
 
 

 

Protokoll 

Ungdomsstämma 2017 

13-15 oktober 2017, Kärsön, Stockholm 

 

§ 1. Stämmans öppnande  

Kristina Måsbäck från Samordningsgrupp Ung hälsar alla välkomna och förklarar stämman 

öppnad. Kl. 09:39 

§ 2. Fastställande av röstlängd 

Stämman fastställer röstlängden till 33 ombud från 6 av 6 regioner, se bilaga 1. 

§ 3. Fråga om stämman är sammankallad enligt stadgarna 

Enligt stadgarna ska kallelse till ungdomsstämman göras skriftligen senast 1 mars det år 

stämman hålls.  

Kallelsen skickades ut per e-post den 1 maj till regionerna, med kopia till riksorganisationens 

kontor, styrelse, valberedning och revisorer. 

Stämman beslutar att förklara stämman vara sammankallad enligt stadgarna. 

§ 4. Fastställande av dagordning 

Stämman beslutar att fastställa dagordningen (se bilaga 2), med tillägg att ajournering sker 

efter punkt 8 och punkt 11 och stämman tas upp igen under söndagen. 

Ändra punkt 8. Till riksstämma 2018. 

§ 5. Val av ordförande för stämman 

Samordningsgrupp Ung föreslår Kristina Måsbäck som ordförande för stämman.  

Stämman beslutar enligt förslaget 

§ 6. Val av sekreterare för stämman 

Samordningsgrupp Ung föreslår Marina Larsson som sekreterare för stämman.  

Stämman beslutar enligt förslaget. 

§ 7. Val av två justerare/rösträknare 

Stämman föreslår Kevin Höög region Öst, och Malin Magnusson, region Syd, som justerare 

tillika rösträknare.  

Stämman beslutar enligt förslaget. 

§ 8. Val av valutskott (gällande ombud till Friluftsfrämjandets årsstämma 2018) 



 

Valutskottet har till uppgift att förbereda valet av ombud och suppleanter till årsstämman 

2018. Samordningsgrupp Ung, i samarbete med sittande valberedning föreslår att valutskottet 

ska bestå av Anna Andersson, Stig Viil, Sandra Olofsson, Camilla Nyqvist. 

Stämman beslutar att välja Anna Andersson, Stig Viil, Sandra Olofsson, Camilla Nyqvist till 

valutskott. 

Mötet ajourneras till kl 14.00 under lördagen den 14/10 

 

Stämman återtas den 14/10 klockan 14:19 

Röstlängden fortsatt 33 mandat 

 

§ 9. Beslut att verka enligt Friluftsfrämjandets stadgar 

Presidiet redogör för stadgarnas funktion i en ideell organisation.  

Stämman beslutar att verka enligt Friluftsfrämjandets stadgar. 

§ 10. Genomgång och uppföljning av föregående ungdomsstämmas och riksstämmas 

beslut 

Presidiet har genomgång om föregående ungdomsstämmas och riksstämmas beslut.  

Presidiet samt projektgruppen ”TVM-äventyrsgruppernas utvecklingsgrupp” presenterar sina 

verksamhetsberättelser. 

§ 11. Behandling av ärenden som riksorganisationens styrelse gett stämman 

Inga ärenden har inkommit från riksorganisationens styrelse. 

 

Mötet ajourneras till kl 09:00 under söndagen den 15/10 

 

Stämman återtas den 15/10 klockan 09:06 

Röstlängden fortsatt 33 mandat 

 

§ 12. Behandling av ärenden/motioner som inkommit från ombud och/eller medlemmar 

- Motion ”Studentmedlemskap”, (se bilaga 3) 

Stämman bifaller motionen om studentmedlemskap 

- Motion ”Ungdomsledamot”, (se bilaga 4) 

Stämman bifaller motionen om ungdomsledamot 

 

- Motion ”Kallelse till ungdomsstämman”, (se bilaga 5) 

Stämman bifaller motionen om kallelse till ungdomsstämman 

 



 

- Motion ”Motion om ärenden att behandla till ungdomsstämman”, (se bilaga 6) 

Tilläggsyrkande: Samuel Hall yrkar att motioner som skrivit på ungdomsstämman först sla 

röstas om ifall stämman vill behandla motionen eller ej. 

