Unga med Synnedsättnings

handlingar till
riksstämman

2022

INLEDNING
Nedan följer samtliga handlingar till Unga med Synnedsättnings
riksstämma år 2022. Till varje enskild handling har dessutom en
kortare förklaringstext tagits fram, i syfte att underlätta för nya
medlemmar och deltagare på stämman.
Denna sammanställning av samtliga handlingar ska tillgängliggöra
en sammanfattad och övergripande bild över vad som kommer att
diskuteras och tas upp under stämman 2022.
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Riksstämmans
öppnande
Välkommen till riksstämman 2022!
Att du är med som representant på riksstämman är ett perfekt
exempel på hur demokrati fungerar. Riksstämmans deltagare är
Unga med Synnedsättnings högst beslutande instans. Det betyder att de beslut som du är med och tar är de som står högst
i rang. Tillsammans med andra representanter från hela landet
har du möjlighet att påverka i vilken riktning du vill att vi ska ta vår
verksamhet.
Riksstämman är det absolut viktigaste mötet vi har och det hålls
varje år. Det är här vi kan diskutera och lyfta våra tankar och idéer.
Dessa idéer kommer från våra medlemmar och är vår vägvisare
för framtiden.
Nytt för i år är att vi har tagit fram förklarande texter för varje
punkt under detta årsmöte. Detta är för att alla ska kunna delta
under samma förutsättningar oavsett om du är på årsmötet första gången eller varit med förut.
Här med öppnas riksstämman 2022, välkommen!
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Val av presidium
Bakgrund
Enligt tradition brukar styrelseordförande inleda och öppna
riksstämman, sedan väljs ett mötespresidium direkt efteråt.
Mötespresidium är alla som kommer vara med och leda riksstämman.
Det är mötesordförande och mötessekreterare som ingår i presidiet.
Under denna punkt väljs även mötesprotokolljusterare och
rösträknare. Protokolljusterare har en viktig roll, eftersom de kontrollerar att beslut formuleras korrekt. Tidhållare är de personer
som ska hålla koll på talartiden, för att säkerställa att alla får en
likvärdig behandling. Slutligen väljs rösträknare. De får ansvar
över att räkna antalet röster om det blir jämt i en beslutsfråga.

Beslut
Riksstyrelsen föreslår stämman besluta
att x väljs till mötesordförande,
att x väljs till mötessekreterare,
att x och x väljs till tidhållare
att x och x väljs till mötesprotokolljusterare
att x, x och x väljs till rösträknare.
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Upprop och
fastställande av röstlängd
Bakgrund
Denna punkt talar om för oss att det nu är dags för upprop, fastställande av röstlängd och närvaroförteckning. Därtill kommer
beslut om de övriga närvarandes yttrande- och förslagsrätt att
tas.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att fastställa röstlängden till x antal röstberättigade ombud
att fastställa närvaroförteckning
att godkänna närvarande, yttrande-och förslagsrätt för x 			
personer
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Fråga om riksstämmans
stadgeenliga utlysande
Bakgrund
Enligt stadgarna ska riksstyrelsen utlysa kallelse till riksstämman
minst fyra veckor innan själva öppnandet av riksstämman. För
att kunna gå vidare till förhandlingar behöver de röstberättigade
ombuden godkänna att kallelsen utlyses enligt stadgarna.

Nedan finns kallelsen som skickades ut den 14 februari 2022.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att godkänna kallelsen för riksstämman 2022.
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Inbjudan till Unga
med Synnedsättnings
riksstämma 2022 den
16 till 19 juni i
distrikt Väst
SNABBINFO
Vad: Riksstämman 2022
När: Torsdag till söndag den 16 till 19 juni 2022
Var: Distrikt Väst
Deltagaravgift: 400 kr
Sista anmälningsdag: 1 maj
Anmälan: görs på denna länk
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Nu är det dags att anmäla sig till årets höjdpunkt för oss som är
medlemmar i US, Riksstämman 2022!
Här får du möjligheten att göra din röst hörd på vårt årsmöte samtidigt som du får träffa nya och gamla vänner från hela landet. Viktiga diskussioner om US framtid varvas med tid till att umgås och
ha kul med varandra.
Under årsmötet väljs en ny styrelse, valberedning, vi ser tillbaka på
året som gått och blickar framåt genom att anta verksamhetsplan
och budget för 2023.
Innan riksstämman får alla möjlighet att gå en digital årsmötesskola som passar både dig som är ny och dig som vill uppdatera din
kunskap. Vi går igenom hur vi tillsammans använder demokratiska
metoder för att fatta gemensamma beslut. Under helgen kommer
det också finnas tid för att hänga med kompisar, spela spel eller
annat kul som du vill hitta på när du träffar US:are från hela landet.
I år går Riksstämman av stapeln i distrikt Västs område torsdagen
den 16 till söndagen den 19 juni.
Om du inte kan komma förrän på fredagen så funkar det, årsmötet
kommer att starta på fredag efter lunch.
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Inför Riksstämman – glöm
ej 1 maj!
Den 1:a maj är det magiska datumet du ska minnas när du tänker på US och Riksstämman. Det är den första maj som är den
sista anmälningsdagen, den sista dagen att skriva motioner till
årsmötet eller att kandidera eller nominera någon till förtroendevald i riksorganisationen.
Att skriva en motion innebär att du ger ett förslag till årsmötet,
det kan vara något du vill att US ska jobba med intressepolitiskt,
ett förslag på aktivitet eller så. Du skickar in din motion senast
den 1 maj till riksstyrelsen@ungsyn.se.
Kom ihåg att din motion ska ha med förslag till beslut och de behöver vara formulerade som att-satser:
Det kan till exempel vara:
att US ska jobba för…, eller
att US ska ha … med som en aktivitet 2021.
Behöver du hjälp med att skriva en motion så kan du kontakta ditt
distrikt för hjälp och råd. Vi bifogar en text om att skriva motioner
till detta mail.
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Om du vill kandidera till ett förtroendeuppdrag i riks: styrelsen
eller valberedningen, så behöver du kontakta valberedningen innan den 1 maj. Detta gäller även om du vill nominera en vän.
Du når valberedningen på val@ungsyn.se eller på telefon.
Aron Sortelius, tel 0706595961,
Jonathan Nyman, tel 0709589215 eller
Elliot Holmgren, tel 07022083 66.
De svarar gärna på frågor om vad de olika uppdragen i styrelsen
eller valberedningen innebär.

Anmälan
Du anmäler dig genom att fylla i formuläret här.
Om du behöver hjälp med hur du fyller i din anmälan kan du
kontakta US rikskansli:
Telefon: 076-539 92 77
E-post: info(at)ungsyn.se
Deltagaravgiften är 400 kr och då ingår boende, resor, aktiviteter och mat. Om du åker på din första aktivitet med US så är
aktiviteten gratis.

9

Du behöver vara medlem i US 2022 för att ha rösträtt på
riksstämman. Hur du blir medlem får du mail om under februari.
Du kan betala deltagaravgiften på två sätt. Genom att swisha
på nr: 1233548880 eller att betala via plusgiro 268445-4. I
meddelandet ska du skriva in ditt för och efternamn, personnummer och om det gäller medlemsavgift och/eller deltagaravgift till Riksstämman. Sista betalningsdag är 15 maj.

På Riksstämman
Om det är första gången du är på Riksstämman kan du få
kontakt med en fadder, en US:are som varit med förut. Berätta då det i din anmälan. Din fadder sitter bredvid dig på
årsmötet och utöver planeringsgrupp och personal på plats
så svarar hen gärna på dina frågor och hjälper dig till rätta.
Vi har med oss fullt seende ledsagare under aktiviteten.
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Kom ihåg att all US-verksamhet är alkohol- och drogfri och
att mobbning och trakasserier inte är accepterade. Den som
bryter mot detta kan bli utesluten ur föreningen.
För frågor når du sammankallande i planeringsgruppen Linus Johansson på 0768783895. Frågor kan även besvaras av
kansliet, maila Bewar@ungsyn.se

Välkommen!
Linus Johansson,
Oliwia Wisniewska,
Kevin Kjelldahl,
Frida Karlander,
Planeringsgruppen
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Fastställande av
dagordning, arbetsordning och
mötesformer
Bakgrund
Under denna punkt beslutar vi om dagordning, arbetsordning
och mötesformer för riksstämman. Här kommer vi överens om
vilka punkter vi ska behandla under denna riksstämma, vilka
förhållningsregler vi ska ha för hur mötet ska fungera samt
under vilka former mötet ska ske. Det är en viktig del av stämman att se till så att alla röster blir hörda och alla deltagare
ska känna att de har koll på hur saker fungerar. Här finns
möjlighet att lyfta frågor, t.ex. om vi vill ändra eller lägga till
något i ämnena som ska behandlas under mötet. Här går det
också bra att ställa ordningsfrågor och komma med förslag
kring egna förhållningsregler.

Under denna punkt har styrelsen kommit med ett förslag på
en dagordning, arbetsordning och mötesformen.
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Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att fastställa dagordningen för riksstämman 2022.
att fastställa arbetsordningen för riksstämman 2022.
att fastställa mötesformen för riksstämman 2022.
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DAGORDNING FÖR
RIKSSTÄMMAN 2022
§1

Riksstämmans öppnande

§2

Val av:

§3

A)

Mötesordföranden.

B)

Mötessekreterare.

C)

Två tidhållare.

D)

Två protokolljusterare.

E)

Tre rösträknare.

Upprop och fastställande av:
A)

Röstlängd.

B)

Närvaroförteckning, samt beslut om de övriga. närva-

randes yttrande- och förslagsrätt.
§4

Fråga om Riksstämmans stadgeenliga utlysande.

§5

Fastställande av:

§6

A)

Dagordning.

B)

Arbetsordning.

C)

Mötesformer.

Förslag till uttalanden.
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§7

Fastställande av utskott.
A)

Beredningsutskott.

§8

Riksstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021.

§9

Bokslut 2021.

§10 Revision.
A)

Revisionsberättelse för 2021.

B)

Verksamhetsrevisorernas rapport för 2021.

§11 Beslut om 2021 års ekonomiska resultat.
A)

Fastställande av ekonomiska resultat för 2021.

B)

Fastställande av balans och resultaträkning för 2021.

§12 Fråga om ansvarsfrihet för Riksstyrelsens ledamöter 2021.
§13 Verksamhetspolicy.
§14 Riksstyrelsens redovisning av beslut från Riksstämman
2021.
A)

Bifallna motioner från Riksstämman 2021.

B)

Uppföljning av verksamhetsplanen för 2022.

§15 Nytt kapitel i det politiska programmet.
§16 Valberedningens förslag på ersättningar och arvoden för
2023.
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§17 Beslut om medlemsavgift 2023.
§18 US förhållningsätt till Sverigedemokraterna.
§19 Val.
A)

Fastställande av kandidatlistor.

B)

Val av riksstyrelseledamöter på två år.

C)

Val av riksstyrelseledamöter på ett år.

D)

Eventuella fyllnadsval.

E)

Val av valberedning.

§20 Motioner.
A)

Motion 1. Förslag på förändring av stadgeparagraf 4.6 		
Alkohol och droger.

B)

Motion 2. Riksorganisationen US ska kämpa för LSS

C)

Motion 3. Förslag på prioriterade påverkansfrågor för 		

		

2023.

D)

Motion 4. Inköp av nytt fullstort digitalpiano till rik			

		

skansliet.

E)

Motion 5 Arabisktolk till US Syd

§21 Verksamhetsplan 2023.
§22 Rambudget 2023.
§23 Antagande av uttalanden.
§24 Övriga frågor.
§25 Riksstämmans avslutande.
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ARBETSORDNING FÖR
RIKSSTÄMMAN 2022
Fredag 17 Juni
Kl 13:00-15:30 Riksstämman öppnande, Punkterna
§1 -§7.
§1

Riksstämmans öppnande

§2

Val av:

§3

A)

Mötesordföranden

B)

Mötessekreterare

C)

Två tidhållare

D)

Två protokolljusterare

E)

Tre rösträknare

Upprop och fastställande av:
A)

Röstlängd

B)

Närvaroförteckning, samt beslut om de övriga

		

närvarandes yttrande- och förslagsrätt
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§4

Fråga om Riksstämmans stadgeenliga utlysande

§5

Fastställande av:
A)

Dagordning

B)

Arbetsordning

C)

Mötesformer

§6

Förslag till uttalanden

§7

Fastställande av utskott
A)

Beredningsutskott

8

Riksstyrelsens verksamhetsberättelse för 2021

§9

Bokslut 2021

§10 Revision
A)

Revisionsberättelse för 2021

B)

Verksamhetsrevisorernas rapport för 2021

§11 Beslut om 2021 års ekonomiska resultat
A)

Fastställande av ekonomiska resultat för 2021

B)

Fastställande av balans och resultaträkning för 2021

§12 Fråga om ansvarsfrihet för Riksstyrelsens ledamöter 2021

Kl 15:30-16:00 Fikapaus.
Kl 16:00-17:30 Riksstämman fortsätter, Punkt §13.
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§13 Verksamhetspolicy

Kl 17:30-18:30 Middagspaus.
Kl 18:30-20:30 Riksstämman fortsätter, Punkterna
§14 samt §19A.
§14 Riksstyrelsens redovisning av beslut från Riksstämman 2021
A)

Bifallna motioner från Riksstämman 2021

B)

Uppföljning av verksamhetsplanen för 2022

§19 Val.
A)

Fastställande av kandidatlistor.

Lördag 18 juni
Kl 09:00 – 11:30: Årsmötet fortsätter, punkterna §15
- §18.
§15 Nytt kapitel i det politiska programmet.
§16 Valberedningens förslag på ersättningar och arvoden för 		
2023.
§17 Beslut om medlemsavgift 2023.
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§18 US förhållningsätt till Sverigedemokraterna.

Kl 11:30 – 13.00: Lunchpaus.
Kl 13:00 – 15:00 Årsmötet fortsätter, punkterna
§19B, samt motion.
§19 Val.
B)

Val av riksstyrelseledamöter på två år.

§20 Motioner.
A)

Motion 1. Förslag på förändring av stadgeparagraf 4.6 		
Alkohol och droger.

Kl 15:00 - 15:30 Fikapaus.
Kl 15:30 - 18:00 Riksstämman fortsätter, punkterna
§19C, §19D, samt §20B - §20E.
§19 Val.
C)

Val av riksstyrelseledamöter på ett år.

D)

Eventuella fyllnadsval.

§20 Motioner.
B)

Motion 2. Riksorganisationen US ska kämpa för LSS

C)

Motion 3. Förslag på prioriterade påverkansfrågor för

2023.

20

D)

Motion 4. Inköp av nytt fullstort digitalpiano till rik-

skansliet.
E)

Motion 5 Arabisktolk till US Syd

Söndag 19 juni
Kl 09:00 – 12:00: Riksstämman fortsätter, punkterna
§19E samt §21–24
§20 Val
E)

Val av valberedning

§21 Verksamhetsplan 2023.
§22 Rambudget 2023.
§23 Antagande av uttalanden.
§24 Övriga frågor.

Kl 12:00 –12:30: Riksstämmans avslutande, punkt
§25.
§25 Riksstämmans avslutande.
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MÖTESFORMER FÖR
RIKSSTÄMMAN
Förslag till US Riksstämman 2022

Förslag till beslut:
· Att Riksstämman fastställer mötesformer i enlighet med
detta förslag

1. MÖTESDELTAGARENS RÄTTIGHETER & SKYLDIGHETER
1.1 Rätt att yttra sig, att ställa förslag och att rösta
Enligt stadgarna har samtliga medlemmar i US inklusive riksstyrelsen rätt att rösta i samtliga frågor. Riksstyrelsen får
inte rösta när verksamhetsberättelsen, bokslutet, rapporter
från riksstyrelsen, revisionsberättelsen, verksamhetsrevisorernas rapport, resultat- och balansräkningen, föregående
års ekonomiska resultat och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter behandlas av Riksstämman.

Mötet kan inledningsvis, när röstlängden fastställs, även
bevilja icke-medlemmar i US rätt att yttra sig och att lägga
förslag.
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1.2 Begära ordet
Innan du som enskild medlem har möjlighet att begära ordet har först riksstyrelsen möjlighet att yttra sig i samtliga
ärenden förutom revisionsrapporter, frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, valberedningens förslag på
ersättningar och arvoden samt valärenden. Revisorer ges
förtur i revisionsärenden, valberedningen ges förtur i ärendet om valberedningens förslag på ersättningar och arvoden
samt valärenden, och motionärer ges, tillsammans med riksstyrelsen, förtur när motionen som motionären skrivit behandlas.

Du får totalt yttra dig tre gånger i ett och samma ärende och
varje yttrande som du gör är begränsat till 1 min. Om du använder dig av tolkning är varje yttrande begränsat till 2 min.
Om du vill yttra dig mer än tre gånger i ett och samma ärende
måste du fråga mötespresidiet om lov, som då får avgöra.

Riksstyrelsens och andra behöriga föredragares första yttrande är begränsat till 3 minuter. Dessa inlägg räknas inte till
de tre inlägg var och en har rätt till. Det är enbart en person
per part och ärende som kan vara föredragande.
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1.3 Ordningsfråga, sakupplysning eller replik
Om du har en ordningsfråga, sakupplysning eller replik har
du oftast förtur. Mötesordförande avgör om ordningsfråga,
sakupplysning eller replik ska ges samt ifall du får förtur.

En ordningsfråga är en fråga som gäller själva formerna för
mötet och hur det skall genomföras. Till exempel kan du fråga mötespresidiet hur många röstberättigade som måste
rösta för att bifalla punkten ni är på för att den ska bifallas.

En sakupplysning är en ordningsfråga som gäller faktiska
sakförhållanden avseende ett ärende som diskuteras. Till exempel kan du fråga vad LSU och NUFT är.

En replik är ett kortfattat svarsanförande som du får uttala
omedelbart efter en annan persons debattinlägg, men bara
om denna person har ställt en fråga till dig eller på annat sätt
tilltalat dig personligen med namn eller specifik formell titel,
såsom ”styrelsens sekreterare”, som enbart kan knytas till en
person.
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1.4. Streck i debatten
När du vill att debatten ska avslutas begär du ordet och
föreslår att mötet sätter streck i debatten. Därefter bedömer
mötesordförande ifall omröstning i streck i debatten ska genomföras omgående eller inte. Mötesordförande kan själv
föreslå mötet att dra streck i debatten.
Om en majoritet ställer sig bakom förslaget sätter mötet
streck i debatten på följande sätt. Mötesordföranden
ger först mötesdeltagarna en sista möjlighet att ställa nya förslag i ärendet. Mötesordföranden ger sedan
förslagsställarna och därefter mötesdeltagarna en sista möjlighet att yttra sig i ärendet. Därefter avslutas debatten och
mötet går till beslut. Replikregeln gäller även när streck i debatten är satt.

2. ÄRENDENAS BEHANDLING
2.1 Plenum
Plenums förhandlingar är öppna vilket betyder att i princip
vem som helst kan delta som åhörare. Mötet kan däremot
besluta om sluten förhandling, då kan endast medlemmar
i US, riksstyrelsen, valberedningen och mötesfunktionärer
delta.

25

I början av Riksstämman fastställs en arbetsordning som
reglerar hur lång tid varje punkt beräknas ta. Denna arbetsordning är absolut ur det perspektivet att en punkt inte
ska påbörjas senare än vad som står i arbetsordningen, den
kan däremot börja tidigare ifall en tidigare behandlad punkt
gick snabbare än beräknat. Detta för att få ett mer stabilt
Riksstämman där beslut inte ska behövas stressas igenom
för att en tidigare punkt dragit över väldigt mycket på tiden.
Samtliga medlemmar förväntas vara närvarande vid förhandlingarna i plenum/digitalt.

