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6.0 Övriga frågor 16
6.1 Kommande styrelsemöten 16

7.0 Mötet avslutas 16

1.0 Mötet öppnas
Agnes Hansius öppnade mötet

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 Oskar Sundström till protokolljusterare.

2.5 Fastställande av dagordningen
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

3.0 Föregående protokoll
Handlingar i ärendet:

Föregående protokoll

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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https://docs.google.com/document/d/1iuIN7Myl_IYMXqSR_LR9cySnYlizhbZHNXJxJn7gDGI/edit


3.1 Per capsulam
Inga per capsulam-beslut har tagits.

4.0 Rapporter

4.1 Ordförandens rapport

Handlingar i ärendet:

Ordförandes rapport

Ordförande Agnes Hansius gick igenom sin rapport.

Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

4.2 Kansliets rapport

Handlingar i ärendet:

Kansliets rapport

Generalsekreterare Alexandra Hjortswang gick igenom kansliets rapport.

Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

4.3 Ekonomisk rapport

Handlingar i ärendet:

Ekonomisk rapport

Generalsekreterare Alexandra Hjortswang gick igenom den ekonomiska rapporten.

Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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4.4 Internationell rapport
Handlingar i ärendet:

Internationell rapport

Sekreterare Mina Asp Romefors och internationell sekreterare Axel Bosson gick igenom
den internationella rapporten.

Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.

5.0 Diskussions- och beslutsfrågor

5.1 Budget 2022
Handlingar i ärendet:

BU: Budget 2022

Budgetförslag 2022

Bakgrund:
Budgeten fastställs enligt stadgarna av styrelsen. Avtalen med distrikten är nu påskrivna.
Om styrelsen på något sätt vill lägga fram budgeten till beslut för årsmötet behöver det
beslutas på detta styrelsemöte.

Diskussion:

Agnes Hansius ifrågasätter varför budgeten lyfts på årsmötet, eftersom det inte krävs av
stadgarna. Däremot tycker hon att det kan �nnas värde att göra det, främst för att
medlemmarna ska få insyn i det.

Alexandra Hjortswang betonar att årets budget innehåller en viss pott pengar till projekt
som vi inte än vet om. Ett minusbelopp föreslås, främst på grund av pandemin.

Det riskerar att ske ett medlemstapp, delvis på grund av pandemin, delvis på grund av nya
riktlinjer. Därför menar Alexandra Hjortswang att budgeten bör tas med en nypa salt,
eftersom förändringar kan ske.

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Anna Olsson undrar om prisbasbeloppet inkluderas i budgeten, Alexandra
svarar med att det nu står under “arvode styrelsen”.

Om budgeten beslutas på kongressen har inte Ung Media Sverige en budget för månaderna
fram till kongressen. Däremot kan det försämra medlemmarnas insyn i Ung Media Sveriges
budget och förfogande av resurserna.

Yrkande:

Agnes Hansius yrkar att fastslå budget 2022 enligt underlaget.

Beslut:

Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.

5.2  Delegationsordning

Handlingar i ärendet:

BU: Delegationsordning 2022

Förslag till ny delegationsordning

Delegationsordning 2018

Bakgrund:

Delegationsordningen beskriver mandat och ansvarsfördelning inom organisationen.
Senast denna uppdaterades var 2018.

En fråga som uppkommit är hur samrådet med förbundsordförande vid antagning av
föreningar ser ut i praktiken.

Yrkande:

Agnes Hansius yrkar att ersätta Delegationsordning 2018 med Delegationsordning 2022.

Beslut:

Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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5.3 Uteslutning av medlemsförening
Handlingar i ärendet:

BU: Uteslutning av Lundakarnevalen

Bakgrund:

Vid en granskning har vi upptäckt att föreningen Lundakarnevalen har en väldigt speciell
uppbyggnad som inte kan betraktas som demokratisk.

Diskussion:

Anna Olsson tycker att det låter rimligt att först skriva till medlemsföreningen för att
“varna” om en uteslutning, och att de har möjlighet att rätta sig efter Ung Medias
medlemsstadgar.

Yrkande:

Anna Olsson yrkar att ge generalsekreteraren i uppdrag att ta fram texten till ett förslag om
uteslutning av Lundakarnevalen till kongressen och att styrelsen ställer sig bakom förslaget
till kongressen

Beslut:

Mötet beslutar att bifalla Anna Olssons yrkande.

5.4 Riksdagssamtal

Handlingar i ärendet:

DU: Riksdagssem + Panel Folk & Kultur

Bakgrund:

Ett riksdagsseminarium sker på måndag (31/1) tillsammans med Nexus, vilket är riktad till
politikerna. Ett panelsamtal sker med Folk & Kultur 10/2 handlar mer om att lyfta en
debatt. Agnes Hansius tycker att detta gick i linje med det som Ung Media Sverige jobbar
med.

Frågorna som kommer tas upp tycker Agnes Hansius är för stora för henne själv att utgå
ifrån. Därför vill hon diskutera med styrelsen vilken politisk roll vi ska ta.

Agnes Hansius undrar därför:

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Vad tycker Ni vi ska göra i detta skede? Har ni några bra svar på frågorna
utifrån Ung Medias vägnar? Har ni något bra svar på tal?

Diskussion:

1. Vilka förutsättningar �nns för riksorganisationer inom det fria och ideella kulturlivet att
inkluderas i och omfattas av kultursamverkansmodellen?