(Time-out på 1 minut begärs) 

Motionen ställs mot tilläggsyrkandet. 

Stämman begär votering. 

Stämman begär rösträkning, 16 för 14 emot. 

Stämman beslutar att tilläggsyrkandet avslås. 

Stämman bifaller motionen om ärenden att behandla till ungdomsstämman. 

Jonatan Hedberg, Camilla Nyqvist, Agnes Brokås och Samuel Hall reserverar sig mot beslutet 

- Skrivelse till samordningsgrupp ung ”Skrivelse om TVM-utvecklingsgrupp 

äventyrsgrupperna”, (se bilaga 7) 

Stämman begär votering 

Stämman begär votering. För: 16 Emot: 12 

Stämman bifaller skrivelsen om TVM-utvecklingsgrupp äventyrsgrupperna, för att skicka 

denna vidare till samordningsgrupp ung. 

Jonatan Hedberg, Camilla Nyqvist, Agnes Brokås och Samuel Hall reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Mötet ajourneras till kl 10:15 under söndagen den 15/10 

 

Stämman återtas den 15/10 klockan 10:20 

Röstlängden 32 mandat 

 

§ 13. Fastställande av verksamhetsplan och budgetrekommendation 

Johan från Samordningsgrupp Ung håller presentation om samordningsgruppens arbete, 

verksamhetsplanen och budgetrekommendationen. 

Röstlängden fastställs till 33 mandat, kl.10:43 

Stämman fastslår verksamhetsplanen och budgetrekommendationen. 

§ 15. Val av ombud och suppleanter till riksstämman 2018, (se bilaga 8) 

Valutskottet presenterar förslag på ombud och suppleanter till riksorganisationens årsstämma 

2018 där man fokuserat på en fördelning på två tjejer och två killar. Dessa ombud 

representerar olika verksamhetsgrenar och regioner i den mån det fungerade. Suppleanter 

gäller enligt tjej-tjej, kille-kille, i fallande ordning enligt lista och i den mån det fungerar. 

Förslaget ges enligt följande: 



 

Ordinarie ombud: 

 

Christoffer Gabrielson - Mälardalen   

Kristina Måsbäck - Syd 

Carl- Einar Östlund Qvist – Mitt 

Annie Sjöö – Väst 

 

Suppleanter i fallande ordning: 

 

1. Alfred Wennemo – Syd 

2. Malin Magnusson - Syd 

3. Samuel Hall – Mälardalen 

4. Hedvig Björse – Syd 

5. Kevin Höög - Öst  

6. Ida Forslund – Mälardalen 

 

Stämman beslutar bifalla valutskottets förslag. 

 

§ 14. Val av Samordningsgrupp Ung 

Valberedningen presenterar förslag till ombud för Samordningsgrupp Ung år 2017/2018 och 

redovisar för dessa.  

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag (se bilaga 9): 

 

Valberedningen föreslår att följande medlemmar i Samordningsgrupp Ung omväljs på ett år: 

 

• Johan Andersson - Syd 

• Matilda Andersson - Lund - Öst 

• Ida Forslund - Mälardalen  

• Kristina Måsbäck - Syd 

• Marina Larsson - Mitt 

 

Valberedningen föreslår att följande väljs in i Samordningsgrupp Ung på ett år: 

 

• Agnes Brokås - Mitt 

• Christoffer Gabrielson - Mälardalen  

• Sandra Olofsson - Väst  

 

De som avgår från Samordningsgrupp Ung är följande: 

 

• Maria Hammarsten - Norr 

• Therese Hammarsten - Norr 

• Rasmus Kanthe -  Väst 

• Cecilia Nilsson - Mälardalen  

• Madeleine Ward - Väst 

   

§ 14. Val av valberedning 



 

Samordningsgrupp Ung föreslår att valberedningen ska bestå av Anna Andersson och Annie 

Sjöö. 

Stämman väljer Anna Andersson och Annie Sjöö till valberedning inför året 2018. 

