Övriga frågor

7.2 Kommande styrelsemöten
Yrkanden: Agnes Hansius yrkar att nästa möte sker digitalt 29-30 januari.

Beslut: Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.

8.0 Mötet avslutas
Agnes Hansius avslutade mötet.

Mötesordförande, Agnes Hansius Ort och datum

Mötessekreterare, Mina Asp Romefors Ort och datum

Protokolljusterare,  Anna Olsson                                                                                              Ort och datum

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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2.0 Mötets formalia
2.1 Adjungeringar


Mötet beslutade att adjungera Alexandra Hjortswang & Axel Bosson.


2.2 Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Agnes Hansius till mötesordförande.


2.3 Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att välja Mina Asp Romefors till mötessekreterare.


2.4 Val av protokolljusterare
Mötet beslutade att välja Anna Olsson till protokolljusterare.


2.5 Fastställande av dagordningen
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.


3.0 Föregående protokoll
Handlingar i ärendet:


3.1 Per capsulam
Inga per capsulam-beslut har tagits.


4.0 Diskussions- och beslutsfrågor


4.1 Kommande möten
Handlingar i ärendet: Mötestider FS 21/22


Bakgrund:


Diskussion:


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare
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Nästa möte den 29 januari blir svårt att genomföra fysiskt, till följd av
covid-19. Därav blir mötet den 29 januari fysiskt. Agnes Hansius och Mina
Asp Romefors ska ha ett möte för att diskutera en dagordning som gör
mötet lättare att genomföra.


Styrelsen diskuterar om Marsmötet ska ske digitalt även det.


Februari ska hållas mötesfritt, men med förbehåll för att det kan ändras för att något beslut
måste tas inför kongressen.


4.2  Bevakning av evenemang


Handlingar i ärendet: DU: Urval bevakningar och Presskonferens


Bakgrund:


För att skapa ett utkast av verksamhetsplanen �nner Agnes Hansius det relevant att
diskutera hur bevakningar ska ske, främst utifrån ett mångfaldsperspektiv.


Diskussion:


Anna Olsson menar att det kan �nnas svårigheter i att säkerställa mångfald i ett politiskt
perspektiv.


Agnes Hansius lyfter också frågan att mångfalden kan variera beroende på var ett
evenemang är. Hon redogör också hur Alla Röster hade kunnat vara ett sätt att engagera
�era olika grupper, däremot är det inte många som var aktiva i projektet som inte är aktiva
idag.


Under Presskonferensen och bevakningar är det främst gymnasieungdomar som kommer,
men Agnes skulle vilja locka �er från universitetsskolor.


Axel Bosson var med ur Almedalsbevakningen i somras och tycker att det var diversi�erat.
Han menar att det skulle vara relevant att göra ett projekt som attraherar personer som vi
vill få med, i synnerhet personer som ur ett mångfaldsperspektiv saknas.


Agnes Hansius menar också att det handlar om hur vi tematiserar presskonferensen, men
att det är svårt att avgränsa och peka på vilka personer som ska få företräde.


Anna Olsson pekar på att vi måste utgå från de medlemmar vi har och att vi skulle kunna
använda Frida som ett bollplank i hur vi ska fortsätta under kommande evenemang och
bevakningar.


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare
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Agnes Hansius tycker att vi ska verka med mångfaldsperspektivet utifrån
medlemmarna som redan �nns i förbundet. Vi bör också rekrytera
medlemmar för att ha �er att utgå från.


Oskar Sundström pekar på att det kan vara svårt att välja av urvalet, men att vi bör satsa på
bevakningar för att locka �er.


På vilket sätt ska vi ta hänsyn till dessa aspekter?


Agnes Hansius tycker att det främst handlar om vad vi bevakar. Under Horse Show är det
en annan grupp människor som söker, till skillnad från exempelvis Almedalen. Hon menar
att vi bör undersöka var efterfrågan på evenemang �nns, men också att det ska �nnas
möjlighet för �er att åka och bo där bevakningarna är. Vi kan bredda vår mångfald genom
att anpassa våra bevakningar.


Vilka aspekter av mångfald kan vi utgå från?


Agnes Hansius tycker att vi bör ha samtliga aspekter i åtanke och att vi bör ta hänsyn till
mångfald i allt.


Anna Olsson pekar på att det i vår verksamhetsplan bör stå om mångfaldsbegreppet.


Poängterat svar: Agnes Hansius tycker att mångfald är i synnerhet viktigt på bevakningar,
då det i mångt och mycket har handlat om att få med nya medlemmar i förbundet.


Vilka mångfaldsaspekter ska vi ta hänsyn till i samband med Presskonferensen?


Vi har en spridning av våra föreningar, både geogra�skt och utifrån intresse, samt var vi
placerar presskonferensen, äve om det givetvis är en ekonomisk fråga.


På vilket sätt ska vi ta hänsyn till dessa aspekter i samband med bevakningar?