Agnes Hansius menar att vi kan lyfta Ung Medias distrikt för att kunna jämföra hur södra
kontra norra Sverige påverkas, osv. Detta kan lyftas från att UM inte har ett distrikt i Norra
Sverige, främst för att det inte �nns så många medlemmar där.

Saker har lätt att bli Stockholmscentraliserade, till följd av urbaniseringen.

En sak att diskutera är hur bidragsgivandet skiljer sig åt beroende på var i Sverige ett distrikt
be�nner sig.

Alexandra Hjortswang säger att alla regioner har olika typer av bidragsgivande. Olika
kommuner har olika regler.

Agnes Hansius har sagt till Nexus att UM kan komma med kommentarer, men kan inte
argumentera. Det är relevant att diskutera varför vi inte har ett distrikt i norr. Vi kan lyfta
saker men inte “brinnande” argumentera för dem.

Agnes Hansius förtydligar att vi bör diskutera vad för typ av ställning vi ska ha för frågor
som vi kanske inte är så insatta i. Styrelsen bör diskutera vad vi vill säga och hur vi vill säga
det.

Anna Olsson menar att det är relevant att diskutera regioner/distrikten och de svårigheter
som UM kan uppleva.

Att vi inte har ett distrikt är inte ett ekonomiskt problem, utan snarare engagemang. UM
bör vara mer geogra�skt spritt för att kunna �nnas där för �er. Om pengar hade funnits
hade vi haft möjlighet att anställa någon i norr för att där bedriva distriktet. Så diskussionen
handlar mer om hönan eller ägget, menar Alexandra Hjortswang.

De andra i projektet pekar på att det inte �nns ekonomiskt stöd för att kunna ha ett
intresse. Unga i regioner där UM inte har ett distrikt har sämre förutsättningar att kunna
medieproducera.

Axel Bosson menar att om UM vill vara mer argumentativa bör vi pusha för att få pengar
till distrikt. I enlighet med kultursamverkansmodellen står det att det bör �nnas möjlighet
att ge bidrag till �er regioner, det går alltså i linje med det UM vill.

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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2+3. Diskvali�ceringen från att söka och kunna motta olika stöd. Skapar
utformningen av stöden till kultursektorn problem för det fria
kulturlivet?/Kulturpolitiskt erkännande och representation. Hur inkluderas
olika kulturformer i kulturlivet och kulturpolitiken?

LUCF diskuterade att vi får det för att vi är en ungdomsorganisation, medan resterande
inte får lika mycket stöd på grund av utformningen.

Det UM ska diskutera handlar mer om att vi ska eventuellt kritisera LUCF att det är vårt
enda stöd, vilket kan vara risky.

Om UM hade varit en kulturorganisation för inte enbart unga, hade vi fått mer stöd.
Eftersom vi står för yttrandefrihet så står vi även för kulturen.

Agnes Hansius tycker inte att problemet ligger på att civilsamhället inte erkänner oss som
kulturorganisation, utan att UM snarare handlar om en ungdomsorganisation i
mediesektorn. Det största hindret enligt henne är hur UM väljer att se på sig själva. Hon
tycker således att det är svårt att argumentera för kultursamhället där vi inte själva ser oss
som en kulturorganisation.

Kulturorganisationerna menar att deras yttrandefrihet inskränks när de inte får tillräckligt
med bidrag och resurser.

Frågorna är kanske inte anpassade efter UM:s riktlinjer. Agnes Hansius blev ställd när hon
�ck frågorna eftersom hon inte hade förväntat sig dem. Frågorna har skrivits ihop av
Nexus.

Alexandra Hjortswang betonar att UM:s medverkan i Nexus projektet snarare bygger på en
annan del av projektet, än kulturdelen.

Diskussionen postponeras till morgondagens möte. Då beslutas huruvida UM ska svara på
frågorna eller överhuvudtaget

Till söndagen har Agnes Hansius tagit fram förslag på svar till panelsamtalets frågor. Dessa
diskuterar och korrigeras, för att Agnes Hansius sedan ska ta med sig dem till
riksdagsseminariumet.

5.5 LBA Strategin
Handlingar i ärendet:

DU: Likabehandlingsstrategi 2022-2025

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Likabehandlingsstrategi

Bakgrund:

Likabehandlingsstrategin sträcker sig över tre år. Dokumentet har justerats, men det står
om hur Ung Media jobbar med likabehandlingsstrategi. Där står de olika
problemområdena, vilket vi ska diskutera.

Diskussion:

Dokumentet föreslår olika ändringar från den tidigare likabehandlingsstrategin.

Ska likabehandlingsrapporter göras årligen, eller läggas upp på ett annat sätt? Finns det
möjlighet att slopa planen och istället satsa på att göra en rapport varje år? Syftet med en
verksamhetsplan har handlat om att göra en form av prioritetslista, därför bör vem som ska
leda ett arbete diskuteras. Däremot kan detta understrykas i strategin, och där skriva vad
som UM fokuserar på varje år. Anna Olsson betonar att det kan vara lättare att
likabehandlingsansvariga bara har ett dokument att följa efter. Agnes Hansius menar att det
kanske inte behöver speci�ceras vem som gör vad, utan uppdraget faller istället på
likabehandlingsansvariga.

En likabehandlingsplan för varje år bör slopas, istället ska detta speci�ceras i
likabehandlingsstrategi och där tydliggöra vad som förs när.

Wilmer tycker att LBA-strategin ska få någon form av nystart inför kommande
mandatperioder.

Den uppdaterade strategin måste vara färdig denna helg för att kunna komma ut med
handlingarna om två veckor.