§ 17. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§ 17. Avslutande av stämman 

Kristina Måsbäck förklarar stämman avslutad söndagen den 15/10 klockan 10:54. 

Avtackning: 

Therese Hammarsten, Maria Hammarsten, Cecilia ”Cissi” Nilsson, Rasmus Kanthe, 

Madeleine Ward och Carl ”Calle” Crafoord. 

  



 

Deltagarlista/ Röstlängd 

Region Mälardalen 13 

mandat 

Camilla Nyqvist 
Carl Nesterud 
Cecilia Nilsson 
Christoffer Gabrielson 
David Lundberg 
Elin Järdin 
Elsa Wild 
Ida Forslund 
Jonatan Hedberg 
Linnéa Holmsten 
Samuel Hall 
Vakant 
Vakant 

Region Väst 8 mandat 

Alvin Johannesson 
Annie Sjöö  
Rasmus Kanthe 
Sabina Sjöquist 
 

 

 

 

Åke Klarqvist 
Sandra Olofsson 
Vakant 
Vakant 

Region Syd 6 mandat 

Alfred Wennemo 
Elsa Andersson  
Hedvig Björse 
Malin Magnusson 
Moltas Löwenborg 
Tuva Waldeborn 

Gamming 

Region Öst 6 mandat 

Elin Rydin 
Kevin Höög 
Markus Danielsson 
Matilda Andersson-Lund 
Vakant 
Vakant 

Region Mitt 5 mandat 

Agnes Brokås 
Carl-Einar Östlund Qvist 
Gustav Bohjort 
Thilda Sjödin 
Wilma Häggkvist 

 

Bilaga 1 

 

Region Norr 4 mandat 

Stig Viil  
Vakant 
Vakant 
Vakant 
 

Observatörer 

Malin Orell 
Mattias Eckhardt 
Mauritz Nero Simonsson 
Simon Haglund 

Personal 

Carl Crafoord 
Kajsa Ljungberg 
Lisa Larsson 
Matilda Rignell 

Valberedning 

Anna Andersson 

Samordningsgrupp Ung 

Johan Andersson 
Kristina Måsbäck 
Marina Larsson  



 

Bilaga 2 

Dagordning Ungdomsstämman 2017 

 
1. Stämmans öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Fråga om stämman är sammankallad enligt stadgarna 
4. Fastställande av dagordning 
5. Val av ordförande för stämman 
6. Val av sekreterare för stämman 
7. Val av två justerare/rösträknare 
8. Val av valutskott (gällande ombud till riksstämman 2018) 
9. Beslut att verka enligt Friluftsfrämjandets stadgar 
10. Genomgång och uppföljning av föregående ungdomsstämmas och årsstämmas 

beslut 
11. Behandling av ärenden som riksorganisationens styrelse gett stämman 
12. Behandling av ärenden/motioner som inkommit från ombud och/eller medlemmar 

1. Motion om studentmedlemskap 
2. Motion om ungdomsledamot 
3. Motion om kallelse till ungdomsstämman 

13. Fastställande av verksamhetsplan och budgetrekommendation 
14. Val av ombud och suppleanter till riksstämman 2018 
15. Val av samordningsgrupp Ung 2017/2018 
16. Val av samordningsgrupp Ungs valberedning 2018 
17. Övriga frågor 
18. Avslutande av stämman 

 

Ordlista 

 

Acklamation  

Omröstning genom JA-rop 

 

Ajournera  

Att uppskjuta resten av mötet till en senare tidpunkt t.ex. för lunchpaus 

 

Yrkande  

Ett förslag till beslut (från ett ombud) under själva mötet 

 

Motion  

Ett förslag till beslut. En motion kan skickas till ungdomsstämman från medlem, eller från 

ungdomsstämman till riksstämman 

 

Proposition  

Samma sak som motion, fast det är en styrelse som kommer med förslaget. 