Observera att riksstyrelsens förslag alltid är huvudförslag. Den som stödjer ett förslag som riksstyrelsen
yrkat att avslå måste därför begära ordet och yrka bifall till förslaget för att de olika förslagen ska ställas
under proposition.

Enskilda medlemmar kan yrka bifall eller avslag till riksstyrelsens förslag, motioner och inkomna yrkanden. Enskilda
medlemmar kan också lägga fram egna förslag men bara i
de frågor som behandlas av Riksstämman och som återfinns i möteshandlingarna. Ett yrkande måste inkomma till
mötespresidiet innan röstning i ärendet det gäller påbörjats.
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2.2 Presidiet
Presidet är samlingsnamnet på mötets funktionärer, det vill
säga ordförandena, sekreterarna, de två justerarna, de tre
rösträknarna och de två tidhållarna.

Mötesordföranden leder plenums arbete, fördelar ordet och
ser till att besluten fattas demokratiskt och i enlighet med
gällande stadgar och andra riktlinjer för föreningen. Mötesordföranden justerar även protokollet ihop med de två protokolljusterarna.

Mötessekreteraren ansvarar för att skriva protokoll under
plenumförhandlingarna.

De två protokolljusterarna för egna anteckningar för att i
efterhand kunna justera protokollet, det vill säga säkerställa
att protokollet ger en rättvisande bild av de diskussioner som
har förts och de beslut som fattas. Dessa två får inte ingå i
den riksstyrelse som sitter när mötet börjar.

De tre rösträknarna räknar var för sig rösterna då omröstning genomförs.
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De två tidhållarna mäter tiden för varje inlägg och noterar
hur många gånger en enskild talare har yttrat sig i ett ärende. (kan vara samma som mötesordförandena och/eller
mötessekreterarna)

2.3 Motioner
Motionerna till Riksstämman behandlas i behandlas under
punkten ”motioner”. Beslut avseende motionerna fattas i plenum.

Riksstyrelsens yttrande föreslår Riksstämman besluta att
antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad. Observera att riksstyrelsen och likaså Riksstämman endast kan
ta ställning till de konkreta förslagen i motionerna som är
beskrivna i form av ett antal ”att-satser”. Riksstyrelsen ska
också redovisa om några åtgärder redan vidtagits avseende
motionen och vilka åtgärder som riksstyrelsen avser att vidta
om Riksstämman ställer sig bakom riksstyrelsens förslag.

Observera att riksstyrelsens yttrande över motionerna alltid är huvudförslag. Den som stödjer en motion som riksstyrelsen yrkat att avslå måste därför begära ordet och yrka
bifall till motionen och dess att-satser för att de olika förslagen ska ställas under proposition.
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2.4 Uttalanden
Alla förslag till uttalanden från Riksstämman, om några
sådana finns, anmäls för Riksstämman och beslutas innan
de remitteras till beredningsutskottet. Beredningsutskottet
har i uppdrag att skriva förslag till uttalanden. Beredningsutskottets förslag till uttalande antas eller förkastas sedan
i sin helhet av Riksstämman. Riksstämman har alltså inte möjlighet att ändra i beredningsutskottets förslag, de kan dock
uppdraga riksstyrelsen att genomföra redaktionella ändringar efter Riksstämman.

2.5 Val
”§ 8 VALBEREDNING” i US stadgar reglerar hur personer väljs
till förtroendeposter.

Valberedningens uppgift är att föreslå en person för respektive valbar post i riksorganisationen. Valberedningen
ska också redovisa de övriga nomineringar som skriftligen
inkommit i utsatt tid innan Riksstämman. Valberedningens
förslag är alltid huvudförslag. Det innebär att den som vill välja någon annan person på en valbar post måste begära ordet
och framföra sitt eget förslag. Sedan ställs de olika förslagen
mot varandra för omröstning.
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3. RIKSSTÄMMANS BESLUT
3.1 Omröstning
”§ 4 OMRÖSTNING” i US stadgar reglerar hur omröstning
genomförs.

Vid ändring av stadgar och fråga om uteslutning av medlem,
lokalavdelning eller distrikt skall beslut fattas med två tredjedelars majoritet.

Vid lika röstetal sker avgörande genom ny omröstning mellan
de förslag som fått lika antal röster. I sista hand avgör lotten.

3.2 Acklamation
Vanligen sker omröstning genom acklamation, även kallat
bifallsyttring. För varje beslutsalternativ ordföranden presenterar svarar de medlemmar som biträder det ”Ja”. Ordföranden meddelar sedan hur omröstningen utfallit och
klubbfäster detta. Observera att man inte röstar ”Nej” på det
förslag som man inte biträder.
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I år kommer omröstningen gå till på sådant sätt att ifall det
finns flera yrkande som står mot varandra. Kommer alla deltagarna med rösträtt i ärendet också rösta digitalt i ärendet.
Mötespresidiet kommer därefter läsa upp resultatet, samt
hur var de uppfattar att mötet står.

3.3 Rösträkning
Om osäkerhet råder avseende mötets mening kan de röstberättigade mötesdeltagarna eller mötesordförande begära
rösträkning, även kallat votering. Då läses röstlängden upp
nummer för nummer eller namn för namn. Då det egna numret eller namnet ropas upp svarar personen i fråga ”Ja”, ”Nej”
eller ”Avstår”. Efter att samtliga förslag gåtts igenom meddelar rösträknarna resultatet och beslutet fastställs.

3.4 Sluten omröstning
I normalfall genomförs sluten omröstning, med valsedlar på
punktskrift och storstil.

I år på, kommer sluten omröstning ske digitalt. Varje röstberättigade som är med i röstlängden för ärendet för sluten
omröstning kommer få en individuell valkod skickade till sig
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av en funktionär på Riksstämman. Denna valkod kommer
medlemmarna använda för att rösta på en digital plattform.
Rösträknarna kommer att få en lista med de giltiga valkoderna, men inte veta vem som har vilken valkod som är kopplade
till vilken person, detta för att säkerställa rösthemligheten.
Sluten omröstning kan endast ske vid personval och vid fråga om uteslutning av medlem samt i frågor som rör enskild
person. Om en röstberättigad så begär hålls sluten omröstning i dessa frågor.

3.5 Reservation
Reservation mot ett beslut anmäls omgående till plenum när
beslutet fattats. Skriftliga reservationer ska vara Riksstämmans sekreterare tillhanda senast en vecka efter Riksstämmans avslutande. Alla anmälda reservationer noteras i protokollet och de skriftliga reservationerna bifogas protokollet
som bilaga.
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4. ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER
Alla inlägg görs i mikrofon då det är nödvändigt för deltagare som använder hörslinga.
Tänk på att inte störa mötet eller dina närmsta grannar
under pågående förhandlingar
Respektera andras åsikter och fattade beslut
Säg inte saker om andra som du inte skulle vilja att någon
sa om eller till dig
Prata inte utan att begära ordet
Begär sakupplysning om det är något du inte förstår
Håll mobilen och annan teknisk utrustning på ljudlöst läge
under mötet
Försök att sitta kvar på din plats under mötet för att inte
skapa oro i lokalen
Fotografering i lokalen är inte tillåten utan att alla närvarande är med på det. Under förhandlingar i plenum är det
inte tillåtet med upptagning av ljud och/eller rörlig bild,
vare sig direktsänt eller inspelat.
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5. ORDLISTA I ALFABETISK ORDNING
Absolut majoritet

Då fler än hälften av de röstberättigade
mötesdeltagarna stödjer ett förslag, då
även de mötesdeltagare som inte röstat
räknas med

Acklamation

Innebär att mötesdeltagarna endast röstar
JA till det förslag de stödjer, det vill säga
aldrig röstar NEJ till ett förslag, alternativt
lägger ner sin röst

Bifall

Att lämna bifall till ett förslag innebär att
man röstar ”Ja” till förslaget

Enkelt majoritets-

Då fler än hälften av de röstberättigade

beslut

mötesdeltagarna stödjer ett förslag, efter
man räknat bort de mötesdeltagare som
lagt ned sin röst

Församling

Samlingsnamn för samtliga mötesdeltagare som deltar på exempelvis ett
årsmöte
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Inlägg

Innebär att mötesdeltagaren skriftligen
eller muntligen ger sin mening till känna i
en debatt eller omtvistad fråga

Justerare

Person som har till uppgift att granska och
rätta till möjliga oriktigheter eller mindre
lämpliga uttryck och sedan godkänna exempelvis ett mötesprotokoll

Majoritetsbeslut

Avser vanligen Enkelt majoritetsbeslut

Medlemsforum

Gamla namnet på Riksorganisationen US:s
årsmöte, se Riksstämman

Motion

Ett skriftligt förslag som väcks av en enskild person eller en grupp personer i en
beslutande församling som i många fall
måste ha lämnats in i god tid innan mötet

Nominera

Utse kandidater exempelvis styrelseledamöter
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Omröstning

Omröstning innebär att mötesdeltagarna röstar mellan flera förslag som ställs
emot varandra i ett ärende (se även Öppen
omröstning, Sluten omröstning samt Majoritetsbeslut)

Ordförande

Leder förhandlingarna under ett möte

Ordningsfråga

En ordningsfråga är en fråga på ett möte,
som gäller själva formerna för mötet och
hur det skall hållas

Permission

Formell tillåtelse att inte närvara exempelvis under en punkt eller del av förhandlingarna under ett möte

Plenum

Sammanträdde med riksförsamling, till exempel Riksstämman, där alla medlemmar
bör vara närvarande

Presidium

Personer valda att leda förhandling under
ett möte som ofta består av ordförande,
justerare, rösträknare och tidhållare
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Proposition

Att förslag ställs inför proposition betyder
att de ställs mot varandra för omröstning

Replik

En replik är ett kortfattat svarsanförande
som en person får uttala omedelbart efter
en annans debattinlägg, om denne direkt
har omnämnt hen i sitt inlägg med namn
eller specifik formell titel.

Reservation

Genom att reservera sig mot ett beslut visar en mötesdeltagare öppet att man har
en avvikande mening avseende ett mötesbeslut

Riksstämman

Namnet på Riksorganisationen US:s
årsmöte

Röstlängd

Lista på alla röstberättigade mötesdeltagare som upprättas och justeras i början
av mötet.
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Sakupplysning

En sakupplysning är en ordningsfråga som
man använder sig av om man vill tillföra ett
möte en ståndpunkt som inte spegla talarens ståndpunkt utan endast tillföra fakta i
ärendet

Sekreterare

Har i uppgift att protokollföra ett möte, det
vill säga skriftligen redogöra för debatten
och de beslut som fattas

Sluten om-

Omröstning där mötesdeltagarna anonymt

röstning

röstar på det förslag de stödjer eller väljer
att lägga ned sin röst, exempelvis genom
att använda röstkort

Streck i debatten

Föreslå för mötet att diskussionen kring ett
ärende ska avslutas

Uttalande

Ett offentlig uttrande exempelvis från ett
utskott i ett ärende
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Votering

Omröstning (se även Öppen omröstning,
Sluten omröstning samt Majoritetsbeslut)

Yttrande

Ett inlägg som en mötesdeltagare gör i en
debatt

Öppen om-

Omröstning där mötesdeltagarna öppet

röstning

röstar på det förslag de stödjer eller väljer
att lägga ned sin röst
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Förslag till uttalanden
Bakgrund
Enligt tradition hos Unga Synnedsättning väljer riksstämman
varje år några olika teman under vilka olika uttalanden skrivs.
Riksstämman väljer även ett beredningsutskott som får i uppdrag att under riksstämman ta fram dessa uttalanden. I slutet
av riksstämman tas beslut och direkt efteråt går vi ut med dessa uttalanden. I år har styrelsen lämnat fram följande förslag på
teman:
Utbildning
Rörelsefrihet

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att fastställa x tema.
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Fastställande av
beredningsutskott
Bakgrund
Årsmötet utser en grupp personer vars uppgift är att bereda dessa uttalanden utifrån de teman som beslutats ovan. Denna grupp
kallas för beredningsutskottet och deras uppgift är att arbeta
med att se till att det finns uttalanden för riksstämman att ta
ställning till.
Ta tillfället i akt under denna punkt att prata med beredningsutskottet om ni har några tankar eller idéer på vad som ska finnas med i dessa uttalanden.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta

att utse x personer till beredningsutskottet.
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Riksstyrelsens
verksamhetsberättelse
20212021
Bakgrund
Verksamhetsberättelsen syftar till att berätta för medlemmarna
vad som hände under året 2021. Detta är riksstyrelsens möjlighet
att berätta om de framgångar och de utmaningar som skett under föregående år. Här finns det möjlighet att ställa frågor till
styrelsen om tidigare år, men även lyfta upp saker som en vill lägga till i verksamhetsberättelsen.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att lägga verksamhetsberättelsen 2021 till handlingarna.
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Riksstyrelsens
VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2021

Riksorganisationen Unga med
Synnedsättning

Gruppfoto från Riksstämman i Norrköping.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SAMMANFATTNING
Året 2021 blev en fortsättning på pandemin, med bitvis lättnader
och därefter striktare rekommendationer kring hur vi kan träffas
och bedriva verksamhet. US har fortsatt att jobba med att inte
ställa in utan ställa om, även om vi genomfört så mycket som möjligt fysiskt under de perioder vi kunnat.
Under året har, trots utmaningarna, ett målmedvetet arbete
gjorts inom organisationens tema: Utbildning och Arbetsmarknad.
Fjolårets besvärliga ekonomiska situation och vår ekonomi har
rätat upp sig. Det är dock viktigt för oss att behålla kontroll på vår
ekonomiska situation.

US arbetar inom fyra olika fokusgrupper, som driver olika frågor:
Fokus Medlem arrangerar US olika riksaktiviteter. Under 2021
fick en del aktiviteter skjutas framåt och genomföras senare
än beräknat. Trots det har våra stora riksaktiviteter genomförts
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som planerat, vilket varit ett stort glädjeämne för alla deltagande
medlemmar. Vi har fortsatt att erbjuda vissa aktiviteter digitalt
och även till vår riksstämma erbjöds att ansluta digitalt. Större
delen av våra röstprocesser genomfördes digitalt, något som vi
sett fungerar mycket bra för våra medlemmar.

Fokus Påverkan driver US påverkansarbete. Mycket av fokusgruppens arbete under året har handlat om temat: Utbildning
och arbetsmarknad. US har också varit med på många olika
möten, utbildningar och nätverksträffar där medlemmar har representerat organisationen.
Under 2021 har mycket fokus legat på att öka samarbetet inom
Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT), samt planeringen inför
valåret 2022. Tack vare arvfondsprojektet Stoppa Funkofobin har
US haft möjlighet att både stärka upp sitt samarbete inom
NUFT, samtidigt som Fokusgruppens vanliga arbete kunnat
fortsätta som vanligt.

Fokus Kommunikation arbetar med US kommunikations-frågor,
både internt och externt. Gruppen består av de sammankallande
de övriga fokusgrupperna för att få en mer övergripande syn på
all vår kommunikation, framför allt externt. US arbetar i hög grad
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med digitala medier: hemsida, sociala medier och nyhetsbrev på
mejl.
Under 2021 genomfördes ett filmprojekt där vi tagit fram en filmserie: Månadens #USMedlem, fem korta filmer om några av våra
medlemmar som skildrar deras vardag, skola och arbetsliv. Filmerna kommer att publiceras under våren 2022.

Fokus Internationellt
2021 var likt 2020 ett svårt år för Fokus Internationellt. Coronapandemin gjorde att vi inte kunnat genomföra mycket av
det som vi hade i vår verksamhetsplan. Exempelvis hade vi ett
planerat besök till vår samarbetspartner i Nepal, BYAN som på
grund av rådande pandemi tyvärr inte kunde genomföras.

Inte heller samarbetet med våra nordiska systerorganisationer
har kunnat genomföras på tidigare sätt.
I stället har vi under det här verksamhetsåret fokuserat på att
fördjupa samarbetet på andra sätt, framför allt genom att ha kontinuerliga digitala möten.
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Ekonomiskt kom US på spår under 2021. I december fick vi
besked om att vi kommer att få statsbidrag för 2022. Under 2021
fick vi extra bidrag från Socialstyrelsen vilket gjorde att vi fick
ekonomin i balans. Med andra ord har den ekonomiska situationen stabiliserats under året och riksorganisationen har haft
möjlighet att framför allt planera för ett aktivt påverkansarbete
under valåret 2022.

I riksstyrelsen har arbetet fokuserats på omställningar: från
digitala till fysiska till återigen digitala aktiviteter, förskjutning av
vissa arrangemang med genomförande senare och personal som
jobbat hemifrån vissa perioder och från kansliet vissa perioder.
Förhoppningsvis går arbetet tillbaka till mer normala gängor under kommande år.

På rikskansliet har personalstyrkan bibehållits.
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OM
RIKSORGANISATIONEN
UNGA MED
SYNNEDSÄTTNING
Riksorganisationen Unga med synnedsättning (US) är en intressepolitisk organisation, bestående av och för ungdomar med
synnedsättning i åldrarna 10–31 år. För att få bli medlem krävs att
du har en så pass grav synnedsättning att du inte får ta körkort.
US är uppdelad i en riksorganisation och fem självständiga distrikt: US Norr, US Mitt, US Syd, US Stockholm och US Väst som
även omfattar lokalföreningen US Göteborg.
Föreningen startades 1975 och har sedan dess varit en
mötesplats för ungdomar med synnedsättning. Vi träffas för
socialt umgänge, idéutbyten och lärande inom ramen för olika
sammankomster och aktiviteter. Vi har också en stor närvaro och
uppmuntrar till kommunikation mellan våra medlemmar i olika
nätverk, grupper och chattar på sociala media. De nya medierna
har blivit en viktig plattform för våra medlemmar att fullt ut ta del
av samhället.
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US har också sedan starten varit en stark påverkansröst och
företrädare i kampen för icke-diskriminering, jämlikhet och full
delaktighet för unga med synnedsättning. Det strategiska samarbetet i solidarisk anda med andra föreningar och systerorganisationer nationellt och internationellt utgör en grundbult i
verksamheten.

2021 – YTTERLIGARE
ETT ÅR I PANDEMINS
GREPP
Under 2021 har vi fortsatt att periodvis driva vår verksamhet digitalt utifrån restriktioner och periodvis har vi haft möjlighet att
fortsätta med fysiska möten och träffar.
Detta år har vi fortsatt lära oss om digital teknik, men uppskattade desto mer de tillfällen då vi åter kunde träffas. Under
föregående år anammade vi devisen att inte ställa in, utan i stället ställa om: vi har träffats digitalt på olika sätt, erbjudit semidigitala möten och arrangemang.
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Vi har noterat att detta gjort vår verksamhet mer tillgänglig för
våra medlemmar, det är ett utmärkt sätt att komplettera det sätt
vi tidigare genomfört våra arrangemang.