Ett per capsulam-beslut kan även tas under den kommande veckan.Senast nästa söndag ska
den vara klar.

Alexandra Hjortswang tycker att tydligare frågor ska tas fram, principiella frågor bör
snarare diskuteras.

Detta ska redovisas på kongressen. Ett beslut kan inte tas än.

LBA har tagit fram ett antal delmål som bör genomföras i enlighet med LBA-strategin.
Styrelsen ska diskutera hur dessa ska genomföras.

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare

Sida 9 av 18

 O
S,

 A
H

, M
AR

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



https://docs.google.com/document/d/1Wj1dWakIvE_yDDpC23WxUc8HD2r2ZMc7iMYYGdwDn_A/edit


Delmål 1: Hur genomför vi fördjupande utbildningar inom likabehandling
till vald styrelseledamot? Kan det ges av kansliet eller andra inom förbundet
med relevant kunskap?

Agnes betonar att det �nns styrelsepengar som kan användas för att utbilda inom
likabehandling.

Anna menar att om kompetens för LBA �nns på kansliet så kan det nyttjas, däremot kan
det vara av värde att ha en extern utbildare inom LBA.

Delmål E2: Hur kan vi arbeta med språk i mångfald? Ska vi översätta hemsidan på fler
språk? Hur jobbar vi med detta? Hur genomför vi detta?

Hemsidan kan vara svår att översätta, men årsmöteshandlingar och kompetensen kring
årsmötet skulle kunna �nnas på �er språk.

Agnes Hansius understryker att denna punkt ligger på kansliets bord, men att det handlar
om vilka krav styrelsen ska ha på kansliet för att uppnå detta. Frågan är var rollen ska läggas.
Tidigare har det funnits årsmöteshandlingar på lättare svenska. Det har tidigare handlat om
en efterfrågan och ett behov av detta, ska detta då standardiserats?

Alexandra Hjortswang menar att svenska är lättare att få till än andra språk, då handlar det
om vad som ska översättas. Handlar det om hemsidan eller en informationsruta så är det
olika prisklasser.

Anna  Olsson menar att det kan �nnas en Google-translate-ruta på hemsidan för att
automatisera översättningarna.

Oskar Sundström säger att dokumenten kan �nnas på lättare svenska.

Anna Olsson säger att handlingarna till årsmötet har förenklats tidigare år, då med hänsyn
till att göra enklare svenska.

Dock strider emoji-användandet mot LBA, menar Alexandra Hjortswang, eftersom
medlemmarna då måste tolka emojisarnas betydelse och det begränsar tillgängligheten.

Agnes Hansius tänker att E2-målet korrigeras till att stå “tillgängliggöra mallar för �er språk
än svenska”.

Delmål F1: Erbjuder distrikten förmöten inför kongressen? Hur gör vi med övriga föreningar
som inte ingår i ett distrikt?

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Alexandra Hjortswang menar att det mest är upp till distrikten själva att
erbjuda detta.

Wilmer Martinez säger att distrikt utanför Stockholm kan få inbjudan till Stockholms
årsmöten.

Numer sker årsmöten digitalt, vilket underlättar möjligheten till att �er kan delta i
förträ�arna.

Alexandra Hjortswang och Frida Holmqvist Lantz  planerar redan nu att göra förmöten
inför kongressen 2022.

Agnes tycker att UM bör slopa distriktens roll, och istället lägga fokuset vid kansliets roll.
UM kan iställer uppmuntra distrikten till detta.

Delmål G1: Får kommunikatören utbildning inom likabehandling?

I nuläget vet kansliet inte om detta har genomförts.

Agnes Hansius betonar att eftersom planen sträcker sig mellan 2022-2025 kan styrelse
fundera på om det är rimligt att kräva detta årligen, eller istället ha en utbildning per
tidsperiod.

Hur är detta möjligt på kansliets nivå?

Alexandra Hjortswang berättar att det är en kostnadsfråga att skicka kommunikatören på
utbildning.

Agnes Hansius tycker att åtgärd 1 ska slopas och att det enbart ska hållas till åtgärd 2.

Att årligen gå en utbildning behövs inte för att kunna bibehålla en tillgänglig
kommunikation, menar Anna Olsson.

Dagens kommunikationsstrategi handlar mer om hur sociala medier fungerar. Om 2-3
veckor har kansliet ett möte för att ta fram en likabehandlingsstrategi på UM:s sociala
medier.

Likabehandlingsansvariga ska på sikt kunna ha ett möte då och då med kommunikatören
för att diskutera hur tillgängligheten fungerar och hur den kan utvecklas.

Agnes Hansius föreslår att likabehandlingsansvariga och kommunikatören bör pratas vid
då och då för att försäkra detta arbete.

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Delmål H1: Diskutera vidare delmål H1, finns det fler förslag på åtgärder?

Målet för delmål H1 är att öka medlemmarnas medvetenhet för hot & hat
och även att UM ska �nnas där som en hjälpande hand.

Detta mål har tidigare inte stått med i LBA-strategin.

I nuläget betonar Alexandra Hjortswang att det inte �nns ett problem med hot & hat mot
medlemsföreningarna, men att det kan vara av värde att utbilda föreningarna i detta.

LBA kan inte ge uppdrag till distrikten eller distriktsutvecklare, utan enbart till förbundet
som där har i uppgift att fördela arbetet. Åtgärd 4 slopas.

Ska likabehandlingsansvarig ta ansvaret att utföra den årliga rapporten? Ska inga nya mål
tillsättas?