 

Skrivelse  

Ett skriftligt brev/meddelande till någon 

 

Presidiet  

Ordförande och sekreteraren som leder förhandlingarna/årsmötet/stämman 



 

 

 

Votering  

En omröstning där man använder röstkorten 

 

Omröstningsordning  

Hur man går tillväga när man ska ta ett beslut 

 

Sammanträdesordning 

Alla idéer och förslag som ska tas upp under punkt 12 och 13 i dagordningen har antingen 

skickats ut i förväg, eller behandlats gemensamt i storgrupp under helgens diskussioner. 

 

Yttrande-, yrkande- och rösträtt 

Alla deltagare på stämman har rätt att yttra sig (prata). Bara ombuden har rätt att yrka (förslå 

något) och rösta. 

 

Yrkanden 

Om du vill yrka (föreslå något) eller prata så räcker du upp handen. Om det är ett långt förslag 

så måste du skriva det på en yrkandelapp. 

 

Ajournering och timeout 

Presidiet kan besluta om ajournering (en lång paus i mötet) 

och om time-out (en kort paus i mötet). 

 

Time-out 

Ombud kan föreslå en Time-out, en kort paus i mötet. Under time-out:en kan man diskutera 

med andra ombud, exempelvis om hur man ska rösta. Time-out:en pågår i minst 1 minut och 

max 5 minuter. Tidsåtgången bedöms av presidiet. 

 

Beslutsordning 

Majoritet: Enkel majoritet, över hälften av antalet avgivna röster, krävs för att ett beslut 

ska tas. Vid lika röstetal avgör lottning. Sluten omröstning kan begäras vid personval. 

Beslut tas genom omröstning med ja!-rop, så kallad acklamation. 

1) Mötesordförande frågar ”kan vi besluta att...?” Alla som håller med ropar ”ja!”. 

2) Mötesordförande frågar ”någon däremot?” Alla som är emot förslaget ropar ”ja!” 

3) Mötesordförande säger ”jag finner att..” 

4) Om du tvekar på att ordförande har hört rätt så kan du som är ombud ropa ”Votering!” och 

kräva en votering/omröstning. 

5) Då görs först en försöksvotering med handuppräckning (hand och röstkort upp!) 

6) Mötesordförande säger återigen ”jag finner att..” 

7) Om du tvekar på att ordförande har räknat rätt så kan du som är ombud begära en 

rösträkning (dvs. du ropar ”Rösträkning!”.) 

Då räknar rösträknarna alla röster så att de exakta omröstningssiffrorna klargörs. 

 

Streck i debatten 

Du som är ombud kan begära streck i debatten om en diskussion blir jättelång och tröttsam.. 

Så här går det till: 

1. Stämman beslutar att streck ska genomföras (eller att det inte ska genomföras, då tar det 

slut här!) 

2. Eventuella förtydliganden av motionen/ärendet/yrkandet 



 

3. Alla som vill yttra sig får skriva upp sig på talarlistan 

4. Presidiet justerar talarlistan och sätter streck (efter sista personen i talarlistan) 

5. Diskussionen återupptas och fortsätter till alla på talarlistan yttrat sig. Efter att talarlistan är 

tom går det inte att göra fler yrkanden, och det går inte heller att ta tillbaka gjorda yrkanden. 

 

Reservationer 

Om du vill reservera dig mot ett beslut skriver du det på en reservationslapp. 

  



 

      Bilaga 3 
Motion till Ungdomsstämman 2017 

Förslag/yrkande: 

Vi yrkar 

• att skicka följande motion till Riksstämman 2018. 

• att skicka följande motion till styrelsen för Region Syd 

Motion till Riksstämman 2018 

Studentmedlemskap  
Införandet av ett studentmedlemskap. 
Bakgrund: 

Friluftsfrämjandet är en av Sveriges största medlemsorganisation med närmare hundra tusen 
medlemmar. Av dessa är majoriteten barn 0-10 år, följt av en stor grupp vuxna 30-50 år. Det 
finns också en betydande grupp 50+ samt en stor ungdomsgrupp 10-19 år. Det som saknas och 
sticker ut från åldersfördelningskurvan är unga-vuxna mellan ca 20-30 år. Denna åldersgrupp 
består till stor del av studenter som lever på CSN. I hela föreningen finns det fler 7 åringar än 
hela detta åldersspann tillsammans! Anledningarna till att det finns så få medlemmar i 
studentåldern kan bland annat bero på följande;  
 