RIKSSTYRELSE OCH
RIKSKANSLI
Riksstyrelsen
De som utgjorde styrelsen fram till Riksstämman 2021 var:
Frida Karlander (ordförande), Rakel Eriksson (vice ordförande),
Kevin Kjelldahl (sekreterare), Mattias Winsa (ekonomiskt ansvarig), Linus Johansson (vice ekonomiskt ansvarig), Sofie
Fredriksson (ledamot), Emma Lindh, (vice sekreterare), Olivia
Wisniowska (ledamot), och Aron Sortelius (ledamot), Lukas Appelquist (ledamot) och Anders Zithén (ledamot).
Efter Riksstämman 2021 ingick följande personer i styrelsen:
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Frida Karlander (ordförande), Lukas Appelquist (1:a vice ordförande), Ther Tomma (2:a vice ordförande), Kevin Kjelldahl
(sekreterare), Linus Johansson (ekonomiskt ansvarig), Mattias
Winsa (vice ekonomiskt ansvarig), Sofie Fredriksson (ledamot),
Emma Lindh (vice sekreterare), Olivia Wisniewska (ledamot), och
Alicia Pettersson (ledamot), och Rebecka Olsson (ledamot).
Under året har Riksstyrelsen haft sju sammanträden totalt. Ett
av dessa var konstituerande möte som hölls av den nya riksstyrelsen 2021-08-16.

Arbetsutskottet (AU)
Fram till Riksstämman 2021 bestod arbetsutskottet av Frida Karlander (ordinarie och sammankallande), Rakel Eriksson (ordinarie) och Kevin Kjelldahl (ordinarie) och Linus Johansson (ersättare), samt Mattias Winsa som adjungerad.
Efter riksstämman bestod arbetsutskottet av Frida Karlander (ordinarie och sammankallande), Lukas Appelqvist (ordinarie) och
Linus Johansson (ordinarie) och Ther Thomma (ersättare).
Arbetsutskottet har sammanträtt ungefär varannan månad och
har främst arbetat med personalfrågor, arbetsmiljö, arbetsledning och löpande administrativa uppgifter.
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Rikskansliet
Följande personer har varit anställda på rikskansliet under året:
Ylva Ekdahl (organisationssekreterare om 75 %), Bewar Ravand
(kommunikationsassistent om 100 %), samt Fabian van Blaricum
(politisk sekreterare om 100 %), samt Ester Markström (kassör/
ekonom/personligt biträde) på timanställning till 2021-03-31, därefter tillsvidareanställd på 100 %.

På grund av det rådande pandemiläge har de anställda till största
delen arbetat hemifrån. Personalen har vecka för vecka kommit
överens om vem som åker in och arbetar på kansliet. Även de
förtroendevalda som av och till (främst från US Stockholm) kommer in och arbetar på kansliet, har ombetts anmäla närvaro. De
administrativa rutinerna med post, leveranser etc har därigenom
fungerat gott.
Den 1 oktober hölls en arbetsmiljödag med inriktning Sunt arbetsliv. Styrelsens arbetsutskott och alla anställda diskuterade om
US som arbetsplats och kring krav och resurser. Mycket viktiga
diskussioner som gjorde att många arbetsmiljörelaterade frågor
kunde lyftas och ventileras.
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Styrelsens arbetsutskott har haft arbetsledningsansvaret och
har delat upp ansvaret för arbetsledning, personalmöten, medarbetarsamtal mm mellan sig.

Ekonomi
Ekonomiskt kom US på spår under 2021. I december fick vi
besked om att vi kommer att få statsbidrag för 2022. Under 2021
fick vi extra bidrag från Socialstyrelsen vilket gjorde att vi fick
ekonomin i balans.
Med andra ord har den ekonomiska situationen stabiliserats under året och riksorganisationen har haft möjlighet att framför allt
planera för en bibehållen personalstyrka och ett aktivt påverkansarbete under valåret 2022.
Riksstyrelsen har jobbat i nära dialog med de av riksstämman
2020 valda verksamhetsrevisorerna Alireza G. Alipour och Anna
Balte, samt de på riksstämman 2021 nyvalda verksamhetsrevisorerna Peter Tjernberg och Roland Gustavsson. Ester Markström har fungerat som förtroendevald kassör.
Vi vill rikta ett stort tack till våra bidragsgivare som möjliggjort vår
verksamhet under 2021:
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Synskadades Stiftelse
Socialstyrelsen (speciella bidrag för Coronapandemin)
Stiftelsen Professor och Fru J.G Edgrens Minne
Otto Lundgrens Stiftelse för de blinda
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
GV 90 (Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond)
KMA (Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för
synskadade)
SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten)
Bidrag till arvsfondsprojektet Stoppa Funkofobin som US driver
tillsammans med Dövblind barn och ungdom, Unga Hörselskadade och Förbundet Unga Rörelsehindrade:
Allmänna Arvsfonden
MUCF
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TEMA:
UTBILDNING OCH
ARBETSMARKNAD
US beslutar årligen på sin riksstämma om ett tema som ska prioriteras i hela organisationen. Temat beslutas per kalenderår,
men praxis är att varje tema körs i två till tre år.
Under verksamhetsåren 2018, 2019, 2020 och 2021 har temat varit Utbildning och arbetsmarknad. En tillgänglig utbildning
och arbetsmarknad har alltid varit viktiga frågor för US och vår
medlemsgrupp. Oavsett om det rör sig om grundskola, gymnasium eller högre utbildning så är det viktigt att som person med
synnedsättning kunna tillgodogöra sig kunskaperna på ett jämbördigt sätt med personer full syn.
Att ha möjligheten att nyttja de kunskaper som utbildning ger i
form av ett arbete och bli bedömd på arbetsmarknaden utifrån
kompetens och inte utifrån funktionsnedsättning är också mycket viktigt för ett självständigt liv. Man kan konstatera att över
50 % av personer med funktionshinder i Sverige inte har något
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förvärvsarbete, att många av våra medlemmar inte går vidare till
högre utbildning på grund av svårigheter att tillgodogöra sig utbildning och att vår medlemsgrupp är i behov av mer hjälp och
stöd i sitt jobbsökande.

Det finns fortfarande brister i tillgängligheten i utbildning
och det finns fortfarande problem med att som person med
synnedsättning få ett arbete. Flera stöter också på fördomar
om vad en person med synnedsättning kan klara i termer av arbete. Det finns fortfarande en del för US att jobba med i dessa
frågor både intressepolitiskt och på individstärkande nivå.

Interna aktiviteter
Under våren 2021 var vi tvungna att skjuta på de planerade aktiviteterna på grund av pandemiläget. Under hösten, med släppta
restriktioner, kunde vi dock genomföra flera arrangemang.

24 februari hade vi en digital utbildning med Lika Unika Akademi
som lyfte frågor kring Agenda 2030, något som påverkar utbildning och arbetsliv. Alla medlemmar var välkomna att delta.
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Ytterligare en digital utbildning om kroppsspråk genomfördes
i april 2021. Kunskapen om kroppsspråk och vilka budskap den
egna kroppen sänder ut är mycket viktigt inför arbetsintervjuer,
men också för studier på ny skola, ny nivå osv.

Under sommaren och hösten kunde flertalet arrangemang och
utbildningar genomföras. De allra flesta av dem har haft program
utifrån årets tema:

Ungdomsveckan på Almåsa i juni fokuserade på hur man söker
jobb och presenterar sig själv.
Organisationsträffen för våra förtroendevalda, som flyttats från
april till september, hade presentationsteknik som övergripande
tema dels för att höja våra förtroendevaldas kompetens, men
också för att utbilda i hur var och en kan presentera sig själv och
klara intervjuer i arbetslivet.
Rikshelgen i november hade utbildning och arbetsliv som fokus,
där bland annat Anna Balte, projektledare för arvsfondsprojektet
Från Skola till Arbete som en av föreläsarna.
De olika arrangemangen presenteras närmare under Fokus
Medlem.
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Externa aktiviteter
Pandemisituationen har naturligtvis också påverkat våra externa
aktiviteter. Möten och nätverkande med politiker, myndigheter
och andra organisationer har varit färre och de har mestadels genomförts digitalt.

I juni 2021 medverkade US ordförande Frida Karlander i Sveriges
förenade studentkårer (SFS) podd om utbildningsfrågor:
”Tillgänglighet inom högre utbildning”.
https://open.spotify.com/episode/65w04oCxmdaW243IKqJ5gE?si=b2a8f83166714337

Vår ordförande Frida Karlander var också med i Skolverkets podd
i slutet av november 2021 under temat ”Demokrati 100 år – en
skola för alla”. Hon lyfte frågor om likvärdig skola för barn med
synnedsättning och hur det egentligen fungerar idag.
https://poddtoppen.se/podcast/1088801311/skolverket/
demokrati-100-ar-en-skola-for-alla

Under hösten lyfte US frågan om Medflytt av stöd på våra sociala
medier. Vi ser att osäkerheten kring medflytt av insatser gör att
ungdomar inte vågar studera på annan ort. Det är mycket svårt
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att våga flytta till en ny stad om det inte finns trygghet i att ledsagning, färdtjänst och liknande kommer att beviljas på den nya
bostadsorten.

Under året påbörjades arbetet med referensgrupp med MTM
(Myndigheten för tillgängliga medier) för att få till en mer strukturerad dialog om hur man kan förstå våra medlemmars behov
och upplevelser av deras tjänster. Ett första möte hölls i januari
och sedan ytterligare ett i slutet 2021.

US-medlemmen Doaa Zatara, valdes under året in i Punktskriftsnämnden.

Arbetsmarknadsfrågor
Vår ordförande Frida Karlander sitter med i Funktionshinder-delegationen – där hon bland annat träffat ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, samt ministern för arbetsmarknad Eva Nordmark, och där lyft frågor viktiga för våra
medlemmar.
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Sociala medier och nätverk
I våra sociala medier och nätverk har vi skrivit och delat både
egna och andras inlägg som rört frågor kring utbildning och arbetsmarknad. Ämnena är alltid aktuella för våra medlemmar
och för oss som påverkansfrågor. Vi har också varit gjort inlägg i
grupper som exempelvis Gruppen för högskolestuderande med
synnedsättning på facebook.
Vi har använt oss av hashtaggen #Vikanvivill som uppstod i samband med att en utredning noterade att över 50 % av personer
med funktionshinder i Sverige står utanför arbetsmarknaden. Vi
både kan och vill, men hamnar ändå utanför både utbildning och
arbetsmarknad.
Under 2021 har vi startat ett konto på LinkedIn där vi börjat dela
viktiga frågor kring utbildning och arbetsmarknad.

Samarbeten
US har samarbetat med Synskadades Riksförbund i frågor kring
utbildning och arbetsmarknad. Vi har bland annat varit en del
av SRF:s medlemsundersökning för att ge ett representativt
urval av personer med synnedsättning i vår medlemsålder. Un60

dersökningen ställde frågor kring utbildning och sysselsättning
och har gett oss ett mycket bra material som vi kan hänvisa till.

Film
Under 2021 har ett filmprojekt genomförts för att presentera
några av våra medlemmar och hur de lever sina liv, utifrån sin utbildning och arbetssituation. Filmerna ska kunna användas för
att sprida information både internt och externt:
Internt till våra egna medlemmar om vikten av utbildning,
att det går att gå på högre utbildning och att det också
finns möjligheter att få jobb inom det man utbildat sig till.
Externt för att visa på att ungdomar med synnedsättning
mycket väl kan hitta sin nisch och sitt arbete och tillföra
mycket till arbetsgivare.

Filmserien har fått namnet Månadens #USMedlem och det är
tänkt att de fem filmerna ska spridas dels i sociala media, men att
US också ska ge syncentraler, skolor etc information om dem. De
läggs upp på vår Youtube-kanal så de är tillgängliga för alla. Filmare är en av våra medlemmar, Martin Klevelid, som arbetar som
filmproducent.
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Arvsfondsprojektet Stoppa Funkofobin
Under 2020 gjorde US en ansökan till Allmänna Arvsfonden tillsammans med Dövblind barn och ungdom, Unga Hörselskadade
och Förbundet Unga Rörelsehindrade om att starta ett projekt
mot Funkofobi. Något som vi tror är en stor del i problematiken för
personer med synnedsättning för att komma ut på arbetsmarknaden.
Projektet fick medel och startade under 2021. Inom ramen för
projektet ska det skrivas och lanseras en rapport om hur funkofobi påverkar möjligheterna till utbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning. Fortsatt ska det tas fram material
som ska hjälpa både organisationer, olika aktörer och makthavare att vara en del av förändringen, dvs arbeta för ett samhälle
utan funkofobi.

Fortlevnad Tema 2022
På riksstämman 2021 togs beslutet att nytt tema för kommande
år är Utbildning. Med andra ord kommer vi att fortsätta det arbete som påbörjats inom den delen av det föregående temat.
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De insatser som gjorts har varit mycket uppskattade och setts
som viktiga, både internt och externt. Temat leder till en större
insikt hos medlemmarna om vikten av utbildning för att nå arbete
och vilka insatser som vi har rätt till. Vi fortsätter lyfta utbildningsfrågorna både i påverkansaktiviteter, i våra arrangemang
och i arbetet på rikskansliet.
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FOKUSGRUPPER
En organisation - fyra fokusområden
US arbetar i fyra fokusområden där förtroendevalda och medlemmar engagerar sig och jobbar med specifika frågor.
Fokus Medlem ansvarar för den verksamhet vi gör för våra
medlemmar såsom riksstämma och utbildningshelger. De
har också ansvar för allmänna medlems- och ledsagarfrågor.
Fokus Påverkan ansvarar för US intressepolitiska arbete
för ett mer jämlikt samhälle.
Fokus Internationellt bedriver samarbeten och projekt i
andra länder för att förbättra situationen för unga med
synnedsättning.
Fokus Kommunikation har ett övergripande ansvar för interna och externa kommunikation och består av en sammankallande och representanter från de övriga fokusgrupperna.
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FOKUS MEDLEM
Fokusgruppen
Fram till Riksstämman 2021 bestod fokusgruppen av Sofie
Fredriksson, Linus Johansson, Rakel Eriksson från riksstyrelsen
samt Joachim Jonasson, Barsam Zakeri, Emma Mangbo och Sam
Bahram som enskilda medlemmar samt Bewar Ravand och Ylva
Ekdahl från personalen.

Efter Riksstämman 2021 bestod gruppen av Sofie Fredriksson
(sammankallande), Linus Johansson(sammankallande) och Rebecka Olsson från riksstyrelsen, samt följande enskilda medlemmar: Joachim Jonasson, Barsam Zakeri, Emelie Pålsson, Sam
Bahram och Rakel Eriksson samt Bewar Ravand och Ylva Ekdahl
från personalen.

Under våren har Fokus Medlem inte kunnat genomföra några fysiska aktiviteter på grund av restriktionerna till följd av Coronapandemin. Däremot har gruppen jobbat administrativt med att
ta fram en medlemsrekryteringsplan som ska fungera som guide
till våra distrikt om hur de rekryterar nya medlemmar samt bed65

river en bra medlemsvård för att behålla de medlemmar organisationen redan har.
Gruppen jobbade även med planering inför kommande aktiviteter
som skulle hållas under hösten 2021.

Digitala aktiviteter
Då vi inte kunde anordna fysiska aktiviteter under våren pga restriktionerna så hade vi två digitala aktiviteter på Zoom i stället:
Den 24 februari hölls en utbildning om de globala målen som genomfördes av organisationen Lika Unika Akademi.
Senare på våren, den 5 maj, hölls en föreläsning om kroppsspråk
av Annika Östling. Annika är ordförande för SRF Dalarna och
arbetar som sjukgymnast. Utöver föreläsningen fick deltagarna även möjlighet att ställa frågor och diskutera dessa. Båda
föreläsningarna var väldigt uppskattade av våra medlemmar.
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Organisationsträffen
24 - 26 september
Denna utbildningshelg vänder sig till alla våra förtroendevalda
inom hela organisationen som sitter i en styrelse och eller sitter
i en valberedning. Det är en årligen återkommande utbildningshelg som syftar till att höja kunskapsnivån hos redan valda funktionärer, ge nya funktionärer behövliga kunskaper och för att ge
möjlighet till erfarenhetsutbyte.

På grund av Corona så kunde inte helgen genomföras under
våren utan vi sköt på den till hösten. Organisationsträffen ägde
rum på Härnösand folkhögskola i distrikt Norr:s område 24 - 26
september. Tema för helgen var Presentationsteknik och påverkan. Det var flera olika föreläsningar under helgen bl.a presentationsteknik, kroppsspråk, friskvård och om arvfondsprojektet Stoppa funkofobin. Gästföreläsare var sjukgymnast Annika
Östling, dramapedagog Helena Lindh och Josefin Thorén, projektledare för Stoppa Funkofobin. Några pass höll US medlemmar
och personal i. Det var totalt 17 medlemmar som deltog under
helgen.
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Ungdomsvecka med Iris
27 juni – 2 juli 2021
Den 27 juni – 2 juli anordnade Iris i samarbete med US, en ungdomsvecka på Almåsa havshotell i Stockholm. Under veckan deltog 12 ungdomar i åldrarna 17 – 20 år och syftet med veckan var
att deltagarna skulle lära sig mer om utbildning och arbetsmarknad. US-medlemmarna Tova Lindeberg och Linus Johansson höll
en föreläsning om hur det är att studera på universitet. Dessutom höll arbetsförmedlingen en föreläsning om jobbsökande,
Arne Jungelin från SRF höll en föreläsning om att studera på
folkhögskola. Martin Klevelid och Sara Shamloo föreläste om hur
det är att vara egenföretagare.

Utöver föreläsningspassen blev det även tid för sociala aktiviteter som strandhäng och träningspass med Almåsas egna PT.
Detta för att gruppen skulle lära känna varandra. Det var en härlig
gemenskap i gruppen som blev som en stor familj.
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Riksstämman 1 – 4 juli 2021
Riksstämman är vår organisations högsta beslutande organ. Då
är alla medlemmar är välkomna för att göra sin röst hörd på vårt
årsmöte. Även 2021 blev ett speciellt år för genomförandet av
riksstämman i dessa pandemitider. Riksstämman kördes både
fysiskt och digitalt precis som 2020. Då det fortfarande var en
pågående pandemi hade vi fortsatt trygghetsregler utifrån ett
smittperspektiv.
Riksstämman hölls den 1 - 4 juli på Marieborgs folkhögskola
utanför Norrköping i US Mitt:s område. Det var 22 röstberättigade medlemmar med fysiskt och 4 medlemmar var med digitalt.
Utöver medlemmarna var det ca 10 ledsagare, 3 medarbetare
från riksförbundet och ett presidium med fyra personer samt
teckentolkar på plats.

Ingen representant från SRF deltog, då de hade mycket att jobba
med efter sin kongress (årsmöte). Inte heller några andra organisationer var inbjudna till riksstämman pga pandemin.

Vi hade ett pass med workshop uppdelat för tjejer och killar
(icke-binära fick själva välja grupp) för att stärka dem och lättare
få komma till tals i en mindre grupp.
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Utöver själva årsmötet hade vi flera inplanerade sociala aktiviteter, deltagarna fick bland annat lära sig använda taktil karta
och digitala ljudfyrar (Microsoft soundscape) så att medlemmar
själva kunde förstå hur området såg ut och orientera sig. Arvsfondsprojektet Vägvisaren, som arbetar för att införa orientering
för synnedsatta hade gjort taktila kartor över folkhögskolans område. Tomas och Lena Yngström höll ett pass där de informerade
om projektet, orientering och kartläsning.

Projektledaren Mark Blake från Parasportsförbundets 5-a-side
(blindfotboll) arvfondsprojekt höll tillsammans med tre assistenter ett pass för de som ville prova på 5-a-side. I samband med
det var den regionala radiokanalen förbi och intervjuade några av
våra medlemmar.
Själva hade vi förberett ett musikquiz, tagit med sällskapsspel
och initierade promenader när vi inte hade möte.