Anna Olsson tycker att det är rimligt att LBA gör detta. Eftersom den ettårigaplanen slopas
så behöver inga årliga mål tillsättas, vilket gör det lättare. LBA kan även ta hjälp av kansliet.

I uppdragslistan �nns en �ik om LBA, uppgifterna inom LBA kommer senare fördelas hos
kansliet.

LBA-rapporten ska vara klar onsdag 2 februari, därefter görs en sista revidering och på
fredag skickar Agnes Hansius den till kansliet. LBA.planen fastställs på fredag förmiddag i
messenger-chatten.

5.6 Verksamhetsberättelse 21/22

Handlingar i ärendet:

Verksamhetsberättelse 21/22

Bakgrund:

Agnes Hansius och Anna Olsson har arbetat med verksamhetsberättelsen för mandatet
2021 - 2022. Nu ska denna revideras av styrelsen och godtas. Berättelsen ska korrigeras.

Anna Olsson och Agnes Hansius går igenom förslag till VB 21/22.

Yrkande:

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Agnes Hansius yrkar att ge förbundsordförande i uppdrag att färdigställa
verksamhetsberättelsen.

Beslut:

Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.

5.7 Stadgeändring
Handlingar i ärendet:

BU: Stadgeändring

Förslag om stadgerevidering

Förslag om ändring av behörighet till medlemskap

Stadgeändringarna

Bakgrund:

Generalsekreterare Alexandra Hjortswang har grävt i UM:s stadgar. Där har hon hittat ett
antal lustigheter som hon nu lyfter för styrelsen att diskutera. Styrelsen ska besluta om
stadgeändringar som ska presenteras på årsmötet.

Förslag till stadgeändringar ligger i dokumentet “Stadgeändringar”.

Yrkande:

Agnes Hansius yrkar att lägga fram underlagen till kongressen samt att föreslå till
kongressen att genomföra samtliga stadgeändringar i underlagen.

Beslut:

Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.

5.8  Verksamhetsplan 22/23
Handlingar i ärendet:

Verksamhetsplan 2022/23

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Bakgrund:

Anna Olsson och Agnes Hansius har skrivit ett förslag till verksamhetsplan
2022/23. Alexandra Hjortswang har lagt in kommentarer i dokumentet.

Mötet ska nu kolla igenom förslag till verksamhetsplan 22/23.

Yrkande:

Agnes Hansius yrkar att besluta om att förbundsordförande färdigställer
verksamhetsplanen till måndagen 31 januari.

Beslut:

Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.

5.9 Mötesordning Kongressen

Handlingar i ärendet:

DU: System för kongress

Bakgrund:

I och med att styrelsen beslutat att ha en digital kongress behöver en arbetsordning som är
anpassad efter detta tas fram. Detta verkar inte ha gjorts förra året och det �nns därför en
del frågetecken.

En grundläggande fråga är huruvida omvänd acklamation och att rösta genom ett enkelt
ja/nej-system kommer räcka för att behandla de frågor som ska tas upp på kongressen 2022.
Jag undrar även om tydligheten kring de förslag som läggs är tillräcklig i det system som
använts.

1. Vad är viktigt när det kommer till lösningar för förslag i samband med ett digitalt möte?

2. Vad är viktigt när det kommer till lösningar för omröstningar i samband med ett digitalt
möte?

3. Vad mer bör tänkas på?

Diskussion:

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Agnes Hansius tycker att Voteit har fungerat bra. 10 000 kronor per år är
bättre än samma summa för ett möte.

Alexandra Hjortswang tycker att det är tydligt i Voteit, både vad gäller omröstningar och
förslag.

Anna Olsson pekar på projektgruppen för kongressen, där ansvaret och åsikterna om
arbetsordning kan ligga.

Yrkande:

Agnes Hansius yrkar att kansliet får ansvar över att besluta system för kongressen samt att
kansliet får ansvara över att ta fram en mötesordning till kongressen 2022.

Beslut:

Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkanden.

5.10 Prisbasbelopp

Handlingar i ärendet:

DU: Prisbasbelopp

Bakgrund:

Yrkande:

Beslut:

Punkten postponeras till mötet i mars.

5.11 Nästkommande möten

Handlingar i ärendet:

Mötestider FS 21/22

Mandatens sista möte

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Bakgrund:

Ska nästa möte den 20 mars ske fysiskt?

Alla tycker att mötet ska ske fysiskt i mars. Mötet kommer då planeras ligga både lördag och
söndag, det vill säga 19-20 mars. Eventuellt eftermiddag lördag och förmiddag söndag,
lunch till lunch.

Alexandra skickar ut ett mejl med reseinformation.

Yrkande:

Beslut:

6.0 Övriga frågor
6.1 Kommande styrelsemöten

Yrkanden: Agnes Hansius yrkar att nästa möte sker fysiskt 19-20 mars.

Beslut: Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.

7.0 Mötet avslutas
Agnes Hansius avslutade mötet.

Mötesordförande, Agnes Hansius Ort och datum

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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Mötessekreterare, Mina Asp Romefors Ort och datum

Protokolljusterare,  Oskar Sundström              Ort och datum

Mötesordförande
Mötessekreterare

Protokolljusterare
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6.0 Övriga frågor 16
6.1 Kommande styrelsemöten 16


7.0 Mötet avslutas 16


1.0 Mötet öppnas
Agnes Hansius öppnade mötet


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 Oskar Sundström till protokolljusterare.