• Brist på anpassade aktiviteter 
• Dålig marknadsföring 
• En svår målgrupp med hög konkurrens 
• Hög medlemsavgift  
• (Målgrupp med allmän lågt intresse för friluftsliv) 

 

 
Anledning till motion:  
I Lunds LA har vi under två års tid haft en studentsektion igång som riktar sig åt studenterna i 
staden. Vi har sett ett mycket stort intresse och våra aktiviteter är väldigt efterfrågade. Vi tar 
varje år ut hundratals studenter och vår facebooksida (Friluftsfrämjandet student i Lund) har 
mer än 1000 följare. Dock har vi upptäckt en del brister i möjligheten att bedriva denna typ av 
verksamheter i FF bland annat att denna deltagargrupp delas mitt itu av dagens medlemssystem. 
 

• 20-25 år betalar 170 kr 
• 26+ betalar 360 kr 

 

Deltagarna på våra aktiviteter är studenter, de är ute under samma förhållanden, studerar på 
samma universitet, livnär sig på samma CSN och genomför exakt samma aktivitet, men trots 
detta är det alltså mer än dubbelt så dyrt för de äldre deltagarna. Detta system känns 
ogenomtänkt och vi har svårt att motivera för våra deltagare den kraftiga höjningen som sker 
när de blir 26 år. Medlemssystemet verkar vara utformat efter tanken att man är vuxen och har 
fast inkomst när man är över 26 år, denna bild delar inte vi.  
 

Effekterna av att införa ett studentmedlemskap tror vi på kort sikt skulle innebära att 
medlemsantalet skulle öka då det blir billigare för nya medlemmar att gå med, och på lång sikt 
att en lägre avgift gör studentmedlemskap skulle medföra att fler studerande stannar kvar inom 



 

föreningen. Införandet av ett studentmedlemskap blir även ett tydligt ställningstagande och en 
stor marknadsföringseffekt då det är direkt inbjudande för studenteter att gå med i föreningen. 
 

Friluftsfrämjandet har en tydlig avsaknad av medlemmar i studentåldern och med ett 
studentmedlemskap skulle vi ta ett tydligt steg mot bemötandet av denna målgrupp!  
 

 

 

Förslag/yrkande: 

Vi yrkar 

• Att rikskontoret omgående startar en grundlig utredning kring effekten av att 
införa ett studentmedlemskap.  

• Att rikskontoret, baserat på utredningen, tar fram en proposition till 2020 års 
årsstämma för hur ett studentmedlemskap skulle kunna utformas och 
integreras. 

• Att ett studentmedlemskap inte överskrider kostnaden för ett 
ungdomsmedlemskap. 

 

Lund den 11 oktober 2017   
 

 
Adam Probert, Kristina Måsbäck, Joel Elmquist, Balder Werin, Jessica Rydgren 



 

Bilaga 4 

Motion till Ungdomsstämman 2017 

Förslag/yrkande: 

Vi yrkar 

• att skickar följande motion till Riksstämman 2018. 

Motion till Riksstämman 2018 

Ungdomsledamot 

Bakgrund:  

Få unga är förtroendevalda och många av de som är det sitter som suppleanter. Anledningen till att 
unga under 18 år inte kan väljas till ledamöter är att de som omyndiga inte kan bära ekonomisk och 
juridisk ansvar, något som krävs av en ledamot i en styrelse. För att ge unga rösträtt i 
lokalavdelningarnas och regionernas styrelser måste de alltså vänta tills ungdomen i fråga fyllt 18. 

Anledning till motion: 

Vi vill öka ungdomars inflytande i Friluftsfrämjandet  och deltagande i föreningsdemokratin och 
därmed öka deras bidrag till föreningen och skapa livslångt engagemang i Friluftsfrämjandet. Detta 
ger också lokalavdelningar större möjligheter att engagera unga i sina styrelser. 