Själva stämman pågick från fredagseftermiddag till söndag
lunch. Det var givande diskussioner och många olika val att göra.
Under årsmötet la vi föregående år till handlingarna, vi valde
ny styrelse och valberedning, samt antog en verksamhetsplan
och budget för 2022. Vi hann inte gå igenom punkten verksamhetspolicy, den kommer att tas upp på en extra stämma eller på
nästa års årsstämma.
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Många i US använder sig av sina demokratiska möjligheter och
lägger yrkanden eller ställer frågor. Det blir ofta intensiva och viktiga diskussioner. Under årets stämma delades även inklusionspriset ut. Det är ett pris som Fokus Påverkan ger till en person
eller myndighet som gjort något bra för vår målgrupp och vårt
samhälle. I år fick Jönköpings kommun priset, då de gjort en bra
insats för att göra kommunen mer tillgänglig för personer med
funktionsnedsättningar.

Vi är glada för att vi kunde genomföra riksstämman under dessa
tider och hela organisationen har lärt sig saker av denna aktivitet.

De medlemmar som deltog live uppskattade verkligen att denna
aktivitet blev av och att det blev möjlighet till att träffas. De som
deltog digitalt var glada för möjligheten att få vara med på distans, trots att de inte kunde resa. Vi fortsatte även i år med vårt
nya digitala röstningssystem via Zoom som vi började med under
stämman 2020. Röstningen kan man följa i realtid och alla kan se
hur många som röstat ja, nej eller avstått.

Ett hårt arbete från planeringsgrupp, riksstyrelse, funktionärer
och vår personal innan och under aktiviteten gav ett lyckat resultat.
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Ungdomshelg 10 – 12 september 2021
Under hösten anordnade US Riks en Ungdomshelg i Örebro för våra
medlemmar mellan 13–20 år. Det var ett glatt och taggat gäng som
samlades för denna helg där det blev en tur till Gustavsviks badhus,
en workshop och diskussionsforum om vänskap, dejting och relationer. Det hölls en föreläsning av alpinskidåkaren och US medlemmen Oliver Rönnelin som pratade om att utöva parasport och att
motivera sig till att träna.
Utöver dessa aktiviteter hade vi mycket socialt häng på kvällarna.
Ungdomarna uppskattade aktiviteten och önskade att det skulle
återkomma en liknade aktivitet under 2022.

Rikshelgen
29 – 31 oktober 2021
Rikshelgen är en höstaktivitet som US Riks genomför varje år
med olika teman. Aktiviteten utvecklar och stärker våra medlemmar. Temat för årets Rikshelg var ”Arbetsmarknad och utbildning”.

Helgen genomfördes på Vara folkhögskola som ligger i distrikt
Väst:s område. På aktiviteten deltog 17 deltagare varav 5 var ledsagare. Bewar Rawand var med som ansvarig personal.
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Under helgen höll Anna Balte en föreläsning om arvsfonds-projektet
Skola till Arbetet. Projektet handlar om hur man kommer ut på arbetsmarknaden eller hittar rätt utbildning. SRF Skåne driver projektet tillsammans med US Syd, SRF Riks och Iris Hadar.

Under lördagen och söndagen hölls det föreläsningar av några av
US medlemmar. Det hölls en föreläsning om att studera på universitet/högskola när man har en synnedsättning och vad man kan få
för stöd och hjälp. Ett annat pass handlande om hur det är att läsa
på folkhögskola. Utöver föreläsningarna hade vi mycket fritid för att
umgås i idrottshallen, spela spel eller gå promenader.

Ordförandenätverk
12 – 14 november 2021
För att stimulera samarbetet mellan riksorganisationen, distrikt och
lokalavdelningar och för att öka kompetensen hos ordföranden och
vice ordföranden brukar vi hålla en årlig utbildningshelg för våra ordföranden från hela organisationen.

I år var ordförandekonferensen fysisk och den ägde rum på Scandic
hotell Sollentuna i US Stockholms område den 12–14 november.
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Förutom diskussioner hölls två olika föreläsningar. Informationskonsulten Arijola Delija pratade om hur vi kan använda oss av sociala
medier och hur vi når vår målgrupp. Hon gav oss även tips på hur vi
kunde göra för att bli bättre och nå ut med vårt budskap.
Anna Ivarsson höll ett annat pass med en workshop kring det ideella
engagemanget och ett inkluderande ledarskap. Vi pratade också
om våra distrikt och hur vi kan lära av varandras erfarenhet av vad
som funkar bra och vad som funkar mindre bra. Vi tog också upp vad
våra mål är och hur varje distrikt jobbar med sina sociala medier.

Ledsagarutbildning
I US är våra ledsagare en viktig del av våra aktiviteter de är med som
våra ögon och syntolkar utan dom skulle vi inte klara oss så bra. Under 2020 hölls en fysisk utbildning i Stockholm för våra ledsagare
och under 2021 var tanken att vi skulle följa upp den utbildningen
med en digitalutbildning. Det planerades för en utbildning och inbjudan gick ut men på grund av för få anmälda valde planeringsgruppen att ställa in aktiviteten och göra ett nytt försök med fysisk
utbildning under 2022.
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Punktskriftskurs
Att barn och ungdomar får lära sig punktskrift flytande är av yttersta
vikt för att man ska kunna ha en fungerande vardag ute i samhället.
Det kan vara i till exempel skolan, arbetslivet eller i privata syften
som till exempel att läsa en inköpslista eller att läsa en chattkonversation på något av dagens sociala medier. Där är punktskriften ett
väldigt bra komplementtill talsyntesen för att ingen annan ska kunna höra vad det är du gör på till exempel din dator eller telefon.
Synskadades Riksförbund (SRF) har tillfrågat US om att samarbeta
kring att arrangera punktskriftskurser riktade mot barn och ungdomar. US intention var att genomföra ett sådant samarbete under
2021.Tyvärr blev detta inställt pga pandemin.
Förhoppningsvis tar vi upp detta samarbete igen under 2022.

Tjejnätverket blev ett Mentorprogram
för tjejer
Under 2019 startade ett tjejnätverk inom US. Dock har aktiviteten inte
varit speciellt hög inom nätverket. I stället föreslogs hösten 2020
ett mentorskapsprogram för tjejer, där äldre US-tjejer skulle erbjuda
stöd i form av samtal en gång i månaden under ett verksamhetsår.
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Tanken var att börja i liten skala med fyra personer som fick var sin
mentor.
Inbjudan gick ut under hösten 2020, men vi fick inte in några anmälningar. Däremot fick vi en debatt om tjejer, killar, stöd, samhällsstrukturer, mentorskap och att göra sin röst hörd.
Vi vet att behovet av stöd och mentorskap är stort hos alla våra
medlemmar. Vi har för avsikt att jobba vidare med mentorprogrammet, kanske på ett annat sätt beroende på behov. Vi tror att ett
mentorsskapsprogram kan stötta när det gäller att ta uppdrag på
distriktsnivå och därigenom kliva fram mer när det gäller att ta uppdrag och föra fram sin åsikt.

Stöd till distriktens styrelser och
förtroendevalda medlemmar
Rikskansliet har möjlighet att stödja distrikten med att samordna
och planera aktiviteter för medlemsvärvning, följa upp kontakten
med nya medlemmar och ta fram listor och underlag från medlemsregistret. I den mån personalen har tid ska de kunna finnas till hands
för viss aktivitetsplanering, att söka och redovisa bidrag och hantera handlingar.
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Det är främst vår kommunikationsassistent Bewar Ravand som
har som uppgift att stötta distrikten. I sitt jobb kontaktar han regelbundet distriktsstyrelserna för att se om de behöver stöd.
I riksstyrelsen har utsetts ledamöter som är kontakt för ett
specifikt distrikt, så kallade distriktskontakter. Under 2021 har
distriktskontakterna haft ett större samarbete mellan varandra,
för att kunna ge en samlad information till distriktens förtroendevalda. Distriktskontakternas närmare samarbete har skapat
en plattform för att samverka kring det viktiga uppdraget att vara
länken mellan riksstyrelsen och distrikten. Gruppen får också
möjlighet att tillsammans få en bra bild av distriktens utmaningar
och möjligheter.
Vi har under året haft ett stordistriktsmöte, då alla distrikt deltar
med funktionärer för att få information från riksstyrelsen och utbyta erfarenheter och ge uppdateringar om aktuellt läge i distrikten.
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FOKUS PÅVERKAN
Fokusgruppen
Fram till Riksstämman 2021 bestod fokusgruppen av Frida Karlander, Mattias Winsa och Anders Ziethén från Riksstyrelsen.
Jonathan Nyman, Doa Zatara, Joachim Johansson och Adrian
Mikkelsen som enskilda US-medlemmar, samt Fabian van Blaricum som politisk sekreterare.
Efter Riksstämman 2021 bestod fokusgruppen av Ther Tomma,
Frida Karlander och Mattias Winsa från Riksstyrelsen. Jonathan
Nyman, Doa Zatara, Joachim Johansson, Yasin Haj-Abdo, Adrian Mikkelsen och Anders Ziethén som enskilda US-medlemmar,
samt Fabian van Blaricum som politisk sekreterare.

Årets arbete
Mycket av Fokus Påverkans arbete under året har handlat om
temat: Utbildning och arbetsmarknad. (Läs gärna mer under den
rubriken.)
US har också varit med på många olika möten, utbildningar och
nätverksträffar där medlemmar har representerat organisationen. Se det sista kapitlet i verksamhetsberättelsen, där vi lis78

tar alla representationer US gjort under 2021. De flesta av dessa
har genomförts av Fokus Påverkan, inom ramen för vårt påverkansarbete.
Under 2021 har mycket fokus legat på att öka samarbetet inom
Nätverket unga för tillgänglighet (NUFT), samt planeringen inför
valåret 2022. Tack vare arvfondsprojektet Stoppa Funkofobin har
US haft möjlighet att både stärka upp sitt samarbete inom
NUFT, samtidigt som Fokusgruppens vanliga arbete kunnat
fortsätta som vanligt.

Funktionshinderdelegationen
Sedan början av 2020 har Frida Karlander varit en av NUFT:s två
ledamöter i regeringens funktionshinderdelegation. Delegationen är regeringens nationella samordningsorgan för kontakt,
dialog och informationsutbyte med funktionshinder-rörelsen.
Socialminister Lena Hallengren är ordförande i delegationen,
som förutom NUFT:s två ledamöter, också består av ledamöter
från Funktionsrätt Sverige och organisationerna som tidigare var
medlemmar i Lika Unika. Inför varje möte i delegationen har Fokus
Påverkan gjort medskick till ledamöterna från NUFT angående
vad vi vill att de ska ta upp. Detta har varit olika beroende på vad
de olika gästerna haft i sitt ansvarsområde.
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Under 2021 har det varit fyra möten. Vid varje möte deltar någon
eller några ministrar som gäster. Ministern för forskning och
högre utbildning, Matilda Ernkants samt energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman deltog vid det första mötet. På det
andra mötet deltog kultur- och demokratiminister Amanda Lind
och vid det tredje mötet arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
På det sista mötet för 2021 deltog socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Samarbete SRF
Under 2021 har samarbetet mellan US och SRF fungerat bra, trots
att det återigen varit ett annorlunda år.
I juni 2021 genomfördes SRF:s framflyttade kongress. Inför denna
kongress hade US skickat in tre motioner:
Högre utbildning för personer med synnedsättning
Arbetsmarknaden för personer med synnedsättning
SRF borde ta fram ett politiskt program likt det som US
gjort
Av dess fick US motion om att SRF borde ta fram ett eget politiskt
program bifall av SRF kongress.
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US-medlemmen Linus Forsberg blev av kongressen vald till ledamot i förbundsstyrelsen och US-medlemmen Kevin Kjelldahl blev
vald till ledamot i SRF:s valberedning.
På kongressen representerades US av en delegation bestående
av: Rakel Eriksson, Kevin Kjelldahl samt Sofie Fredriksson. SRF
hann inte behandla alla punkter under sin kongress och det genomfördes därför en extra-kongress i september, på extrakongressen representerades US av en delegation bestående av:
Kevin Kjelldahl, Sofie Fredriksson, Oliwia Wisniewska samt Rakel
Eriksson.
Under hösten blev Mattias Winsa invald i styrelsen för Synskadades stiftelse samt SRF:s utbildningsgrupp. Utbildningsgruppen planerar hur SRF ska kunna uppnå de förändringar i utbildningsfrågor som SRF kongress beslutat. I utbildningsgruppen
ingår även US medlemmen Linus Forsberg.
I slutet av april gjorde US användartester för forsknings-institutet RI.SE i samarbete med SRF. Några av våra medlemmar deltog
och testade olika systemlösningar för hur man kan genomföra
röstning på egen hand, utan att avslöja valhemligheten.
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Samarbete i NUFT
Under 2021 har US samarbete inom NUFT resulterat i ett flertal
saker. Under våren deltog US på en arbetsgivarutbildning hos
Fremja tillsammans med NUFT. I november arrangerades det en
NUFT-helg i Stockholm, tack vare arvfondsprojektet Stoppa Funkofobin. Under helgen fick två representanter från varje organisation vara med och diskutera hur vi ska samarbeta i valrörelsen
2022, samt vad vill att NUFT ska utvecklas till i framtiden.
I december beslutade NUFT att nominera Frida Karlander till att
bli omvald som ledamot i funktionshinderdelegationen. US har
också varit med att bereda frågor kring vilka som ska utses till att
representera NUFT i andra organ, som exempelvis i funktionshinderråden hos Myndigheten för delaktighet och Skolverket.

Samarbete LSU
US samarbete med LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) har under året i mycket fungerat som tidigare: vi
har inkommit med inspel till LSU i aktuella frågor där de har velat
få åsikter från US.
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LSU genomförde under hösten sitt repskap (årsmöte), där en ny
styrelse för de kommande två åren valdes. Där representerades
US av Kevin Kjelldahl. Kevin och US politiska sekreterare hade inför repskapet möte med de övriga representanterna från organisationer i NUFT, för att diskutera hur LSU kan stötta organisationer som representerar unga med en funktionsnedsättning.

Representation i andra nätverk
US finns även med i Specialpedagogiska Skolmyndighetens
(SPSM:s) ungdomsnätverk där US ger och ges information om
skolfrågor, samt ger feedback på SPSM:s arbete. Under 2021 har
Adrian Mikkelsen representerat US.
Under våren 2021 blev Doaa Zatara invald i Myndigheten för tillgängliga medier (MTM:s) punktskriftsnämnd, där US ger och ges
information om hur punktskriftsläsande främjas.

US som remissinstans
US har under året svarat på flera remisser för att belysa unga
personer med synnedsättnings perspektiv inom aktuella politiska frågor.
83

Mediasynlighet
Under november 2021 gick Trafikverket ut och meddelande att
man skulle ta bort stationsutropen på alla Sveriges tågstationer. US tog emot starka reaktioner från medlemmar från hela
landet och jobbade därför hårt med att göra frågan synlig. Vår
ordförande Frida Karlander blev därför intervjuad i Rapport den 16
november.
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FOKUS
KOMMUNIKATION
Fokusgruppen
Innan riksstämman 2021 bestod gruppen av:
Emma Lindh (Fokus Kommunikation, sammankallande)
Sofie Fredriksson (Fokus Medlem)
Lukas Appelquist (Fokus Internationellt)
Frida Karlander (Fokus Påverkan)
Linus Johansson (webbredaktör)
Ylva Ekdahl (personalresurs)

Efter riksstämman 2021 bestod gruppen av:
Emma Lindh (Fokus kommunikation, sammankallande)
Linus Johansson (Fokus Medlem)
Lukas Appelquist (Fokus Internationellt)
Ther Tomma (Fokus Påverkan)
Frida Karlander (riksordförande)
Ylva Ekdahl (personalresurs)
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Marknadsföring
En prioriterad fråga har varit att ta fram en ny broschyr för organisationen. Under 2021 påbörjades ett arbete med att ta fram en
interaktiv broschyr åt US, finansierad av reklam. Tyvärr hittade vi
inte finansiärer för detta och fick släppa tanken. I stället har en
ny tryckt broschyr formgetts och beräknas gå till tryck i början av
2022. Denna kommer att förutom i tryckt form finnas som en tillgänglig pdf-fil som kan spridas digitalt.
Två nya roll-up:s har tagits fram samt en del mindre marknadsföringsmaterial som värvningsbrev mm.

Hemsidan
US hemsida är ett viktigt verktyg för att värva nya medlemmar.
Hemsidan fungerar också som en viktig informationsbank för
medlemmarna i organisationen. Under 2020–2021 togs en konsult in som gick igenom sidan och kom med ett förslag till förbättringar. Det skulle innebära en uppstädning av tidigare domännamn, ett nytt utseende och en möjlighet att lägga distriktens
hemsidor som subdomäner. Arbetet påbörjades men gick i stå på
grund av sjukdom. Under hösten 2021 togs offert in från annan
konsultfirma och arbetet fortlöper.
86

Sociala medier
Sociala medier är våra viktigaste kommunikationskanaler, både
för att kommunicera med medlemmar och externa parter.
Facebook har varit en av våra främsta kanaler under året. I början
av året hade vi strax under 2500 följare på vår facebook-sida och
i slutet av året hade vi ökat med 150 följare till över 2600. Ökningen går inte så fort, men ändå stadigt uppåt.
Vi driver också en sluten facebook-grupp med namnet ”Medlem
i US” där bara betalande US-medlemmar får gå med. Gruppen
fungerar som ett internt forum för våra medlemmar, samtidigt
som det möjliggjort slutna livesändningar som enbart våra
medlemmar kan ta del av. Vi ser gärna att gruppen används för
diskussioner mellan medlemmar. Gruppen modereras främst av
styrelseledamöter, ingen personal deltar i gruppen, förutom de
som själva är medlemmar.
Twitter Vårt Twitterkonto används huvudsakligen för kommunikation med externa parter såsom andra organisationer, politiker, journalister med flera. Här publicerar US material rörande
vår intressepolitiska verksamhet. Kontot drivs främst av vår ordförande.
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LinkedIn
Under året startade vi en profil på LinkedIn där vi främst avser att
publicera inlägg i påverkansfrågor med filmer och inslag från nyhetsprogram. Kontot har ännu inte så många följare, men känns
viktigt att ha utifrån att vi vill uppfattas som en seriös aktör i arbetet med tillgänglighet.

Filmer
Filmer är ett viktigt verktyg i såväl den interna som externa kommunikationen. Genom US filmer kan vi förmedla våra budskap
på ett kreativt, pedagogiskt och livfullt sätt. Under 2021 har
US-medlemmen och filmproducenten Martin Klevelid filmat och
intervjuat fem medlemmar om deras liv med synnedsättning. Syftet var är att visa omvärlden hur våra medlemmars vardag kan se
ut och vad US betyder för dem. Filmerna är klara och textade (ej
med syntolkning, då Martin försöker filma så det inte behövs). De
kommer att publiceras under första halvåret 2022 under namnet
Månadens #USmedlem. De läggs upp på vår hemsida www.
ungsyn.se på våra sociala medier och på vår Youtube-kanal.
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Syntolkning
Ett viktigt sätt att göra filmer och TV-program samt olika kultur-, sport- och andra underhållningsevenemang tillgängliga för
personer med synnedsättning är syntolkning. SVT, TV4, UR och
Svenska Filminstitutet, samt flera av filmtjänstkanalerna är några
av de aktörer som flyttat fram sina positioner och jobbat mer
med detta under de senaste åren.

Under året har vi haft fortsatt dialog med viktiga aktörer och samarbetspartners så som syntolkningsutbildningen vid Fellingsbro folkhögskola och organisationen Syntolkning.Nu i Sverige. De
flesta möten har genomförts digitalt, men under hösten hade vi
även något fysiskt möte. Vi har också delat nyheter och händelser inom syntolkning på våra sociala medier.

Rakel Eriksson och Alicia Pettersson har suttit med i syntolksutbildningens användarråd på Fellingsbro folkhögskola.