2.5 Fastställande av dagordningen
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.


3.0 Föregående protokoll
Handlingar i ärendet:


Föregående protokoll


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare
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3.1 Per capsulam
Inga per capsulam-beslut har tagits.


4.0 Rapporter


4.1 Ordförandens rapport


Handlingar i ärendet:


Ordförandes rapport


Ordförande Agnes Hansius gick igenom sin rapport.


Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


4.2 Kansliets rapport


Handlingar i ärendet:


Kansliets rapport


Generalsekreterare Alexandra Hjortswang gick igenom kansliets rapport.


Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


4.3 Ekonomisk rapport


Handlingar i ärendet:


Ekonomisk rapport


Generalsekreterare Alexandra Hjortswang gick igenom den ekonomiska rapporten.


Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare
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4.4 Internationell rapport
Handlingar i ärendet:


Internationell rapport


Sekreterare Mina Asp Romefors och internationell sekreterare Axel Bosson gick igenom
den internationella rapporten.


Mötet beslutade att lägga rapporten till handlingarna.


5.0 Diskussions- och beslutsfrågor


5.1 Budget 2022
Handlingar i ärendet:


BU: Budget 2022


Budgetförslag 2022


Bakgrund:
Budgeten fastställs enligt stadgarna av styrelsen. Avtalen med distrikten är nu påskrivna.
Om styrelsen på något sätt vill lägga fram budgeten till beslut för årsmötet behöver det
beslutas på detta styrelsemöte.


Diskussion:


Agnes Hansius ifrågasätter varför budgeten lyfts på årsmötet, eftersom det inte krävs av
stadgarna. Däremot tycker hon att det kan �nnas värde att göra det, främst för att
medlemmarna ska få insyn i det.


Alexandra Hjortswang betonar att årets budget innehåller en viss pott pengar till projekt
som vi inte än vet om. Ett minusbelopp föreslås, främst på grund av pandemin.


Det riskerar att ske ett medlemstapp, delvis på grund av pandemin, delvis på grund av nya
riktlinjer. Därför menar Alexandra Hjortswang att budgeten bör tas med en nypa salt,
eftersom förändringar kan ske.


Mötesordförande
Mötessekreterare
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Anna Olsson undrar om prisbasbeloppet inkluderas i budgeten, Alexandra
svarar med att det nu står under “arvode styrelsen”.


Om budgeten beslutas på kongressen har inte Ung Media Sverige en budget för månaderna
fram till kongressen. Däremot kan det försämra medlemmarnas insyn i Ung Media Sveriges
budget och förfogande av resurserna.


Yrkande:


Agnes Hansius yrkar att fastslå budget 2022 enligt underlaget.


Beslut:


Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.


5.2  Delegationsordning


Handlingar i ärendet:


BU: Delegationsordning 2022


Förslag till ny delegationsordning


Delegationsordning 2018


Bakgrund:


Delegationsordningen beskriver mandat och ansvarsfördelning inom organisationen.
Senast denna uppdaterades var 2018.


En fråga som uppkommit är hur samrådet med förbundsordförande vid antagning av
föreningar ser ut i praktiken.


Yrkande:


Agnes Hansius yrkar att ersätta Delegationsordning 2018 med Delegationsordning 2022.


Beslut:


Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.


Mötesordförande
Mötessekreterare
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5.3 Uteslutning av medlemsförening
Handlingar i ärendet:


BU: Uteslutning av Lundakarnevalen


Bakgrund:


Vid en granskning har vi upptäckt att föreningen Lundakarnevalen har en väldigt speciell
uppbyggnad som inte kan betraktas som demokratisk.


Diskussion:


Anna Olsson tycker att det låter rimligt att först skriva till medlemsföreningen för att
“varna” om en uteslutning, och att de har möjlighet att rätta sig efter Ung Medias
medlemsstadgar.


Yrkande:


Anna Olsson yrkar att ge generalsekreteraren i uppdrag att ta fram texten till ett förslag om
uteslutning av Lundakarnevalen till kongressen och att styrelsen ställer sig bakom förslaget
till kongressen


Beslut:


Mötet beslutar att bifalla Anna Olssons yrkande.


5.4 Riksdagssamtal


Handlingar i ärendet:


DU: Riksdagssem + Panel Folk & Kultur


Bakgrund:


Ett riksdagsseminarium sker på måndag (31/1) tillsammans med Nexus, vilket är riktad till
politikerna. Ett panelsamtal sker med Folk & Kultur 10/2 handlar mer om att lyfta en
debatt. Agnes Hansius tycker att detta gick i linje med det som Ung Media Sverige jobbar
med.


Frågorna som kommer tas upp tycker Agnes Hansius är för stora för henne själv att utgå
ifrån. Därför vill hon diskutera med styrelsen vilken politisk roll vi ska ta.


Agnes Hansius undrar därför:


Mötesordförande
Mötessekreterare
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Vad tycker Ni vi ska göra i detta skede? Har ni några bra svar på frågorna
utifrån Ung Medias vägnar? Har ni något bra svar på tal?


Diskussion:


1. Vilka förutsättningar �nns för riksorganisationer inom det fria och ideella kulturlivet att
inkluderas i och omfattas av kultursamverkansmodellen?


Agnes Hansius menar att vi kan lyfta Ung Medias distrikt för att kunna jämföra hur södra
kontra norra Sverige påverkas, osv. Detta kan lyftas från att UM inte har ett distrikt i Norra
Sverige, främst för att det inte �nns så många medlemmar där.


Saker har lätt att bli Stockholmscentraliserade, till följd av urbaniseringen.