Förslag/yrkande: 

Vi yrkar 

• att skapa en styrelsepost i lokalavdelningar och regioner vid namn ungdomsledamot som 
precis som ledamöterna har rösträtt vid styrelsemöten men inte bär ekonomiskt och juridiskt 
ansvar för styrelsens agerande. 

 
Lund 12/9 - 2017 

Samordningsgrupp Ung 

  



 

      Bilaga 5 

Motion till Ungdomsstämman 2017 

Förslag/yrkande: 

Vi yrkar 

• att skickar följande motion till Riksstämman 2018. 

Motion till Riksstämman 2018 

Kallelse till Ungdomsstämman  

Bakgrund:  

I Friluftsfrämjandets stadgar §7.2.1 står att kallelse till ungdomsstämman ska skickas ut senast 1 mars 
samma år som stämman hålls. Det är samma datum som för årsstämman och riksstämman, trots att 
årsstämman och riksstämman äger rum mellan 15 maj och 30 juni och ungdomsstämman ska infalla 
mellan 1 oktober och 30 november.  

Anledningen till att detta är att regionstämmorna (15 mars till 30 april) är tänkta att välja ombud till 
ungdomsstämman och att kallelsen till stämman i fråga då bör ha skickats ut. I realiteten har det 
dock aldrig fungerat så. Regionstämmorna utser i regel en eller två engagerade ungdomar alternativt 
en vuxen som får i uppdrag att välja ombud från regionen. 

Tid och plats för riks- och årsstämman ska dock meddelas 1 december, en information som stadgarna 
inte kräver av riksorganisationen inför Ungdomsstämman. 

Anledning till motion: 

Vi anser det onödigt tidigt att kalla till ungdomsstämman efter rådande stadgar. Anledningen till att 
det står som det gör i rådande stadgar fallerar när vi tittar på verkligheten och vi ser gärna att 
stadgarna speglar realiteten. 

Förslag/yrkande: 

Vi yrkar 

• att ändra stadgarna så att sista kallelsedag till ungdomsstämman är, i likhet med 
årsstämma/riksstämma, cirka tre månader innan stämman äger rum. Då ungdomsstämman 
är stadgad till att hållas någon gång mellan 1 oktober och 30 november betyder detta i att 
stämman ska kallas till senast 1 juli. 

 
Lund 18/8-2017 

Uppdaterad 12/9 - 2017 

Uppdaterad 14/10 - 2017 

Samordningsgrupp Ung 

  



 

      Bilaga 6 

Motion till Ungdomsstämman 2017 

Förslag/yrkande: 

Vi yrkar 

• att skicka följande motion till Riksstämman 2018. 
 
Motion till Riksstämman 2018 
Ärenden att behandla vid Ungdomsstämman 

Bakgrund:  

I Friluftsfrämjandets stadgar §7.2.2 står Förslag till  ärenden att behandla vid ungdomsstämman 
avges skriftligt till Riksorganisationen senast 15:e september. Men så länge ungdomsstämman har 
arrangerats har detta dock sällan varit praxis. Istället har ungdomsstämman likväl behandlat ärenden 
inkomna under stämman, eftersom få ungdomar har haft chans att arbeta fram ärenden i förväg. 
Detta beror till stor del på grund av bristande nätverk och forum. 

Anledning till motion: 

Ungdomsstämman är ett ypperligt tillfälle att öva ungdomar i den demokratiska processen. 
Ungdomarna som närvarar på ungdomsstämman är mer benägna att fortsätta vara engagerade i 
Friluftsfrämjandet och möjligheten är stor att de nu eller senare tar plats i lokala styrelser i 
organisationen. För en ideell demokratisk organisation finns ett stort värde i erfarna och duktiga 
ideella. Vidare, väl på ungdomsstämman kan alla få hjälp att formulera sina idéer i motions-, 
skrivelse-, medskicks- eller brevform och låta andra opponera på idéerna. Utvärderingar efter 
ungdomsstämman vittnar också varje år om att möjligheten att skicka ärenden till ungdomsstämman 
ända tills beslut ska fattas är mycket uppskattat. 