Lunds universitet driver ett stort forskningsprojekt där flera
olika institutioner ingår och ett flertal externa partners fungerar
som bollplank och experter. US ingår som en av dessa externa
partners, liksom SRF och syntolkningsutbildningen vid Fellings89

bro folkhögskola, samt flera myndigheter. Forskaren Jana Holsanova, universitetslektor inom mastersprogrammet i kognitionsvetenskap på Filosofiska institutionen är projektledare. Projektet
kommer att fortlöpa ett antal år och exempel på kommande
aktiviteter är förutom forskning även workshops, användartester mm.

Digitala möten har hållits med samarbetsparterna där Rakel
Eriksson, Alicia Pettersson och organisationssekreterare Ylva Ekdahl deltagit. (Se representationslistan.)

Det här är det största forskningsinitiativ inom området som
gjorts i Sverige och vi ser med stort intresse fram emot de forskningsresultat som så småningom kommer att presenteras.

Referensgrupp UR och TV4 samt SVT
Användarmöte
Utbildningsradion (UR) arbetar med referensgrupper för att få in
feedback på sina syntolkade program. US har deltagit vid två tillfällen under året. UR meddelade under året att man skulle omorganisera och lägga ut syntolkningen på externa parter. På grund
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av det kallade US och SRF till möte för att ställa frågor om hur de
skulle hantera syntolkning och tillgänglighet framöver.
Vi ses som experter i de här referensgrupperna och deltagarna
får ut en lista av program att se i förväg innan träffarna för att
göra analyser.
Vi samarbetar även med SVT och deltar i referensgruppsmöten
för funktionshinderrörelsen.
Under året genomförde TV4 ett första referensgruppsmöte om
syntolkning och tillgänglighetstjänster.

US nyhetsbrev
Under året har US nyhetsbrev skickats ut per mail ungefär var
tredje vecka, med uppehåll under sommaren. US nyhetsbrev
som riktar sig inte bara till våra medlemmar utan även till samarbetspartners, syncentraler och lärare. Här samlas alla inbjudningar till aktiviteter, både från riksorganisationen och distrikten,
samt allmän information som kan vara intressant för både medlemmar och andra.
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FOKUS
INTERNATIONELLT
Fokusgruppen
Fram till Riksstämman 2021 bestod gruppen av Lukas Appelqvist,
Aron Sortelius, Kevin Kjelldahl och Oliwia Wisniewska från riksstyrelsen, samt Fabian van Blaricum som politisk sekreterare.
Efter Riksstämman 2021 bestod gruppen av Lukas Appelqvist,
Alicia Pettersson, Kevin Kjelldahl och Oliwia Wisniewska från riksstyrelsen, samt Fabian van Blaricum som politisk sekreterare.

Årets arbete
2021 har varit likt 2020 varit ett svårt år för Fokus Internationellt.
Coronapandemin har gjort att vi inte kunnat genomföra mycket
av det som vi hade i vår verksamhetsplan. Exempelvis hade vi ett
planerat besök till vår samarbetspartner i Nepal, BYAN som på grund av rådande pandemi tyvärr inte kunde genomföras.
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I stället har vi under det här verksamhetsåret fokuserat på att
fördjupa samarbetet på andra sätt, framför allt genom att ha kontinuerliga digitala möten med BYAN. Detta har gjort att vi bland
annat fått en större inblick i organisationen och mer kunskap
om Nepal som land. Vi har också diskuterat hur pandemin har
påverkat samhället och specifika utmaningar för personer med
synnedsättning som detta fört med sig.
I november 2021 genomförde Fokus Internationellt en utbildning.
Den riktade sig till alla medlemmar i US som ville lära sig mer om
vad US gör inom internationellt arbete. Samtidigt var det ett sätt
att kunna berätta om möjligheterna att engagera sig i Fokus Internationellt.

Utvecklingssamarbete
US är en av ett tjugotal organisationer inom funktionshinder-rörelsen som är medlemmar i MyRight, den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete. MyRight arbetar med utgångspunkten i alla människors
lika värde och FN:s konvention för rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
US ingår i kommunikatörsnätverket, där vi diskuterar vad som
händer de olika projekt som samordnas via MyRight. Vi diskuterar
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också vilka olika metoder och stöd som behövs för medlemsorganisationerna ska kunna sprida information och kunskap om
sina projekt till andra. På MyRights årsmöte i maj 2021 blev Lukas
Appelqvist vald till ledamot i MyRights styrelse.

US samarbete med BYAN i Nepal
US har sedan 2001 bedrivit ett utvecklingsprojekt i Nepal. I samarbete med Blind Youth Association Nepal (BYAN), den organisation som sedan 2015 är projektets huvudpart (tillsammans med US). Tack vare projektet inspireras och utvecklar vi
båda organisationernas kunskaper om hur det är för unga med
synnedsättning. Vi utarbetar också olika strategier för att kunna
bedriva påverkansarbete. Samarbetet mellan våra båda organisationer är nyckeln, därför brukar vi i US använda begreppet samarbetsprojekt synonymt med utvecklingsprojekt.
Det finns fyra övergripande mål för samarbetsprojektet.
Dessa är:
Stärka BYAN:s organisatoriska kapacitet för att öka deras
inflytande i samhället
Ökade kunskaper hos utbildningsväsendet i Nepal för
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att säkra jämlikhet och tillgänglighet för personer med
synnedsättning
Ökade möjligheter för unga med synnedsättningar i Nepal
att få anställning eller vara självanställd
Öka tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för unga med synnedsättning i Nepal.

Nordiskt samarbete
Fokus Internationellt prioriterar även nordiskt samarbete. Vi
brukar delta på våra nordiska systerorganisationers årsmöten
samt vara aktiva inom NUK (Nordiska ungdomskommittén). NUK
är en del av NSK (Nordiska samarbetskommittén) som samlar de nordiska intresseorganisationerna för personer med
synnedsättning.
Under 2021 har det varit väldigt lite dialog mellan US och våra
nordiska systerorganisationer. Detta är någonting som Fokus
Internationellt kommer förbättra i samband med planeringen för
Nordic camp 2022.
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Nordic Camp 2021
Nordic Camp 2021 blev tyvärr inställt. Nordic Camp 2020 skulle
ha arrangerats av NBfU, vår norska systerorganisation. Först under hösten 2020 meddelade de att de hoppades att i stället kunna få arrangera Nordic Camp 2021 (då det i vanliga fall skulle varit
Finland som skulle varit arrangör). Under början av 2021 meddelade NBfU att de även var tvungna att ställa in detta års Nordic
Camp på grund av pandemiläget.
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REPRESENTATIONER,
SAMARBETEN OCH
UTBILDNINGAR;
Lista över samarbeten och kontinuerliga
representationer 2021
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Samarbetspart
SVT (användarmöten)

Deltagande från US
Frida Karlander, Jonathan Nyman,
Fabian van Blaricum
Lukas Appelqvist sitter i styrelsen

MyRight

Rakel Eriksson var med valberedningen till årsmöte, då Aron Sortelius
valdes in i stället.
Vår: Lukas Appelqvist, Rakel

MyRight kommunikation-

Eriksson, Fabian van Blaricum

snätverk

Höst: Lukas Appelqvist, Fabian
van Blaricum
Vår: Rakel Eriksson, Kevin Kjelldahl

SRF förbundsstyrelse

Höst: Oliwia Wisniewska,
Kevin Kjelldal
Vår: Rakel Eriksson, Lucy Jonsson,

UR Användarråd

Bewar Ravand
Höst: Rakel Eriksson, Bewar
Ravand, Alicia Pettersson

Regeringens

Frida Karlander, Fabian van

funktionshinderdelegation

Blaricum
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Lunds Universitet (samver-

Rakel Eriksson, Alicia Pettersson,

kansprojekt om syntolkning) Ylva Ekdahl
Fellingsbro folkhögskola,
användarrådet

Rakel Eriksson, Alicia Pettersson

(syntolksutbildning)
ABF studiekommitté

Ylva Ekdahl
Vår: Frida Karlander, Anders

NUFT

Zithén och Fabian van Blaricum
Höst: Frida Karlander, Ther Tomma
och Mattias Winsa

SPSM: Ungdomsnätverk

Adrian Mikkelsen, ersättare Frida
Karlander

Verksamhetsutvecklarnätverk, funktionshin- Ylva Ekdahl
derföreningar.

Lista över samtliga representationer
2021
Medföljer som bilaga.
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Bokslut 2021
Bakgrund
Denna punkt handlar om att återberätta hur bokslutet har sett ut
för Unga med Synnedsättning under år 2021. Detta syftar till att
medlemmarna ska få insyn kring hur riksstyrelsen har använt sina
pengar.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att fastställa bokslutet för 2021
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Årsredovisning för

Riksorganisationen Unga med
Synnedsättning
802013-5037
Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31
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802013-5037

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Riksorganisationen Unga med
Synnedsättning, 802013-5037, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) är en
självständig intressepolitisk ungdomsorganisation i nära samarbete med Synskadades Riksförbund (SRF). US bedriver
verksamhet i Sverige bland ungdomar i åldrarna 10-30 år med
synnedsättning. Föreningen bildades 1975 och har sitt säte i
Stockholm.

Flerårsöversikt							

Belopp i Tkr

2021

2020

2019

Verksamhetens intäkter

5 438

4 401

4 173

4 267

Resultat efter finansiella
poster

202

426

-466

-

5 107

3 136

2 574

3 142

56

85

84

92

Balansomslutning
Soliditet, %
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Resultaträkning
Belopp i SEK

Not

2021-01-01-

2020-01-01-

2021-12-31

2020-12-31

5 364 020
8 790
5 372 810

4 336 227
4 336 227

-1 508 244

-982 837

-7 200
-1 417 146
-2 303 327
-5 235 917
136 893

-5 400
-1 087 061
-1 895 094
-3 970 392
365 835

Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Ordinarie verksamhet
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster

2

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Summa finansiella poster

5 372

262

60 000

60 000

65 372

60 262

Resultat efter finansiella poster

202 265

426 097

Resultat före skatt
Skatter

202 265

426 097

Årets resultat

202 265

426 097
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Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

3

-

-

-

-

29 550
29 550

36 750
36 750

2 005 068
218 774

5 310
2 000 000
25 161

2 223 842

2 030 471

559 634
559 634

264 262
264 262

Kassa och bank

2 293 954

803 901

Summa kassa och bank

2 293 954

803 901

Summa omsättningstillgångar

5 106 980

3 135 384

SUMMA TILLGÅNGAR

5 106 980

3 135 384

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank
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Balansräkning

Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

2 648 556

2 222 459

202 265
2 850 821

426 097
2 648 556

Eget kapital vid
räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder

2 850 821

2 648 556

Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och

322
2 255 837

322
486 506

förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 256 159

486 828

5 106 980

3 135 384

EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets
början
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om
årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar

År

Inventarier, verktyg och installationer

5

Intäktsredovisning
Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när
gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor bokförs enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor eller bidrag från stiftelser, organisationer och företag intäktsförs dessa efter indivuell prövning.

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas netto, d.v.s.
106

efter avdrag för de direkta kostnader som kan uppkomma vid
försäljning av
en tillgång.
Ett bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget utbetalas.
Intäktsredovisning sker endast när det är med hög grad av sannolikhet kan antas att bidraget inte kommer
att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.
I balansräkningen redovisas skulder till myndigheter som en eget
post och villkorade bidrag från stiftelser och organisationer som ej
ännu använts redovisas under övriga kortfristiga skulder.
Medlemsintäkter avser inbetalning av medlemsavgift från organisationens medlemmar. Medlemsavgiften bestäms av Riksstämman.

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
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Not 2 Personal
Personal

Medelantalet anställda
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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7(7)

går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den
Michael Christensson					
Auktoriserad revisor			

Peter Tjernberg

Förtroendevald revisor

Roland Gustafsson
Förtroendevald revisor
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Revision 2021
Bakgrund
Varje år väljer Unga med Synnedsättning en auktoriserad revisor
och två verksamhetsrevisorer. Deras roll är att följa styrelsen i sitt
arbete och hålla koll på dem, så att de följer de beslut som fattas
av riksstämman.
Auktoriserad revisor ser över ekonomin under året, kontrollerar
att det finns kvitton och att pengarna har använts på ett bra sätt.
Verksamhetsrevisorn har i uppgift att följa styrelsens arbete under
året.
Denna punkt handlar om att presentera Unga med
Synnedsättnings revisionsberättelse för året 2021. Revisionsberättelsen är revisorns sammanfattning och granskning av organisationens bokslut (också kallad resultat- och balansräkning)
och styrelsens arbete. Revisionsberättelsen talar om för medlemmarna hur revisorn anser att riksstyrelsen har använt sina pengar.
Under denna punkt kan ni ställa frågor till styrelsen om ekonomin
och även få förtydligande om det är någonting som ni inte förstår.
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Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att fastställa revisionsberättelsen för 2021
att fastställa Verksamhetsrevisorernas rapport för 2021

115

Revisionsberättelse
Till Riksstämman i Riksorganisationen Unga med
Synnedsättning, org.nr 802013-5037
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Riksorganisationen Unga med Synnedsättning för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den
31 december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att Riksstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
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Den auktoriserade revisorns ansvar samt De icke-auktoriserade
revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed
i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
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Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
1.

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak-

tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
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är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
2.

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens in-

terna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
3.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
4.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-

vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
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är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta
verksamheten.
5.

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen

och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.
De icke auktoriserade revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Riksorganisationen Unga med
Synnedsättning för år 2021.
Vi tillstyrker att Medlemsforum beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi
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RIKSORGANISATIONEN UNGA
MED SYNNEDSÄTTNING (US)
Revisionsrapport, avseende
verksamhetsår 2021
Vi, av riksstämman 2021 valda verksamhetsrevisorer, avger, efter
utförd granskning, vår rapport för 2021.

Inledning
Vi har granskat riksstyrelsens protokoll, AU:s protokoll, läst riksorganisationens stadgar, fört samtal med AU och riksstyrelse
samt deltagit vid flera olika möten, tyvärr endast i digital form,
till följd av Coronapandemin. Vi har läst policys och fått insyn
i riksorganisationens arbete. Vi upplever vårt samarbete med
riksstyrelsen som gott och vi vill uttrycka vår glädje inför detta
faktum. Vi har fått vara med och diskutera riksorganisationens
ekonomi vid något tillfälle. Vi har deltagit med våra tankar kring
hur rikskansliet bör organiseras och vi har alltid känt oss välkomna.
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Personal och kansli
Att få till stånd ett bra kansli, ett bra samarbetsklimat mellan anställda och förtroendevalda och välja rätt åtgärder för att effektivisera verksamheten är ett arbete som aldrig blir färdigt. Nya
möjligheter och hinder dyker upp och dessa måste hanteras
fortlöpande.

I slutet av 2021 inleddes arbetet för att förändra det faktum att de
förtroendevalda bär ett allt för stort ansvar för arbetsledningen
vid rikskansliet. Att det är riksstyrelsen som styr, inom det mandat som riksstämman givit dem, är en självklarhet. Rikskansliets
anställda är underställda riksstyrelsen, såsom alla tjänstemän i
exempelvis kommun och region är underställda politiska beslut.
US har i många år lidit av att ha varit för beroende av rikskansliet,
men det är också något som riksstyrelsen varit- och är medveten
om.

Medlemsantal
US har, enligt uppgift, 435 medlemmar vid årsskiftet 2021-2022.
Det är glädjande och nödvändigt att US återigen växer.
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Samarbetet med SRF är enligt vårt förmenande både bra och
nödvändigt.

I US växer man som människa och kunskapen man får i US kan
man bära med sig in i SRF. Som organiserad i US och- eller SRF får
man mycket tillbaka, men man kan också ge mycket till båda organisationerna. Vi hoppas på att hela organisationen fortsätter
att prioritera det avgörande arbetet med medlemsrekrytering
och medlemsutveckling.

Vi verksamhetsrevisorer vill i detta sammanhang, i likhet med
våra företrädare som verksamhetsrevisorer, väcka frågan om vem
US är till för. Ska man satsa på en organisation som är till för precis alla, där vissa aktiviteter inte går att anordna, på grund av att
medlemmar med särskilda behov eller flerfunktionsnedsättningar inte kan delta?
Eller ska US vara en organisation för synskadade i första hand?
Vi får ibland höra att en del potentiella medlemmar som “bara”
har en synnedsättning inte känner sig hemma i US. Vad beror
detta på och vad kan man göra åt det? Vi tycker att detta på allvar skulle behöva lyftas upp till diskussion och rekommenderar
därför den nya styrelsen att ägna ordentligt med tid åt denna fråga, som kan vara avgörande för US framtid, innan det är för sent.
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I US verksamhetspolicy betonas vikten av att verka för medlemmarnas självständighet. Detta är mycket bra, men vi skulle gärna
se en ännu tydligare skrivning om att US främst är en organisation för personer med en synnedsättning! Vidare vill vi uppmärksamma uppmaningen från tidigare rapporter om att ta fram en
”social kod” och föra en djup diskussion om det ”goda samtalet”
i organisationen. Det är nödvändigt att detta görs, för att främja
ett gott samtalsklimat, känslan av delaktighet och tillit medlemmar emellan.

Protokoll
Protokollen är i stort sett bra och vi tycker det är positivt att de
är förhållandevis långa och innehåller resonemangen kring de
beslut som fattas. Det är inte bara så att man skriver för nutiden
när man skriver ett protokoll; man skriver samtidigt för framtiden,
för den historiska dokumentationens skull. Då måste det gå att
förstå hur en styrelse resonerat, vad som lett fram till ett beslut
och hur beslutet sedan påverkat verksamheten. Att ha protokollsnumrering är bra och nödvändigt. En bagatell i sammanhanget,
som mer har med dagordningen att göra, är att US av någon anledning alltid väljer ordförande och sekreterare vid riksstyrelsens
möten. Vi förstår inte varför? Ordförande väljs av Riksstämman
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och ska leda riksstyrelsens och AU:s sammanträden, förutom då
ordförande antingen inte kan delta vid ett möte eller i de fall en
jävssituation riskerar att uppstå.
I det läget är det organisationens vice ordförande som ska leda
de punkter eller de möten då ordförande inte kan eller bör delta.
Samma sak gäller för sekreteraren, som väljs vid det konstituerande mötet.

Protokollen skickas ut i acceptabel tid efter de möten som hålls
och det är viktigt att det fortsätter så.

Ordförande har under tidigare år signalerat att hon fått lägga mycket tid på administration, inte minst när det gäller styrelsehandingar och utskick inför styrelse- och eller AU-möten. Nu har en
ny mejladress löst en del av dessa bekymmer; ordförande får alla
handlingar till en särskild adress, vilket gör att oron för att missa
någon handling inför ett utskick nu är undanröjd.

Utifrån betraktat känns det som om riksstyrelsens möten genomförs med god stämning, där man lyssnar på olika argument och inte ägnar sig åt personpåhopp och annat förkastligt.
Måhända diskuteras ibland väl små detaljer under ett möte, men
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där är det ordförandens roll att kliva in och styra upp diskussionen.

Det är positivt att riksstyrelsen strävar efter att personalen inte
per automatik ska närvara vid riksstyrelsens möten. Det är säkert
mer väldisponerad arbetstid om personalen arbetar med sina
arbetsuppgifter på kansliet, istället för att delta vid ett långt riksstyrelsemöte. Ibland är det befogat att personal finns med under
delar av ett möte och det är heller inget som vi vänder oss emot.