En sak att diskutera är hur bidragsgivandet skiljer sig åt beroende på var i Sverige ett distrikt
be�nner sig.


Alexandra Hjortswang säger att alla regioner har olika typer av bidragsgivande. Olika
kommuner har olika regler.


Agnes Hansius har sagt till Nexus att UM kan komma med kommentarer, men kan inte
argumentera. Det är relevant att diskutera varför vi inte har ett distrikt i norr. Vi kan lyfta
saker men inte “brinnande” argumentera för dem.


Agnes Hansius förtydligar att vi bör diskutera vad för typ av ställning vi ska ha för frågor
som vi kanske inte är så insatta i. Styrelsen bör diskutera vad vi vill säga och hur vi vill säga
det.


Anna Olsson menar att det är relevant att diskutera regioner/distrikten och de svårigheter
som UM kan uppleva.


Att vi inte har ett distrikt är inte ett ekonomiskt problem, utan snarare engagemang. UM
bör vara mer geogra�skt spritt för att kunna �nnas där för �er. Om pengar hade funnits
hade vi haft möjlighet att anställa någon i norr för att där bedriva distriktet. Så diskussionen
handlar mer om hönan eller ägget, menar Alexandra Hjortswang.


De andra i projektet pekar på att det inte �nns ekonomiskt stöd för att kunna ha ett
intresse. Unga i regioner där UM inte har ett distrikt har sämre förutsättningar att kunna
medieproducera.


Axel Bosson menar att om UM vill vara mer argumentativa bör vi pusha för att få pengar
till distrikt. I enlighet med kultursamverkansmodellen står det att det bör �nnas möjlighet
att ge bidrag till �er regioner, det går alltså i linje med det UM vill.


Mötesordförande
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2+3. Diskvali�ceringen från att söka och kunna motta olika stöd. Skapar
utformningen av stöden till kultursektorn problem för det fria
kulturlivet?/Kulturpolitiskt erkännande och representation. Hur inkluderas
olika kulturformer i kulturlivet och kulturpolitiken?


LUCF diskuterade att vi får det för att vi är en ungdomsorganisation, medan resterande
inte får lika mycket stöd på grund av utformningen.


Det UM ska diskutera handlar mer om att vi ska eventuellt kritisera LUCF att det är vårt
enda stöd, vilket kan vara risky.


Om UM hade varit en kulturorganisation för inte enbart unga, hade vi fått mer stöd.
Eftersom vi står för yttrandefrihet så står vi även för kulturen.


Agnes Hansius tycker inte att problemet ligger på att civilsamhället inte erkänner oss som
kulturorganisation, utan att UM snarare handlar om en ungdomsorganisation i
mediesektorn. Det största hindret enligt henne är hur UM väljer att se på sig själva. Hon
tycker således att det är svårt att argumentera för kultursamhället där vi inte själva ser oss
som en kulturorganisation.


Kulturorganisationerna menar att deras yttrandefrihet inskränks när de inte får tillräckligt
med bidrag och resurser.


Frågorna är kanske inte anpassade efter UM:s riktlinjer. Agnes Hansius blev ställd när hon
�ck frågorna eftersom hon inte hade förväntat sig dem. Frågorna har skrivits ihop av
Nexus.


Alexandra Hjortswang betonar att UM:s medverkan i Nexus projektet snarare bygger på en
annan del av projektet, än kulturdelen.


Diskussionen postponeras till morgondagens möte. Då beslutas huruvida UM ska svara på
frågorna eller överhuvudtaget


Till söndagen har Agnes Hansius tagit fram förslag på svar till panelsamtalets frågor. Dessa
diskuterar och korrigeras, för att Agnes Hansius sedan ska ta med sig dem till
riksdagsseminariumet.


5.5 LBA Strategin
Handlingar i ärendet:


DU: Likabehandlingsstrategi 2022-2025


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare


Sida 8 av 18



https://docs.google.com/document/d/1atU-8q85eqQ7VJGlQJM6iDDLawu9N8EVE7oKh66zwaE/edit





Likabehandlingsstrategi


Bakgrund:


Likabehandlingsstrategin sträcker sig över tre år. Dokumentet har justerats, men det står
om hur Ung Media jobbar med likabehandlingsstrategi. Där står de olika
problemområdena, vilket vi ska diskutera.


Diskussion:


Dokumentet föreslår olika ändringar från den tidigare likabehandlingsstrategin.


Ska likabehandlingsrapporter göras årligen, eller läggas upp på ett annat sätt? Finns det
möjlighet att slopa planen och istället satsa på att göra en rapport varje år? Syftet med en
verksamhetsplan har handlat om att göra en form av prioritetslista, därför bör vem som ska
leda ett arbete diskuteras. Däremot kan detta understrykas i strategin, och där skriva vad
som UM fokuserar på varje år. Anna Olsson betonar att det kan vara lättare att
likabehandlingsansvariga bara har ett dokument att följa efter. Agnes Hansius menar att det
kanske inte behöver speci�ceras vem som gör vad, utan uppdraget faller istället på
likabehandlingsansvariga.


En likabehandlingsplan för varje år bör slopas, istället ska detta speci�ceras i
likabehandlingsstrategi och där tydliggöra vad som förs när.


Wilmer tycker att LBA-strategin ska få någon form av nystart inför kommande
mandatperioder.


Den uppdaterade strategin måste vara färdig denna helg för att kunna komma ut med
handlingarna om två veckor.