Att medlemmen får skriva en pitch till en bevakning tycker Anna Olsson kan vara av värde
för att ha möjlighet att bredda perspektivet, det kan både handla om vilken typ av
medieform personen intresserar sig för, men också val av ämne. Vi bör se till att sprida ut
vad för typer av bevakningar vi har.


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare
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4.3 Verksamhetsberättelse och plan 21/22
Handlingar i ärendet:


Verksamhetsberättelse 2021-2022


Verksamhetsberättelse 2020-2021


Verksamhetsplan 2021-2022


Verksamhetsplan 2021/2022 med aktiviteter


Bakgrund:


Verksamhetsberättelsen skriver vi vad vi gör utifrån året som har gått, medan
verksamhetsplanen berättar vad styrelsen under det kommande året ska genomföra (2021).
Kansliet kommer svara på kommentarer om verksamhetsberättelsen och även stå för att
svara på frågor om bevakningar, kansliet har bättre koll i helheten än vad styrelsen har.


Diskussion:


Styrelsen läser verksamhetsberättelsen 2021/2022 och markerar det som styrelsen har gjort
under året, i enlighet med verksamhetsplanen. Detta sker i dokumentet
“Verksamhetsberättelse 2021-2022”.


Agnes Hansius och Anna Olsson färdigställer verksamhetsplan 2021/2022.


4.4  Verksamhetsplan 22/23
Handlingar i ärendet:


Förslag: Verksamhetsplan 2022-2023


Tidigare Verksamhetsplan 2021-2022


Tidigare verksamhetsplan 2020


Bakgrund:


Vad vi ska göra under mandatet 2022/2023 i enlighet med målbilden för 2023.


Diskussion:


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare
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Mina lyfter att det kan vara av värde att stärka möjligheten för
frilansmedlemmar att söka bidrag, samt stärka presskortets roll.


Wilmer Martinez menar att det också vore bra att ha ett tydligare fokus mot frilansare.


När det kommer till stöd för medlemmar, samt evenemang, menar Oskar att vi bör
undersöka vilka typer av evenemang som medlemmarna är intresserade av.


Vad för typ av utbildningar medlemmar  vill ha kan vi kolla med medlemmarna, men ocksp
bygga mer på det politiska fokuset.


Vi ska ta fram en policy för hur de olika distrikten ska jobba.


Wilmer tycker att det vore bra om distrikten �ck en utbildningshelg, eller dylikt.
Möjligheterna ska utredas.


När det kommer till påverkansarbete handlar det både om externt (EYP) eller med
medlemsföreningar och andra organisationer i Sverige.


4.5 Likabehandlingsstrategi


Handlingar i ärendet:


Likabehandlingsstrategi 2017-2020


Likabehandlingsstrategi postponeras till mötet 29-30 januari.


Ett medskick till likabehandlingsplanen:


4.6 Flytta kongressen
Handlingar i ärendet:


Det �nns inga handlingar.


Bakgrund:


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare
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Till följd av det ökade smittoläget väcks frågan huruvida kongressen ska ske
digitalt eller i hybridform. Frida Holmquist Lantz satt med i ett seminarium
om hybrida årsmöten, och upplevde en hybridlösning svårare. Smittläget
når sin topp om ett par veckor, att avboka hotell ska ske en månad innan kongressen. Det
svåra är föreläsningarna till kongressen, det är olika förutsättningar på vilka förutsättningar
som kan bokas beroende på om det sker fysiskt eller digitalt. Alexandra och Frida har
diskuterat huruvida det vore möjligt att ha en kongress efterfest, för att kompensera för den
missade sociala biten.


Styrelsen bör komma med ett beslut snarast huruvida kongressen sker digitalt eller fysiskt.


Diskussion:


Agnes pekar på att en efterfest kan ske under styrelsens kick o�-trä�, Detta brukar ske i
mitten eller i början av maj.


Blit det digitalt hålls kongressen en dag.


Mina undrar om det skulle vara möjligt att ha mer av en livesändning från Ung Medias
kontor, där styrelsen samt presidiet kan delta. Att ha mer av en livesändning.


Eftersom Alexandra har lagt fram förslag till stadgeändringar, vilket kan dra ut på
kongressen.


Anna tycker att det är säkrast att lägga årsmötet digitalt, men med en helg senare där
föreläsningar förläggs.


Yrkande:


Anna Olsson yrkar att genomföra en digital kongress, på det utsatta datumet, med
förbehåll för eventuella ändringar i tidsschemat. Anna Olsson yrkar att sedan genomföra en
kongress-efterfest-helg.


Beslut:


Mötet bifaller Anna Olssons yrkande.


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare
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7.0 Övriga frågor


7.2 Kommande styrelsemöten
Yrkanden: Agnes Hansius yrkar att nästa möte sker digitalt 29-30 januari.


Beslut: Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.


8.0 Mötet avslutas
Agnes Hansius avslutade mötet.


Mötesordförande, Agnes Hansius Ort och datum


Mötessekreterare, Mina Asp Romefors Ort och datum


Protokolljusterare,  Anna Olsson                                                                                              Ort och datum


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare
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