Ekonomi
US ekonomi är mycket bättre nu än vad fallet var för 2 eller ett år
sedan. Det hänger främst ihop med att de bidrag som försvann
har kommit åter, plus att US 2021 fick ett stort Coronastöd. Nu
gäller det att se nyktert på situationen. US ekonomiska status
går upp och ner och organisationen är ytterst beroende av sina
bidragsgivare, såsom också är fallet för de flesta ideella organisationer som finns i landet.

Vi vill trycka på att det är hela styrelsen som bär ansvar för
ekonomin. Som en konsekvens därav skulle vi vilja se att begrep128

pet ”ekonomiskt ansvarig” byts ut mot något i stil med ”ekonomisk kontaktlänk”. Att peka ut en person som ekonomiskt ansvarig är fel och ger fel signaler. Det kan tyckas som en lek med
ord, men ibland är ordval viktigt!

Vi tycker vidare att budgetprognoser är något som borde införas
i samband med de ekonomiska rapporter som tas fram inför
styrelsens sammanträden.

Det vore också bra att vid det första längre mötet efter Riksstämman avsätta mycket tid till att gå igenom US ekonomi. Vid det
tillfället kan vi verksamhetsrevisorer också delta och prata om
ekonomi i stort och inte minst lägga tid på att gå igenom de olika
termer som används i en ekonomisk redovisning. Det är många
uttryck som kan tyckas självklara för en person som arbetar med
ekonomi och vi glömmer lätt att alla inte vill fråga om vad olika ord
faktiskt betyder.

För att ge alla en rimlig chans att förstå redovisningarna och skapa ett intresse för ekonomin och ekonomiska frågor uppmanar vi
den kommande riksstyrelsen att avsätta mycket tid till att skola,
såväl nya ledamöter, som omvalda, i ekonomiska spörsmål.
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US tycks ha tjänat på att lägga ut de större ansökningarna på
konsulter; som läget ser ut tycker vi att det varit en god lösning.
Dock vill vi trycka på att det ska gälla endast de större ansökningarna, inte ansökningarna till exempelvis Synskadades stiftelse
eller Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd (KMA). Som vi
förstår saken är det idag kansliet som sköter om de ansökningar
som tarvar mindre arbete än vad som krävs med de större ansökningarna och det är en modell som just nu fungerar.

Kunskapsöverföring
I en organisation som US är det naturligt att funktionärer slutar
efter några år och med dem försvinner också kunskap som måste
föras vidare till nya funktionärer. Det kan gälla kunskap om hur US
fungerar, men också områden som ekonomi, personal och protokollskrivande. Eftersom hela styrelsen aldrig byts ut samtidigt
kan man självklart lära av varandra, men det är också viktigt att
ta vara på den kunskap som finns hos före detta funktionärer.
Både de som lämnat sitt förtroendeuppdrag, men också de som
av åldersskäl lämnat föreningen kan vara till stor hjälp. Många tidigare funktionärer bär på kunskap om hur föreningen fungerar,
om hur saker gjorts tidigare och det kan ibland vara bra att fråga
dessa om råd innan man fattar beslut.
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Självklart måste varje styrelse sätta sin prägel på organisationen,
men ibland kan det vara bra att bolla med någon som varit med tidigare och har erfarenhet för att få lite tips och råd.

Distrikten
Distrikten är ryggraden i US och måste så vara. Man måste förstå
att det är ute i distrikten som medlemmarna finns och verkar.
Fungerar inte distrikten fungerar inte US! Idag ser läget inom distrikten olika ut och läget kan snabbt förändras i både positiv och
negativ riktning. Så kommer det alltid att vara i en ungdomsorganisation av US karaktär.

Riksstyrelsen måste ständigt arbeta för en god relation med distrikten och för att distrikten och riksstyrelsen ska se varandra
som viktiga för varandra. Öppenhet med hur läget ser ut gäller
från distrikten gentemot styrelsen och vice versa.
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Viktiga åtgärder
US måste:
Fortsätta arbetet för att minska sitt beroende av kanslipersonalen. Personalen är en stor och viktig resurs, men deras arbete
innebär att vara möjliggörare.

Slipa på en plan för att kunna bistå distrikt som kommer i trångmål.

Inleda och fördjupa en diskussion om ”det goda samtalet” i syfte
att ta fram och efterleva en social kod, såväl internt som externt.

Anordna en grundutbildning i ekonomi för den nyvalda styrelsen.

Införa budgetprognoser i anslutning till de ekonomiska rapporter
som framställs.

Satsa än mer på funktionärsutbildning, för att säkerställa att US
kan finans kvar som en riksomfattande organisation, som för
fram ungas perspektiv på synnedsättning och berättar om unga
med synnedsättnings problem och möjligheter.
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Slutord
Vi vill berömma riksstyrelsen för det stora engagemang de lagt
ner under året. 2021 var ett år som präglades av pandemin, i
likhet med år 2020. Avslutningsvis vill vi önska organisationens
medlemmar, personal och nya styrelse lycka till i det fortsatta
påverkansarbetet, för ett bättre och mer jämlikt samhälle för
unga med synnedsättning.

Förslag till beslut
Vi föreslår Riksstämman 2022 besluta:
att, lägga rapporten till handlingarna.

Eskilstuna och Sundsvall
2022-05-18

Roland Gustafsson, Peter Tjernberg
Verksamhetsrevisorer
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Beslut om 2021 års
ekonomiska resultat
Bakgrund
Nu när revisorerna har redovisat ekonomin ska vi fastställa det
ekonomiska resultatet för 2021. Håller riksstämman med om att
bokslut, revisionsberättelse och resultat är korrekta?

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta

att balansera årets ekonomiska resultat om + 202 265 kronor

134

Fråga om ansvarsfrihet för
Riksstyrelsens ledamöter 2021
Bakgrund
Ansvarsfrihet är en av riksstämmans viktigaste punkter. Under
denna punkt avlöser stämman styrelsen från tidigare års ansvar.
Att bevilja ansvarsfrihet handlar om att den sittande styrelsen inte
längre ansvarar för verksamheten och lämnar plats för den nya
styrelsen. Det är viktigt att denna punkt tas upp efter att ombuden
fått möjlighet att ställa frågor kring det föregående årets verksamhet, dess ekonomi och framtida planer som finns för förbundet.
Det är revisorerna som föreslår om en ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet. I de fall där revisorerna inte föreslår att bevilja ansvarsfrihet hör det till god föreningssed att revisorer kommer med
förslag på hur riksstämman ska gå vidare.
I detta fall har revisorerna föreslagit ansvarsfrihet till riksstyrelsen.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att bevilja riksstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2021/2022.
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Verksamhetspolicy
Bakgrund
Denna punkt handlar om att presentera Unga med
Synnedsättnings verksamhetspolicy. Vi går tillsammans igenom verksamhetspolicyn och säkerställer så att den fortfarande
stämmer, vilka ändringar som har gjorts sedan föregående år
samt vilka nya tillägg som har inkommit i den.
Riksstämman ges även möjlighet att ställa frågor till styrelsen
om verksamhetspolicyn och även få förtydligande om det är
någonting som ni inte förstår.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att fastställa US verksamhetspolicy för 2021

136

VERKSAMHETSPOLICY
Riksorganisationen Unga med Synnedsättning
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1

. PLANERINGSGRUPPER

SAMMANSÄTTNING OCH TILLSÄTTNING
En planeringsgrupp bör vara 3–6 personer men
får inte vara färre än 3 personer.
Det är eftersträvansvärt om några i planeringsgruppen är vana
planerare och några är nyare.
Anställd personal ska inte vara den styrande kraften.
När du anmäler ditt intresse att delta i gruppen bör detta ske genom en intresseanmälan. Du får därefter besked om du får delta i
gruppen när behörig person/grupp enligt delegationsordningen
fattat beslut om gruppens sammansättning. Om inga intresseanmälningar kommer in har ansvarig funktionär i samråd med personal rätt att handplocka deltagare till gruppen.

ANSVAR
För att anses tillhöra planeringsgruppen ska du:
Delta på minst hälften av planeringsmötena.
Utföra det du tagit på dig.
Be om hjälp om du kör fast.
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Görs större avsteg från dessa riktlinjer bör deltagaren utgå ur
planeringsgruppen, beslut om avskiljande får tas enligt vad som
står i delegationsordningen.

PLANERINGSGRUPPEN HAR
KOLLEKTIVT ANSVAR ATT:
Se till att aktivitetens budget följs.
Tillsätta ledsagare samt teckentolkar när behov finns
Inför varje aktivitet ska planeringsgruppen ta fram ett
ledsagarschema där starttid, sluttid och eventuella förutbestämda schemalagda pauser för ledsagarna tydligt
framgår före aktivitetens start.
I början av varje aktivitet ska planeringsgruppen se till att
schemalagd tid avsätts till orienteringsträning så att alla i
ett tidigt skede av aktiviteten ges möjlighet att lära sig att
hitta på boendet.
Planeringsgrupper ska verka för grönare aktiviteter i US.
Personalen har ansvar att säkerställa att samtliga deltagare i gruppen är införstådda med aktuella styrdokument
samt säkerställa att dessa distribuerats till alla i planeringsgruppen.
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Planeringsgruppen bör titta på hela gruppens behov
(utifrån synstatus och eventuellt andra behov) när de
bestämmer antal ledsagare.
Planeringsgruppen tillsätta även ansvarig/samordnande
ledsagare.
Inför varje aktivitet tar ansvarig/samordnande ledsagare
fram ett schema.
Planeringsgruppen i samarbete med ansvarig/samordnande ledsagare ska göra en utrymningsplan.
Besluta om det finns någon sista avanmälningsdag samt
kommunicera ut detta i inbjudan.
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2.

ANMÄLNINGS- OCH
AVANMÄLNINGSREGLER
SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT ANMÄLA
DIG TILL EN US AKTIVITET:
För att få anmäla dig måste du vara medlem.
Anmäl dig på det sätt och till den person som anges i inbjudan.
Ange de uppgifter som det frågas efter, t ex särskild
kost, läsmedia, reseönskemål, ytterligare funktionsnedsättningar, stadigvarande sjukdom eller annan viktig
information.
Betala deltagaravgiften till US senast sista angivna
betalningsdag. Behöver du inbetalningskort eller dela upp
betalningen så kontakta kansliet/planeringsgruppen.
De som är medlemmar i SJ prio och/eller har handikappersättning bör ange detta när de anmäler sig.
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DETTA GÄLLER VID
AVANMÄLNINGAR:
Notera att detta är generella regler. I samband med mindre lokala
aktiviteter kan kortare tidsgränser förekomma.
Avanmäler du dig före sista anmälningsdagen är det gratis
att avanmäla sig.
Avanmäler du dig senast två veckor före aktivitetens start
får du betala deltagaravgiften.
Avanmäler du dig mindre än två veckor före aktivitetens
start får du betala den dubbla deltagaravgiften.
Om du åker på en avgiftsfri aktivitet är avanmälningsavgiften 300 kronor om avanmälning sker minst 2 veckor innan aktiviteten hålls, och 600 kronor om avanmälning sker
när det är mindre än 2 veckor kvar tills aktiviteten börjar.

DU BEHÖVER INTE BETALA
AVANMÄLNINGSAVGIFT OM:
Du kan inte anmäla dig till någon ny US aktivitet förrän
avanmälningsavgiften                                       , har börjat
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betalas av enligt överenskommelse med kansliet/planeringsgruppen eller läkarintyget har kommit till kansliet.
Dessa regler gäller även för US riksstyrelseledamöter och
planeringsgrupper.
Du blir sjuk. Om Fokus medlem anser att det är nödvändigt
har US rätt att begära in läkarintyg. Intyget får vara högst
en vecka gammalt räknat från aktivitetens startdatum.
Om det är din första US aktivitet.
Andra hastigt påkommande särskilda skäl som t ex: eget
barns för tidiga födelse, eget barns sjukdom eller dödsfall/
begravning inom familjen eller av annan närstående.
Tidigare känd stadigvarande sjukdom.
Om påkallat US-uppdrag krockar med en annan US-aktivitet som du har anmält dig till.
Det är gruppen Fokus Medlem i samråd med planeringsgruppen som prövar vad som ska anses som särskilda skäl
från fall till fall.
Att ha mycket i skolan är inte en anledning att boka av
senare än två veckor innan aktiviteten. Om du innan anmält att du inte är säker på att du kan delta, kan Fokus
Medlem vara mer generös i sin bedömning.
143

3

. RESEPOLICY

Denna policy gäller för medlemmar, funktionärer och personal
som reser för US räkning.
Huvudprincipen ska vara att samtliga resor ersätts från avreseort
samt att samtliga kostnader måste styrkas med kvitton.

VEM BOKAR RESOR?
Kansliet/resebokningsansvarig bokar biljetter inför aktiviteter,
tjänsteresor och uppdrag.
Kansliet/resebokningsansvarig bokar samtliga resor inför en aktivitet om inga andra önskemål framförs.
Inom Riksstyrelsen är det enbart presidiet som ska ha behörighet
att boka resor.

HUR SKA BILJETTERNA DISTRIBUERAS?
Alla biljetter är digitala och skickas till din mejl eller app/mobil. De
som är medlemmar i SJ prio bör ange detta, deras biljetter läggs
på deras konto i SJ appen. Biljetter som inte går att boka i förväg
får berörd person själv köpa och redovisa som eget utlägg.
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I samband med anmälan efterfrågas om du har handikappersättning, dessa biljetter blir billigare. Du måste kunna intyga
att du har handikappersättning när du reser.

VILKEN TYP AV BILJETTER SKA BOKAS?
Vid tåg- och bussresor bör som regel ombokningsbara eller återbetalningsbara biljetter väljas, beroende på vilket som blir billigast. Vid flygresor får bokaren från fall till fall avgöra utifrån prisskillnaden vilken biljettyp som ska bokas.

MISSNÖJE ÖVER BOKNINGAR
Det ska klart framgå i inbjudan att du vid anmälan måste tala om
ifall du har särskilda önskemål vad gäller avreseort, tider med
mera. Framförs inga sådana önskemål och du ändå är missnöjd
med det som bokas får du själv boka om resan till samma kostnad. Om biljetten efter ombokning blir dyrare står du för mellanskillnaden.

VILKET FÄRDSÄTT SKA VÄLJAS?
Tåg ska vara huvudfärdmedlet. Det står dock var och en fritt att
välja annat färdsätt om det är billigare eller det enda tillgängliga.
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US vill främja hållbart engagemang oavsett var du bor i landet.
Har en medlem en sysselsättning såsom jobb eller studier ska
det vara möjligt att ha kvar energi till detta efter en avslutad
US-aktivitet. Vi vill därför främja så smidiga resvägar som möjligt.
En viktig aspekt att ha med för planeringsgrupper är att om det
finns yngre medlemmar med på aktiviteten ska de ges möjlighet
att komma hem i rimlig tid dagen före skoldag. Det här innebär att
planeringsgrupper fortfarande har möjlighet att avsluta sin aktivitet lite senare men att då anpassa färdmedlet för de som har
längre avstånd så att de trots detta ändå kan komma hem i rimlig
tid.
Överstiger den totala restiden 6 timmar får flyg övervägas.
Görs resa med bil ska skattefri milersättning ges ut i form av eget
utlägg.

EXTRA KOSTNADER VID FÖRSENINGAR
Om ett färdmedel missas på grund av förseningar inom lokaltrafiken skall US ersätta resenären de extra kostnader som uppstår samt rikta ersättningskrav mot det aktuella trafikbolaget.
Resenären bör dock välja anslutningar som inbegriper viss felmarginal på 15–20 minuter.
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Missas ett anslutande SJ-tåg på grund av förseningar inom den
egna tågtrafiken ska SJ stå för kostnaderna.

MATERSÄTTNING
Överstiger restiden 6 timmar av en resa som US betalar utgår
matersättning mot inlämnande av kvitto med maximalt 150 kronor inklusive en dricka per enkelväg. Om du måste äta på ett matställe vid tågstation/flygplats kan ersättningen utökas till max
200 kronor beroende på kostnadsnivå. Kontakta samordnare av
arrangemanget.
Väljer du själv att göra uppehåll i resan eller du efter bokning
bokat om resan så att väntetiden vid byten gör att resan överstiger 6 timmar utgår inte matersättning.

AVVIKANDE RESEDAG
Om en medlem vill kan den få sin resa bokad så att ankomstdagen är maximalt 4 dagar innan ordinarie ankomstdag. En resa
kan också bli bokas så att avresedagen är maximalt 4 dagar efter
ordinarie avresedag. Detta kan göras utan att det påverkar om
US betalar medlemmens resa eller inte, såvida det inte medför
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omfattande prisskillnader. US står inte för kostnaden för boende
och mat eller annat som kan medfölja om medlemmen väljer att
ha avvikande resedag. Om medlem är under 18 år måste medlemmens målsman godkänna att medlem får avvikande resedag.

PERSONLIGA UTLÄGG, BÖTER OCH
SKADESTÅND
Personliga utlägg
När ett personligt utlägg ska redovisas ska detta göras senast innan årsskiftet. Kvittot ska skickas in till rikskansliets
personal, personliga utlägg ska redovisas på blankett för redovisning av kvitton. Rikskansliet kan hjälpa till med ifyllning
av en sådan blankett om kvittots sammanhang förklaras vid
inskickandet. Detta gäller även utlägg med organisationskort.
Böter- och skadestånd
I vissa fall kan US välja att ersätta medlemmar som ådragit sig
skadeståndsansvar eller ansvar att betala böter. Detta gäller
främst fall då organisationen varit medveten om att det finns
en risk att skadestånd kan krävs eller att en medlem måste
betala böter, men då organisationen landat i att den risken är
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nödvändig att ta för att US- verksamhet ska bedrivas. Detta
kan exempelvis vara att en fått böter i samband med deltagande i politisk aktion. Riksstyrelsen prövar dessa ärenden
från fall till fall.

RIKTLINJER VID RUMSINDELNING
För att US-aktiviteter ska vara så trygga, lustfyllda och väl
fungerande för så många deltagare som möjligt har Fokus
Medlem tagit fram dessa riktlinjer:
Huvudprincipen är att alla bor i dubbelrum.
Planeringsgruppen ska ta hänsyn till önskemål som kommer in från medlemmar vid anmälan angående rumsindelning.
Nya medlemmar eller deltagare som behöver extra stöd
bor helst tillsammans med en erfaren medlem. Den erfarne medlemmen ska tillfrågas om detta i förväg.
Ledsagare kan bo med deltagare men det ska klargöras
att ledsagaren inte har skyldighet att hjälpa deltagaren på
nätterna. Att en ledsagare bor i samma rum som deltagare
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betyder inte att ledsagaren har extra ansvar för att hjälpa
denne deltagare. En person som har med sig en av kommunen anställd personlig assistent får bo i samma rum
som sin assistent ifall de önskar det.
När en medlem som har med sig ledar- eller servicehund
ska dela rum med en annan deltagare ska båda först godkänna detta.
Kanslipersonal bor i första hand enskilt, i andra hand med
annan personal och i tredje hand med ledsagare. Detta
gäller även i normalfallet inbjudna personer, t.ex. gästföreläsare och tolkar.
Inbjudna gäster som inte betalar sitt boende själv fördelas
enligt dessa riktlinjer.
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4.