Ett per capsulam-beslut kan även tas under den kommande veckan.Senast nästa söndag ska
den vara klar.


Alexandra Hjortswang tycker att tydligare frågor ska tas fram, principiella frågor bör
snarare diskuteras.


Detta ska redovisas på kongressen. Ett beslut kan inte tas än.


LBA har tagit fram ett antal delmål som bör genomföras i enlighet med LBA-strategin.
Styrelsen ska diskutera hur dessa ska genomföras.


Mötesordförande
Mötessekreterare
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Delmål 1: Hur genomför vi fördjupande utbildningar inom likabehandling
till vald styrelseledamot? Kan det ges av kansliet eller andra inom förbundet
med relevant kunskap?


Agnes betonar att det �nns styrelsepengar som kan användas för att utbilda inom
likabehandling.


Anna menar att om kompetens för LBA �nns på kansliet så kan det nyttjas, däremot kan
det vara av värde att ha en extern utbildare inom LBA.


Delmål E2: Hur kan vi arbeta med språk i mångfald? Ska vi översätta hemsidan på fler
språk? Hur jobbar vi med detta? Hur genomför vi detta?


Hemsidan kan vara svår att översätta, men årsmöteshandlingar och kompetensen kring
årsmötet skulle kunna �nnas på �er språk.


Agnes Hansius understryker att denna punkt ligger på kansliets bord, men att det handlar
om vilka krav styrelsen ska ha på kansliet för att uppnå detta. Frågan är var rollen ska läggas.
Tidigare har det funnits årsmöteshandlingar på lättare svenska. Det har tidigare handlat om
en efterfrågan och ett behov av detta, ska detta då standardiserats?


Alexandra Hjortswang menar att svenska är lättare att få till än andra språk, då handlar det
om vad som ska översättas. Handlar det om hemsidan eller en informationsruta så är det
olika prisklasser.


Anna  Olsson menar att det kan �nnas en Google-translate-ruta på hemsidan för att
automatisera översättningarna.


Oskar Sundström säger att dokumenten kan �nnas på lättare svenska.


Anna Olsson säger att handlingarna till årsmötet har förenklats tidigare år, då med hänsyn
till att göra enklare svenska.


Dock strider emoji-användandet mot LBA, menar Alexandra Hjortswang, eftersom
medlemmarna då måste tolka emojisarnas betydelse och det begränsar tillgängligheten.


Agnes Hansius tänker att E2-målet korrigeras till att stå “tillgängliggöra mallar för �er språk
än svenska”.


Delmål F1: Erbjuder distrikten förmöten inför kongressen? Hur gör vi med övriga föreningar
som inte ingår i ett distrikt?


Mötesordförande
Mötessekreterare
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Alexandra Hjortswang menar att det mest är upp till distrikten själva att
erbjuda detta.


Wilmer Martinez säger att distrikt utanför Stockholm kan få inbjudan till Stockholms
årsmöten.


Numer sker årsmöten digitalt, vilket underlättar möjligheten till att �er kan delta i
förträ�arna.


Alexandra Hjortswang och Frida Holmqvist Lantz  planerar redan nu att göra förmöten
inför kongressen 2022.


Agnes tycker att UM bör slopa distriktens roll, och istället lägga fokuset vid kansliets roll.
UM kan iställer uppmuntra distrikten till detta.


Delmål G1: Får kommunikatören utbildning inom likabehandling?


I nuläget vet kansliet inte om detta har genomförts.


Agnes Hansius betonar att eftersom planen sträcker sig mellan 2022-2025 kan styrelse
fundera på om det är rimligt att kräva detta årligen, eller istället ha en utbildning per
tidsperiod.


Hur är detta möjligt på kansliets nivå?


Alexandra Hjortswang berättar att det är en kostnadsfråga att skicka kommunikatören på
utbildning.


Agnes Hansius tycker att åtgärd 1 ska slopas och att det enbart ska hållas till åtgärd 2.


Att årligen gå en utbildning behövs inte för att kunna bibehålla en tillgänglig
kommunikation, menar Anna Olsson.


Dagens kommunikationsstrategi handlar mer om hur sociala medier fungerar. Om 2-3
veckor har kansliet ett möte för att ta fram en likabehandlingsstrategi på UM:s sociala
medier.


Likabehandlingsansvariga ska på sikt kunna ha ett möte då och då med kommunikatören
för att diskutera hur tillgängligheten fungerar och hur den kan utvecklas.


Agnes Hansius föreslår att likabehandlingsansvariga och kommunikatören bör pratas vid
då och då för att försäkra detta arbete.


Mötesordförande
Mötessekreterare
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Delmål H1: Diskutera vidare delmål H1, finns det fler förslag på åtgärder?


Målet för delmål H1 är att öka medlemmarnas medvetenhet för hot & hat
och även att UM ska �nnas där som en hjälpande hand.


Detta mål har tidigare inte stått med i LBA-strategin.


I nuläget betonar Alexandra Hjortswang att det inte �nns ett problem med hot & hat mot
medlemsföreningarna, men att det kan vara av värde att utbilda föreningarna i detta.


LBA kan inte ge uppdrag till distrikten eller distriktsutvecklare, utan enbart till förbundet
som där har i uppgift att fördela arbetet. Åtgärd 4 slopas.


Ska likabehandlingsansvarig ta ansvaret att utföra den årliga rapporten? Ska inga nya mål
tillsättas?


Anna Olsson tycker att det är rimligt att LBA gör detta. Eftersom den ettårigaplanen slopas
så behöver inga årliga mål tillsättas, vilket gör det lättare. LBA kan även ta hjälp av kansliet.