Förslag/yrkande: 

Vi yrkar 

• att ändra texten “Förslag till  ärenden att behandla vid ungdomsstämman avges skriftligt till 
Riksorganisationen senast 15:e september” i stadgarna §7.2.2 till “Förslag till ärenden att 
behandla vid ungdomsstämman avges skriftligt till Riksorganisationen senast dagen innan 
beslut ska fattas om ärendena”. 

 
Stockholm 14/10 - 2017 

Samordningsgrupp Ung 

  



 

      Bilaga 7 

Åldersgräns i utvecklingsgruppen TVM äventyrsgrupperna  

Skrivelse till ungdomsstämmans representanter 

 

• Vi yrkar att denna skrivelse skickas till samordningsgrupp ung 

 

Vi anser att utvecklingsgruppen TVM  äventyrsgrupperna är i behov en övre åldersgräns på 

25 år (det året man fyller 26). Även en yngre gräns på 14 år bör införas.  

 

Utvecklingsgruppen är en inofficiell projektgrupp, vars syfte är att utveckla TVM-

verksamheten. Utvecklingsgruppen TVM äventyrsgruppernas uppgifter inkluderar t.ex. att 

leta tingsarrangörer, diskutera ledarfrågor och utbudet av TVM-produkter i webshoppen. 

 

Friluftsfrämjandet definierar ungdomar som medlemmar mellan 14 och 25 år. Denna 

åldersgrupp är de enda som får delta som ombud och rösta vid ungdomsstämman. I 

samordningsgrupp ung, som också arbetar med ungdomsfrågor, finns en åldersgräns vid 25 år 

för medlemmar. Medlemmar i denna åldersgrupp utgör också den absoluta majoriteten av de 

som deltar i de olika TVM-aktiviteterna. 

 

Vi anser att det är rimligt att utvecklingsgruppen TVM äventyrsgrupperna likt 

samordningsgrupp ung har en åldersgräns. De som deltar i verksamheten ska vara de som är 

med och tycker till, arbetar och utvecklar den. Av ungdomar för ungdomar. 

 

Stockholm 14-10-17 

Annie Sjöö, Elsa Andersson 

Moltas Löwenborg, Tuva Waldeborn Gamming, Sabina Sjöquist, Sandra Olofsson, Rasmus 

Kanthe, Alvin Johannesson   
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Ombud till Riksstämma 2018 

 

Valberedningen har till ordinarie ombud följande som förslag att skicka: 

 

Christoffer Gabrielson - Mälardalen    Kristina Måsbäck - Syd 

Carl- Einar Östlund Qvist - Mitt   Annie Sjöö - Väst 

 

 

Valberedningen har som förslag att skicka följande som suppleanter i fallande ordning: 

 

1. Alfred Wennemo - Syd   1. Malin Magnusson - Syd 

2. Samuel Hall - Mälardalen  2. Hedvig Björse - Syd 

3. Kevin Höög - Öst   3. Ida Forslund - Mälardalen  

 

 

 

 

 

 

Valberedningen  

171014 

 

Anna Andersson  

Camilla Nyqvist 

Sandra Olofsson 

Stig Viil 
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Samordningsgrupp ung 

 

Valberedningen föreslår att följande medlemmar i Samordningsgrupp Ung omväljs på ett år: 

 

• Johan Andersson - Syd 

• Matilda Andersson - Lund - Öst 

• Ida Forslund – Mälardalen 

• Kristina Måsbäck - Syd 

• Marina Larsson - Mitt 

 

Valberedningen föreslår att följande väljs in i Samordningsgrupp Ung på ett år: 

 

• Agnes Brokås - Mitt 

• Christoffer Gabrielson - Mälardalen  

• Sandra Olofsson - Väst  

 

De som avgår från Samordningsgrupp Ung är följande: 

 

• Maria Hammarsten - Norr 

• Therese Hammarsten - Norr 

• Rasmus Kanthe -  Väst 

• Cecilia Nilsson - Mälardalen  

• Madeleine Ward - Väst   

 

 

 

Valberedningen  

171014 

 

Anna Andersson 

Hannes Bergenfalk 

 

 

 

 

 