LEDSAGNING INOM US

US har i princip en ledsagare för var femte deltagare under en
aktivitet. Detta är utgår från att av dessa fem har två en grav
synnedsättning. Detta innebär att en enskild medlem inte kan
förvänta sig eller kräva en ledsagares fulla uppmärksamhet.
Under aktiviteter förväntas alla deltagare kunna förflytta sig korta sträckor själva med stöd av hjälpmedel så som vit käpp eller
ledarhund. Planeringsgruppen bör titta på hela gruppens behov
(utifrån synstatus och eventuellt andra behov) när de bestämmer antal ledsagare.
Vid vissa tillfällen kan ledsagare sättas in som hjälp till kursledningen, exempelvis vid incheckning av bagage på flygplatser
eller vid påstigning av bussar för att räkna in gruppen, vara läsoch skrivhjälp till kursledningen samt i vissa fall hjälpa till att förflytta gruppen från ett ställe till ett annat i en stad.
Detta innebär att US ledsagare även ansvarar för praktiska saker
gällande hela gruppen och inte enbart för de deltagare som skall
ledsagas.
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Ledsagaren är i tjänst från och med den tidpunkt som deras
schema börjar. Om ledsagaren vill får hen hjälpa deltagare under
resor till och från aktiviteten men det sker i så fall på frivillig basis.

US LEDSAGARE SKA:
Assistera med fysisk ledsagning – alltså praktisk hjälp
att ta sig fram under aktiviteten/resan. Denna ledsagning sker oftast med en ledsagare på två med grav
synnedsättning.
Assistera med att plocka/hämta mat vid självbetjäning i
de fall då det inte är möjligt att deltagaren själv följer med
för att hämta mat. I så stor utsträckning som möjligt ska
dock deltagaren själv följa med och bära sin egen mat.
Beskriva omgivning och saker (om intresse finns) – exempelvis vid sightseeing, shopping eller promenader samt
möjliggöra deltagande i olika aktivitetsinslag.
Assistera vid sociala kontakter, exempelvis att hitta aktivitetsplanerare, hitta gruppen eller en specifik person som
deltagaren vill tala med.
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Assistera genom att söka igenom hotellrum eller liknande
efter glömda/borttappade saker under resan och innan
hemfärd.
I vissa fall vara skriv- och läshjälp för deltagare under aktiviteten.

US LEDSAGARE FÖRVÄNTAS INTE:
Hjälpa deltagaren med dennes privata hygien.
Hjälpa deltagaren med bäddning, städning, tvätt, eller liknande. Kan dock bistå om deltagaren behöver hjälp att
lära sig hur man t.ex. bäddar eller städar för att sedan kunna göra det själv.
Bära deltagarens väskor eller att vara ansvarig för
packning vid hemfärd.
I stor utsträckning hjälpa till med att hantera maten som
serveras vid aktiviteter och resor. Kan också i detta fall behöva visa hur deltagaren själv löser det.
Ledsagarna skall inte vara de som på grund av deltagarens
hemlängtan och svårigheter med att sova själv, går och
lägger sig tidigt eller håller sällskap vid läggdags.
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Vi hoppas att dessa riktlinjer skall underlätta för både deltagare
och ledsagare under resor och aktiviteter! Om en deltagare vill
ha mer hjälp av sin ledsagare än US allmänna ledsagare kan ge
tror vi att deltagaren får ut mer av aktiviteten/resan med en egen
assistent.

US som arrangör förbehåller sig rätten att i vissa fall bedöma
hjälpbehovet hos en anmäld deltagare som för stort för de egna
ledsagarna – och därför kräva att deltagaren tar med sig en egen
assistent. Dessa beslut fattas och meddelas av Fokus Medlem
efter samtal med berörd deltagare/vårdnadshavare. Dessa
beslut omprövas vid behov.

US ska alltid eftersträva att göra våra aktiviteter så tillgängliga
som möjligt för personer med ytterligare funktionsnedsättningar.
Ledsagare kan därför i vissa fall hjälpa personer med ytterligare
funktionsnedsättningar med saker som annars inte ingår i deras
uppdrag så som bäddning eller att bära saker.
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VEM KAN VARA LEDSAGARE I US?
För att kunna vara ledsagare i US ska personen ha fyllt 15 år, helst
18 år samt se så pass bra att personen får ta B-körkort.

Meriterande är om personen har tidigare erfarenhet av personer med synnedsättning som till exempel familjemedlem eller en
nära vän.
Även erfarenhet av andra funktionsnedsättningar är meriterande.

US tar sig rätten att kontrollera personer mot belastningsregistret vid tveksamheter.
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5.

POLICY FÖR YTTERLIGARE
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

US är en organisation av och för unga med synnedsättning. Vi
jobbar med att förbättra tillgängligheten i samhället för unga
med synnedsättning och strävar alltid efter att våra egna aktiviteter ska vara tillgängliga även för medlemmar med ytterligare
funktionsnedsättningar. Vi vill att alla i så stor utsträckning som
möjligt ska kunna delta i aktiviteterna.
Om en medlem har några ytterligare funktionsnedsättningar bör
planeringsgruppen se till att denne kan delta utan problem. Det
kan exempelvis innebära att planeringsgruppen behöver ordna
fram hörselslinga till medlem som hör dåligt, välja lokaler som
fungerar för en rullstol, lägga in regelbundna pauser i scheman
för personer med koncentrationssvårigheter och så vidare.
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KOSTNADER:
US står alltid för assistentens/ledsagarens resor till och från aktiviteter i de fall där kommunerna inte vill stå för kostnaderna.
US står även för de eventuella kostnader som uppstår vid aktivitetsinslag, såvida ingen annan överenskommelse görs med
berörd person i de fall där berörd person har någon speciell överenskommelse med sin hemkommun. Exempel på sådana kostnader är konsertbiljetter. Kostnader för boende och mat står kommunen för.

VEM BEHÖVER EXTRA LEDSAGNING/
PERSONLIG ASSISTENT?
Sammankallande i planeringsgruppen i samråd med personal tar
beslut om vilka deltagare som har behov av egen ledsagare/ personlig assistent. En medlem som själv vet om att den har dessa
behov ska kontakta sammankallande eller personal för att informera om detta.
Medlemmar som har särskilda behov bör tala om det i förväg för
planeringsgruppen. Det ska tydligt framgå att detta är sekretessbelagd information som stannar mellan medlemmen, planeringsgruppen och en eventuell ledsagare. Detta måste rapporteras
varje gång, då US inte registerför den informationen.
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6.

POLICY FÖR MEDTAGANDE
AV KOMPIS/NÄRSTÅENDE
Som medlem går det bra att ta med sig en kompis eller en
närstående ifall det är en av dina första US Riks aktiviteter,
men endast i mån av plats. Kompisens/den närståendes
anmälan bekräftas därför efter sista anmälningsdag.
Detta gäller enbart US-aktiviteter i Sverige.
Som förstagångsdeltagande medlem har du rätt att avanmäla dig om kompisen eller din närstående inte får plats.
Deltagaravgiften för kompis/närstående är 0 kr.
Kompisen/närstående har inte skyldighet att agera ledsagare.
Personer som uppfyller medlemsvillkoren kan inte räknas
som kompisar/närstående.
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7.

POLICY FÖR DJUR PÅ
AKTIVITETER
Medlemmar får vid behov ha med ledsagar- och servicehundar
på aktiviteter. Husdjur som ej är servicedjur är inte tillåtna på aktiviteter. Vid bedömningsfall ifall husdjuret är servicedjur avgör
planeringsgruppen.

Medlemmen ansvarar själv för djurets skötsel och mat.
Medlemmen har också ansvar för att djuret inte stör ordningen
och inte vistas på platser där andra närvarande kan störas.
Medlemmen har ansvar att tillsammans med allergiker och
planeringsgruppen se till att alla medlemmar kan delta på aktiviteten.
Det är upp till varje planeringsgrupp att avgöra om medlemmen
följt denna policy eller inte. Om medlemmen inte följer denna policy ska medlemmen få en tillsägelse att bättra sig.
US står för alla kostnader som rör servicedjur, exempelvis ledar-och servicehundar.
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Riksstyrelsens redovisning av
beslut från Riksstämman 2021
Bakgrund
Det är under den här punkten som medlemmar kan lyfta frågor
och lyssna in hur styrelsen har arbetat under tidigare år med att
verkställa stämmans beslut från föregående år. Detta är en punkt
som sker muntligt och alla frågor kommer att protokollföras.
Syftet med denna punkt är att ge medlemmarna en mer personlig
insyn i vad som skett under föregående år, utöver det som går att
utläsa i verksamhetsberättelsen.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att fastställa riksstyrelsens redovisning av beslut från
riksstämman 2021.
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Nytt kapitel i det politiska
programmet
Bakgrund
Under denna punkt har riksstyrelsen möjlighet att lämna egna
förslag till stämman. Ett sådant förslag kallas för proposition.
Till riksstämman 2022 har riksstyrelsen lämnat förslag om att lägga till ett nytt kapitel i Unga med Synnedsättnings politiska program. Det nya kapitlet heter “Vår rätt till rörelsefrihet” och handlar om just rörelsefrihet.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att anta det nya kapitlet “Vår rätt till rörelsefrihet” till det politiska programmet
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VÅR RÄTT TILL
RÖRELSEFRIHET
Att kunna röra sig fritt är en mänsklig rättighet. Personer med
synnedsättning ska kunna röra sig lika fritt, flexibelt och obehindrat som seende personer. Idag är det tyvärr inte så i samhället. Istället för att anpassa samhället universellt har det satts in
särlösningar. Det tycker vi är fel, särskilt när dessa särlösningar
inte alltid fungerar.
Fri och flexibel rörlighet ökar människors möjlighet att ha relationer, ta del av kulturen, utbilda sig på högre nivå, arbeta och
ha andra sysselsättningar. När möjligheten och rätten att röra
sig fritt inte finns, inskränks våra mänskliga rättigheter. För att
kunna röra oss omkring i samhället idag behöver vi förlita oss på
närstående och på offentlig service. Vi fråntas rätten att själva
kunna bestämma när och hur vi ska röra oss. Det leder till att vi
begränsas i många olika områden av livet, exempelvis i vår förmåga att ha arbete, utbilda oss på högre nivå och upprätta hållbara
relationer.
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Att tvingas vara beroende av andra människor, av tillgängliga
färdmedel och av kollektivtrafik – som dessutom inte alltid lever
upp till våra förväntningar – är inte rätt. Det skapar ofta en känsla
av frustration, isolering, stress, ilska och leder till social exkludering.
Personer med synnedsättning borde ges samma möjligheter och
förutsättningar som alla andra. Vi har rätt till att kunna röra oss
lika fritt och tryggt som fullt seende personer i offentliga miljöer.
Men för att det ska fungera så krävs en universell utformning av
samhället.
I avsnittet ”Rörelsefrihet” anges US åsikter kring rörelsefrihet i de
politiska områdena relationer, utbildning, färdtjänst, tillgängliga
städer, tillgänglig kollektivtrafik, ledarhundar, ledsagning via LSS
och medflyttande av stödinsatser. Dessa frågor anser US är av
särskild vikt för att unga med synnedsättning på samma villkor
som seende personer kunna ha möjligheten att röra sig fritt i
samhället.
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1. Utbildning

US tycker:
Att lektionerna ska vara i samma, eller ett fåtal, lokaler. Om
det är olika lokaler varje lektion kan det vara svårt att lära
sig hitta dit.
Att studentboenden ska vara tillgängliga för personer med
synnedsättning
Att utbildningens lokaler ska ha taktila kartor och
punktskrift på informationsskyltar så att personer med
synnedsättning kan hitta i byggnaderna. Den fysiska tillgängligheten i utbildningens lokaler är avgörande för huruvida personer kan slutföra utbildningen eller inte
Att elevassistenter inte ska innebära att ens sociala kontakter och vänskapsband med andra i sin klass begränsas.
Att tillgången till skoltaxi ska vara lika i hela landet och att
den ska vara kostnadsfri som all annan skolskjuts. Skoltaxi ska även gälla aktiviteter som är förlagda på en annan
adress än i skolan, exempelvis vid friluftsdagar, praktik
och övriga skolpliktiga aktiviteter.
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2. Färdtjänst

US tycker:
Att färdtjänst ska vara kompensationen för att personer
med synnedsättning inte får ta körkort, och ska kunna få
användas likvärdigt som seende kan använda sin bil.
Att tillgången till färdtjänst ej ska vara tidsbegränsad.
Att bedömningen av färdtjänst ska vara jämlik över hela
landet.
Att en person ska ha rätt att resa ett obegränsat antal resor under hela dygnet.
Att det ska vara möjligt att göra stopp under resan på 10
minuter för att uträtta korta ärenden.
Att en ska kunna åka färdtjänst på dygnets alla timmar
oavsett var en bor i landet.
Att frågorna i formulären för att kunna få färdtjänst inte
missgynnar en med synnedsättning.
Att en person med synnedsättning som norm ska beviljas
färdtjänst året om.
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Att det inte ska finnas en begränsning på antalet resor i
färdtjänsten.
Att en person med synnedsättning ska ha rätt att ta med
sig tre medresenärer utan extra kostnad, oavsett var en
bor i landet.
Att färdtjänstreglerna inte ska skilja sig alls mellan olika
kommuner och regioner.
Att föraren inte ska förvänta sig att färdtjänstresenären
kan visa eller beskriva färdvägen utan att föraren måste
använda sig av exempelvis GPS.
Att det ska vara möjligt att ta sig till och från arbetet enkelt. Färdtjänst ska vara ett bra medel för att ta sig runt i
samhället och bör vara tillgänglig och flexibel.
Att det ska finnas centrala beslut om vad som gäller vid
färdtjänst under arbetstid.
Att det ska vara möjligt att använda färdtjänst så många
gånger en vill under dagen.
Att man ska kunna använda färdtjänst i alla kommuner.
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3. Tillgängliga städer

US tycker:
Att all gatumiljö ska vara väl upplyst och att alla
övergångsställen ska förses med ljud- och ljussignaler
samt taktila ledstråk.
Att offentliga utrymmen, bostäder och kontorsbyggnader
byggs tillgängliga och säkra från början för personer med
synnedsättning.
Att personer med synnedsättning alltid ska tas med i
planeringsfasen i samband med att en ny samhällsplanering görs.
Att separata parkeringar ska finnas för elsparkcyklar och
liknande färdmedel.

4. Tillgänglig kollektivtrafik

US tycker:
Att all kollektivtrafik i Sverige ska vara försedd med hållplats- och linjeutrop, tillgänglig information om avgångar,
taktila ledstråk, markeringar vid plattformens kant samt
information på punktskrift.
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Att tillgängliga applikationer för smarta telefoner med realtidsinformation, platsinformation och reseplanerare ska
finnas för samtliga kollektivtrafikbolag.
Att digitala kartor möjliggör navigering på alla stationer.
Att Sverige ska ha ett enhetligt system för bokning av ledsagning vid resor med kollektivtrafik.
Att US ska vara inkluderade i framtagande av ny programvara som rör kollektivtrafik.
Att samtliga kollektivtrafikbolag i Sverige ska ha krav
på sig att ansluta sig till “Ledsagningsportalen”, det gemensamma system för ledsagning med kollektivtrafiken
som idag finns men som inte alla är anslutna till.
Att alla stationer utrustas med taktila kartor så att personer med synnedsättning självständigt kan orientera sig
på stationen.
Att personer med synnedsättning ska ha rätt till ledsagning från dörr till dörr när de använder sig av kollektivtrafiken
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5. Ledarhundar

US tycker:
Att ledarhunden som hjälpmedel kan användas fullt ut
som en laglig rätt oavsett plats i samhället.
Att det statliga anslaget till ledarhundar höjs till en nivå så
att kötiden för att få en ledarhund aldrig överstiger ett år.
Att personer under 18 år ska ha möjligheten att ansöka om
att få en ledarhund.
Att fler personer ska kunna ta del av ledarhunden som
hjälpmedel.

Ledsagning via LSS

US Tycker:
Att personer med synnedsättning ska omfattas av LSS.
Att en skärpning görs av LSS som särskiljer ledsagning
från personlig assistans, minskar utrymmet för tolkning
samt likställer bedömningen i olika kommuner.
Att stöd beviljas utifrån individens förutsättningar, ger tillräckligt stöd för att denna ska kunna leva det liv den själv
vill och att kostnaden täcks av det offentliga.
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Medflyttande av stödinsatser

US tycker:
Att beslut om stödinsatser till personer med
synnedsättning ska kopplas till individ istället för bostadsadress, för att vid flytt till annan kommun underlätta handläggningen, korta beslutsprocessen samt ge en trygghet i att stöd ges även i den nya kommunen.
Att färdtjänsten borde vara personbunden istället för bunden till kommunen. Idag kan det uppstå problem när ens
beviljade insatser ska flyttas från en kommun till en annan, vilket kan innebära att en står utan färdtjänst.

170

Valberedningens förslag på
ersättningar och arvoden för
2023
Bakgrund
Enligt Unga med Synnedsättnings stadgar är det valberedningen
som ska bereda frågan om vilka ersättningar och arvoden som
ska finnas för organisationens förtroendevalda. Nedan presenteras ett förslag som går igenom vilka ersättningar och arvoden
som föreslås för riksstämman att besluta om.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att

arvodets summa fastställs till att motsvara en heltidslön på

50% av ett prisbasbelopp.
att ordförandearvodet ska ligga på 60% som fördelas mellan
samtliga i ordförandepresidiet.
att ordförande har rätt att få minst 50% av ordförandearvodet.
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att arvodet för ledamöter fastställs till 200 kr per ordinarie sammanträde/arbetshelg ledamöterna deltar på, dock max 999 kr/år.
att riksstyrelseledamöter som missar styrelsesammanträden
på grund av annat US-uppdrag inom riksorganisationen ska få arvode i enlighet med om de närvarat vid dessa sammanträden.
att riksstyrelseledamöter som deltar i US aktiviteter deltar gratis om deltagaravgiften är högst 500 kronor, dock inte på sitt
eget hemdistrikts aktiviteter.
att distrikt och lokalavdelningar ersätts med motsvarande summa.
att

om deltagaravgiften överstiger 500 kr betalar styrelseleda-

moten själv mellanskillnaden.
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Valberedningens
förslag till arvoden
Inför åretsriksstämman har valberedningen noterat att det finns
tre problem som vi skulle vilja föreslå att riksstämman ska åtgärda i år. Dessa tre problem är: 1. Den summan som arvodet baseras
på har inte korrigerats på länge. 2 Att procentsatsen som presidiet får är låg. 3. Att ordförande inte har rätt till något arvode.
Utöver dessa korrigeringar föreslår vi att övriga arvodesnivåer
ska vara samma som föregående år, dessa finns under 4 Övriga
förslag från valberedingen.

1. Den summan som arvodet baseras på har
inte korrigerats på länge.
1.1 Bakgrund.
Att arvodet i dag är baserat på en fastsumma, vilket inte korrigerats på flera år. Detta innebär att arvodet, i praktiken, blir
mindre för varje år som går på grund av inflationen.
Idag baseras presidiets arvode på en fast summa på 24 000
kr i månaden, det har varit denna summa i många år. För att se
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till att denna summa får en ökning för att motsvara inflationen
i samhället föreslår vi att Riksstämman i stället ska besluta att
den fasta summan istället ska baseras på 50% av ett prisbasbelopp (år 2022 motsvarar 50% av ett prisbasbelopp 24 150 kr
i månaden). För ytterligare information om prisbasbeloppet,
länk: https://www.regeringen.se/artiklar/2021/09/prisbasbelopp-for-2022-faststallt/).

1.2 Valberedningens förslag till beslut.
Att Riksstämman beslutar:
Att – arvodets summa fastställs till att motsvara en heltidslön
på 50% av ett prisbasbelopp.

2. Att procentsatsen som presidiet får är låg.
2.1. Bakgrund.
Idag fördelas 40 % mellan ordförande samt de två vice-ordförande. Denna procentsats motsvarar inte den tid som
ordförande och vice ordförande måste lägga på att arbete
åt US. På riksstämman 2023 kommer det väljas en ny ordförande för US Riks. Det är bra ifall denna kommer få ordentliga
förutsättningar, där inräknat tid för att kunna lära sig uppdraget snabbt.
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2.2 Valberedningsförslag till beslut.
Att Riksstämman beslutar:
Att - ordförandearvodet ska ligga på 60% som fördelas mellan
samtliga i ordförandepresidiet.