I uppdragslistan �nns en �ik om LBA, uppgifterna inom LBA kommer senare fördelas hos
kansliet.


LBA-rapporten ska vara klar onsdag 2 februari, därefter görs en sista revidering och på
fredag skickar Agnes Hansius den till kansliet. LBA.planen fastställs på fredag förmiddag i
messenger-chatten.


5.6 Verksamhetsberättelse 21/22


Handlingar i ärendet:


Verksamhetsberättelse 21/22


Bakgrund:


Agnes Hansius och Anna Olsson har arbetat med verksamhetsberättelsen för mandatet
2021 - 2022. Nu ska denna revideras av styrelsen och godtas. Berättelsen ska korrigeras.


Anna Olsson och Agnes Hansius går igenom förslag till VB 21/22.


Yrkande:


Mötesordförande
Mötessekreterare
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Agnes Hansius yrkar att ge förbundsordförande i uppdrag att färdigställa
verksamhetsberättelsen.


Beslut:


Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.


5.7 Stadgeändring
Handlingar i ärendet:


BU: Stadgeändring


Förslag om stadgerevidering


Förslag om ändring av behörighet till medlemskap


Stadgeändringarna


Bakgrund:


Generalsekreterare Alexandra Hjortswang har grävt i UM:s stadgar. Där har hon hittat ett
antal lustigheter som hon nu lyfter för styrelsen att diskutera. Styrelsen ska besluta om
stadgeändringar som ska presenteras på årsmötet.


Förslag till stadgeändringar ligger i dokumentet “Stadgeändringar”.


Yrkande:


Agnes Hansius yrkar att lägga fram underlagen till kongressen samt att föreslå till
kongressen att genomföra samtliga stadgeändringar i underlagen.


Beslut:


Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.


5.8  Verksamhetsplan 22/23
Handlingar i ärendet:


Verksamhetsplan 2022/23


Mötesordförande
Mötessekreterare
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Bakgrund:


Anna Olsson och Agnes Hansius har skrivit ett förslag till verksamhetsplan
2022/23. Alexandra Hjortswang har lagt in kommentarer i dokumentet.


Mötet ska nu kolla igenom förslag till verksamhetsplan 22/23.


Yrkande:


Agnes Hansius yrkar att besluta om att förbundsordförande färdigställer
verksamhetsplanen till måndagen 31 januari.


Beslut:


Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.


5.9 Mötesordning Kongressen


Handlingar i ärendet:


DU: System för kongress


Bakgrund:


I och med att styrelsen beslutat att ha en digital kongress behöver en arbetsordning som är
anpassad efter detta tas fram. Detta verkar inte ha gjorts förra året och det �nns därför en
del frågetecken.


En grundläggande fråga är huruvida omvänd acklamation och att rösta genom ett enkelt
ja/nej-system kommer räcka för att behandla de frågor som ska tas upp på kongressen 2022.
Jag undrar även om tydligheten kring de förslag som läggs är tillräcklig i det system som
använts.


1. Vad är viktigt när det kommer till lösningar för förslag i samband med ett digitalt möte?


2. Vad är viktigt när det kommer till lösningar för omröstningar i samband med ett digitalt
möte?


3. Vad mer bör tänkas på?


Diskussion:


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare


Sida 14 av 18



https://docs.google.com/document/d/1gOv41TUapqs-lu3UvEyFti6dSf55JLD7WguXXK2F_oo/edit#heading=h.fpnzi2nvrqd0





Agnes Hansius tycker att Voteit har fungerat bra. 10 000 kronor per år är
bättre än samma summa för ett möte.


Alexandra Hjortswang tycker att det är tydligt i Voteit, både vad gäller omröstningar och
förslag.


Anna Olsson pekar på projektgruppen för kongressen, där ansvaret och åsikterna om
arbetsordning kan ligga.


Yrkande:


Agnes Hansius yrkar att kansliet får ansvar över att besluta system för kongressen samt att
kansliet får ansvara över att ta fram en mötesordning till kongressen 2022.


Beslut:


Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkanden.


5.10 Prisbasbelopp


Handlingar i ärendet:


DU: Prisbasbelopp


Bakgrund:


Yrkande:


Beslut:


Punkten postponeras till mötet i mars.


5.11 Nästkommande möten


Handlingar i ärendet:


Mötestider FS 21/22


Mandatens sista möte


Mötesordförande
Mötessekreterare
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Bakgrund:


Ska nästa möte den 20 mars ske fysiskt?


Alla tycker att mötet ska ske fysiskt i mars. Mötet kommer då planeras ligga både lördag och
söndag, det vill säga 19-20 mars. Eventuellt eftermiddag lördag och förmiddag söndag,
lunch till lunch.


Alexandra skickar ut ett mejl med reseinformation.


Yrkande:


Beslut:


6.0 Övriga frågor
6.1 Kommande styrelsemöten


Yrkanden: Agnes Hansius yrkar att nästa möte sker fysiskt 19-20 mars.


Beslut: Mötet beslutar att bifalla Agnes Hansius yrkande.


7.0 Mötet avslutas
Agnes Hansius avslutade mötet.


Mötesordförande, Agnes Hansius Ort och datum


Mötesordförande
Mötessekreterare


Protokolljusterare
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Mötessekreterare, Mina Asp Romefors Ort och datum


Protokolljusterare,  Oskar Sundström              Ort och datum
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Mötessekreterare
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