3. Att ordförande inte har rätt till något
arvode.
3.1 Bakgrund.
Att det inte finns något som garanterar att ordförande har rätt
till att ta del av så mycket av det arvode som fördelas, utan att
det blir beroende av vad riksstyrelsen beslutar. På riksstämman 2023 kommer det väljas en ny ordförande för US Riks. Det
är bra ifall denna kommer få ordentliga förutsättningar, där inräknat tid för att kunna lära sig uppdraget snabbt.

3.2 Valberedningsförslag till beslut.
Att Riksstämman beslutar:
Att - ordförande har rätt att få minst 50% av ordförandearvodet.
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4. Övriga förslag från valberedningen.
4.1 Bakgrund.
Utöver ovannämnda förändringar ska även riksstämman
besluta om arvode till övriga i riksstyrelsen. Valberedningen
föreslår att vi inte ändrar dessa arvoden jämfört med tidigare
år.

4.2 Valberedningsförslag till beslut.
Att Riksstämman beslutar:
Att - arvodet för ledamöter fastställs till 200 kr per ordinarie
sammanträde/arbetshelg ledamöterna deltar på, dock max
999 kr/år.
Att - riksstyrelseledamöter som missar styrelsesammanträden på grund av annat US-uppdrag inom riksorganisationen
ska få arvode i enlighet med om de närvarat vid dessa sammanträden.
Att - riksstyrelseledamöter som deltar i US aktiviteter deltar
gratis om deltagaravgiften är högst 500 kronor, dock inte på
sitt eget hemdistrikts aktiviteter.
Att - distrikt och lokalavdelningar ersätts med motsvarande
summa.
Att - om deltagaravgiften överstiger 500 kr betalar styrelseledamoten själv mellanskillnaden.
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Beslut om medlemsavgift
2023
Bakgrund
Varje år behöver riksstämman besluta om vilken medlemsavgift
som organisationens medlemmar ska betala in. Denna medlemsavgift är en del finansieringen av organisationen, den verksamhet som vi bedriver samt ett sätt för att kontrollera att de som är
medlemmar är faktiskt medlemmar. För i år kommer vi i ett samarbete tillsammans med Synskadades Riksförbund kunna erbjuda
ett gratis medlemskap i Unga med Synnedsättning för de personer som också är medlemmar i SRF.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
Att

fastställa medlemsavgiften för 2022 - 2023 till 100 kronor

per år
att Att medlemmar i SRF (Synskadades riksförbund) erbjuds ett
kostnadsfritt medlemskap under 2022 - 2023
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US förhållningsätt till
Sverigedemokraterna
Bakgrund
Under denna punkt kommer riksstämman att diskutera och gå igenom hur Unga med Synnedsättning framöver ska förhålla sig till
Sverigedemokraterna och andra antidemokratiska partier. Riksstyrelsen har tagit fram ett diskussionsunderlag till riksstämman
att diskutera.
Riksstyrelsen har inget förslag till beslut, men vill ge stämman
möjlighet att yrka om ändringar i det nuvarande beslutet under
denna stämma.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
Att enligt x göra ändringar i nuvarande policy
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US förhållningssätt till
Sverigedemokraterna (SD)
och liknande partier
Riksstyrelsen vill lyfta frågan kring US förhållningssätt till SD och
liknande partier. Beslutet kring hur US förhåller sig idag från 2019
gäller fortfarande år 2022, men det finns ännu en del oklarheter
kring hur vi faktiskt ska förhålla oss till dessa partier. Frågan har
inte diskuterats igenom ordentligt på någon riksstämma de senaste åren, därför anser Riksstyrelsen att det är lämpligt att denna
diskussion nu åter lyfts.
Riksstyrelsen har inget förslag till beslut, men vill ge stämman
möjlighet att yrka om ändringar i det nuvarande beslutet under
riksstämman.

Just nu gäller följande beslut från
Medlemsforum 2019:
Beslut
Medlemsforum beslutade:
Att behålla liggande policy
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Att till det nuvarande ställningstagande foga:
“Oavsett vad US tycker ideologiskt och politiskt
bör fakta skiljas från åsikt. Om något av partierna
som detta ställningstagande avser på eget initiativ kontaktar US för att ställa en faktafråga, t.ex.
“Hur går en syntolkning till?”, till skillnad från en
politisk fråga, t.ex. “Vad tycker US att staten ska
göra för att främja mer syntolkning i samhället?”
ska US besvara frågan”

Medlemsforum 2019s beslut är baserat på underlaget §14E US
förhållningssätt till Sverigedemokraterna (SD) och liknande
partier, där Riksstyrelsen i oktober 2010 beslutade:
Att inte söka stöd av, stödja eller samarbeta med
Sverigedemokraterna och liknande partier.
Att inte göra utspel med, uppvaktningar av, bjuda in eller
på annat sätt träffa dem enskilt.
Att ta debatten med dem där dem och vi finns representerade samtidigt på av andra arrangerade tillställningar.
Att utgångspunkten alltid ska vara vårt principprogram.
Att ställningstagandet gäller hela organisationen.
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Under Medlemsforum 2019 såg
argumentationen ut såhär:
JA-SIDAN
att samtala med SD är viktigt för att ge kunskap om vår funktionsnedsättning samt för att värna om frågor som rör synnedsatta.
Det är oklokt att “sätta käppar i hjulen” för partier som SD om de
vill kämpa för våra frågor, enbart på grund av andra saker som
partiet står för.
att US ska behandla alla partier som inte tydligt diskriminerat folk
med funktionsnedsättning som vilket annat parti som helst.
att US ska skaffa och ha kontakt med SD och liknande partier,
eftersom US är en intressepolitisk organisation som därför bör
samarbeta med alla partier som är villiga och önskar att föra tillgänglighetsfrågor. Till exempel är SD ett av de få partier som vill
göra punktskrift till lag. Något som är av intresse för US.

att SD nu är så stora att det inte längre går att nonchalera dem
vilket många gör.
att US måste kunna besvara faktafrågor, men även släppa in SD
i samtalet. Måste öppna dörrarna och samtala, annars kan vi ej
klaga på beslut som fattas eller stöds av dem. Ett exempel på en
sådan fråga är beslutet om handikappersättningen.
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NEJ SIDAN:
att US skulle samtala med SD eftersom de har ett väldigt rasistiskt synsätt och inte behandlar personer med funktionsnedsättning på ett bra sätt.
att US bör ta avstånd från allt samarbete, dialog och samtal med
SD och liknande partier som har rasistiska åsikter i sin värdegrund eller på annat sätt ställer grupper av människor mot varandra. US ska stå för och efterleva synen om allas rätt till sina
mänskliga rättigheter oavsett vem du är.
att US inte ska samtala med SD eftersom det skulle vara att normalisera dem. SD är inte som alla andra och vill ta bort flyktingars
pengar och kasta ut dem ur landet. US står för inkludering och
det är inte i linje med vårt principprogram om vi i inkluderingen
inte tänker på alla.
att partier som SD strider direkt mot vår värdegrund på grund av
deras värderingar kring etnicitet, kön och klass samt strider mot
allt det som US står för.

Riksstyrelsen förslag till beslut
Riksstyrelsen har inget förslag till beslut, men vill ge stämman
möjlighet att yrka om ändringar i det nuvarande beslutet under
riksstämman. Ledamöter från riksstyrelsen kommer i denna fråga
företräde sina personliga åsikter, och inte företrädda riksstyrelsen.
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Val
Bakgrund
Nu kommer vi till de roliga frågorna. Här ska vi välja de nya förtroendevalda för kommande verksamhetsår.
Det är valberedningen som arbetar med att ta fram förslag till
riksstämman om vilka som ska bli förtroendevalda. Valberedningen har haft som uppdrag under föregående år att ha löpande
kontakt med riksstyrelsen och olika personer i organisationen.
Det går utmärkt att komma med andra förslag, men enligt stadgarna
så är det enbart möjligt att nominera till riksstyrelsen till och med
den 1 maj. Vanligtvis brukar de som är nominerade hålla en kortfattad presentation om sig själva och dela med sig av sina framtidsutsikter.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att

välja x till ordförande

att välja x till ledamöter
att välja x till valberedning,
att välja x till verksamhetsrevisorer och
att välja x till auktoriserad revisor.
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Kandidatlista till US riksstämma
2022
Ledamot på 2 år
Valberedningens förslag:
Kevin Kjelldahl
Sofie Fredriksson
Mattias Vinsa
Thaer Tomma
Övriga kandidater:
Emelie Påhlsson
Tomas Törnblom

Ledamot på 1 år
Valberedningens förslag:
Tomas Törnblom
Emma Lindh
Övriga kandidater:
Emelie Påhlsson
Lovisa Axelkvist
Kevin Kjelldahl
Sofie Fredriksson
Mattias Vinsa
Thaer Tomma
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Valberedning på 1 år
Valberedningens förslag:
Adrian Mikkelsen – ordinarie
Oliwer Rönnelin – ordinarie
Emil Nilsson – ordinarie
Rebecka Olsson - ersättare
Övriga kandidater:
Elliot Holmgren
Lovisa Axelkvist

Personer som sitter kvar till 2023 års
riksstämma:
Frida Karlander – ordförande
Linus Johansson – ledamot
Lukas Appelqvist - ledamot
Olivia Wisniewska – ledamot
Alicia Pettersson – ledamot
Roland Gustafsson – ordinarie revisor
Peter Tjernberg – ordinarie revisor
Anna Balte – ersättande revisor
Fredrik Jonsson – ersättande revisor
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Motioner
Bakgrund
Under punkten har medlemmar möjlighet att lämna egna förslag
till stämman. Motioner betyder medlemmarnas förslag. Medlemmar kan skicka in motioner när som helst under året. Däremot
måste de inkomma till riksstyrelsen senast den första maj.
En sakupplysning gällande motion 1 Förslag på förändring
av stadgeparagraf 4.6 Alkohol och droger. Detta innebär en
stadgeändring och för att denna ska kunna bifallas krävs enligt
stadgarna att 2/3 av röstberättigade ombud röstar för att bifalla.
Under denna punkt är det ett jättebra tillfälle att lyfta frågor som
en vill diskutera och förändra med organisationen.
Inför denna riksstämma har det inkommit fem motioner:
Motion 1. Förslag på förändring av stadgeparagraf 4.6 Alkohol och droger.
Motion 2. Riksorganisationen US ska kämpa för LSS
Motion 3. Förslag på prioriterade påverkansfrågor för 2023.
Motion 4. Inköp av nytt fullstort digitalpiano till rikskansliet.
Motion 5 Arabisktolk till US Syd.
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Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att anta den nya motion 1
att anta den nya motion 2
att anta den nya motion 3
att anta den nya motion 4
att anta den nya motion 5
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MOTION 1
Förslag på förändring av stadgeparagraf 4.6
Alkohol och droger
Under åttio-talet på en aktivitet i Skåne raserade ett gäng glada
US-are ett hotellrum på grund av att de hade lite för mycket innanför västen och uppenbarligen inte klarade av det. Efter denna händelse valde riksorganisationen att göra en förändring i
stadgan och lägga till paragraf 4.6 alkohol och droger. Vi anser
dock att man inte kan skylla det beteende som uppvisades då
av US-are på nuvarande generation. Dessutom är US extrema i
frågan om alkohol då våra nordiska syskonorganisationer tillåter
alkoholhaltiga drycker vid sina aktiviteter. Det blir lätt en kulturkrock när man är utomlands och representerar US när svenskar är
de enda som behöver avstå alkoholhaltiga drycker.
Vi föreslår därför att förändra stadgeparagraf 4.6 så alkohol kan
bli tillåtet vid aktiviteter som arrangeras för målgruppen arton
plus och att alkohol kan få förtäras vid aktiviteter där endast
medlemmar över arton år närvarar.
För närvarande är stadgan formulerad på följande sätt:
4.6. Alkohol och droger
Alkoholhaltiga drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent
alkohol och illegala droger är förbjudna inom hela US’ verksamhet.
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Om denna regel bryts leder detta till att medlemmen blir
avstängd i tre månader. Skulle detta upprepas så leder det till en
uteslutning på två år. Därefter gör medlemmen en ansökan på nytt.
Vi föreslår att ändra om i stadgeparagrafen enligt följande:
4.6. Alkohol och droger
Alkoholhaltiga drycker upp till volymprocenten 15 får endast
förtäras vid aktiviteter som arrangerats för arton plus eller vid
aktiviteter dit personer som är under arton plus inte anmält sig.
Illegala droger är ej tillåtet i US verksamhet oavsett målgrupp.
Om denna regel bryts leder detta till att medlemmen blir
avstängd i tre månader. Skulle detta upprepas så leder det till en
uteslutning på två år. Därefter gör medlemmen en ansökan på nytt.
Underskriven av:
Tomas Törnblom
Tova Lindeberg
Felicia Nordström
Emil Nilsson
Adrian Mikkelsen
Johannes Segersten
Ida-Maria Engberg
Lovisa Axelqvist
Petter Norén
Frida Mari Engman
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Riksstyrelsens svar:
Riksstyrelsen tackar för den inkomna motionen. En majoritet av
riksstyrelsen är rörande överens om att vi inte vill ändra stadgan om
alkohol och droger vad gäller US egna arrangemang. En majoritet
av styrelsen är dock öppna för att ändra till att alkoholintag ska
vara möjlig vid externa representationer där vi själva inte är arrangörer.
Anledningarna är flera till varför styrelsen tycker att det vore
olämpligt att ändra stadgan vad gäller US egna arrangemang.
Styrelsen vill att US som organisation ska vara ständigt tryggt
och inkluderande och bli ansedd som en organisation som både
barn och föräldrar kan känna tillit till. Vi vill inte heller vara exkluderande mot medlemmar under 18 år.
Riksstyrelsen anser att det är lättare att ha kontroll över vem
som deltar på externa arrangemang då dessa utses av ansvarig
fokusgrupp eller riksstyrelsen. Missköts denna möjlighet kommer
det att tydligt märkas och representanten tappar sitt förtroende
för att delta på fler representationer.

Riksstyrelsen föreslår Riksstämman besluta:
-Att avslå motionen i sin helhet.
-Att lägga till i stadgeparagraf 4.6 att alkoholhaltiga drycker är
tillåtna vid externa representationer vid arrangemang där US inte
är arrangör.
Sofie Fredriksson (ledamot i riksstyrelsen) reserverar sig i frågan.
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MOTION 2:
Riksorganisationen US ska kämpa för LSS.
Jag tycker att ska arbeta med frågan för att fler i Unga med
Synnedsättning ska få ledsagning genom LSS. Den som får
ledsagning genom LSS har bättre möjligheter och högre
kvalité. Dessutom är det kostnadsfritt. På senare år blir det
allt svårare att få ledsagning genom LSS för personer med
synnedsättning-Hörselsättning. Beslut om LSS fattas på kommunalnivå så Unga med synnedsättning organisation Riksorganisationen us påverka makthavare i sin närhet för att nå förändring.
Därför tycker jag det är viktigt att börja agera i denna fråga!

Jag föreslår att årsmötet beslutar:
Att prioritera LSS som en påverkansfråga under 2022.
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MOTION 3:
Förslag på prioriterade påverkansfrågor för
2023.
Under 2022 års valrörelse kommer riksorganisationen arbeta utifrån hashtaggen #FriRörlighet. Fri rörlighet är ett begrepp som
kan innefatta många punkter. För exempel: färdtjänst, ledsagning
och kollektivtrafik.
Vi tycker att #FriRörlighet är en hashtag som kan symboliseras
med många samhälleliga begrepp och att den därav fyller en bred
funktion. Vi vill föreslå att man fortsätter att arbeta utifrån denna
ovanstående hashtag i 2023 års påverkansarbete med ledsagning via LSS och rätten till färdtjänst som prioriterade huvudområden.

Varför man ska arbeta för ledsagning via LSS:
Anledningarna är många till varför man ska arbeta inom frågan
rätten till ledsagning via LSS. LSS var en reform som Liberalerna
(dåvarande Folkpartiet) fick igenom på nittiotalet. Dagens makthavare och handläggare har glömt bort anledningen till att LSS
reformerades och under tiden har lagen hunnit med att försämras då lagen inte förändrats sedan år 1994.
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Att man som synnedsatt person inte har rätt till ledsagning via
LSS är skamligt. Detta påverkar oss på så vis att vi inte kan röra
oss i det fria på lika villkor som en seende. Vi kan inte ta oss till
frisören och styla oss, vi kan inte handla / shoppa på egen hand
och vi kan inte ta oss till gymmet för att hålla uppe vår hälsa. Dessa ovannämnda aktiviteter är bara en rad exempel i mängden på
vad man inte kan göra då du har en synnedsättning. Att kunna
skaffa sig mat för dagen och att kunna röra sig fritt i samhället
är mänskliga rättigheter som inte personer med synnedsättning
kan tillgodose sig då vi inte har någon som kan ledsaga oss från
punkt A till punkt B och hjälpa oss när vi väl är framme. Ledsagning via LSS skulle även inkludera ett mer socialt liv och en bättre hälsa för personer med synnedsättning, då vi skulle kunna
få hjälp till och från gymmet, under träningspasset eller få hjälp
med att ta sig till kafét för att kunna träffa kompisar.

Varför man ska arbeta för rätten till färdtjänst:
Rätten till färdtjänst är något som ska tillgodoses den person
som har synnedsättning. Som synnedsatt har man inte samma
orienteringsförmåga som en fullt seende person har och framförallt kan man som synnedsatt person inte skaffa sig ett körkort
för fordon. Vi tycker därför att riksorganisationen fortsatt under
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år 2023 ska arbeta med färdtjänstfrågan då avslagen ökar dag
för dag och vi vet inte heller i nuläget vad utredningen om färdtjänstlagen kommer ge för resultat. Dessutom hör ledsagning och
färdtjänst ihop med varandra eftersom färdtjänsten behövs för
att man ska kunna ta sig till den träffpunkt som ledsagaren och
brukaren kommit överens om.

Vi föreslår därför:
Att riksorganisationen ska anse ledsagning via LSS och
rätten till färdtjänst som prioriterade huvudområden i
påverkansarbetet 2023
Att hashtaggen #FriRörlighet ska vara fortsatta ledord i
riksorganisationens påverkansarbete under 2023

Underskriven av:
Tomas Törnblom
Tova Lindeberg
Felicia Nordström
Adrian Mikkelsen
Emil Nilsson
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Riksstyrelsens svar på motion 2 och 3:
Riksstyrelsen tackar motionärerna för de inkomna motionerna.
Vi i riksstyrelsen håller med om att LSS och färdtjänst är viktiga
frågor för vår målgrupp, men på grund av frågornas omfattning
och komplexitet menar vi att US inte har tillräckliga resurser för
att kunna arbeta med dessa frågor på ett ännu mer aktivt sätt.
Under valrörelsen har frågan om färdtjänst varit i fokus och med
hjälp av systerorganisationen Synskadades Riksförbund har vi lyckats få en utredning som ska behandla frågan. Vår organisation
kommer att få i uppgift att bevaka frågan med Synskadades Riksförbund för att säkerställa att de förbättringarna för färdtjänsten
blir till verklighet.

Riksstyrelsen anser att dessa frågor är viktiga för våra medlemmar och att vi arbetar med dessa frågor aktivt när frågan kommer
upp på agendan, vi kommer att bevaka dessa två frågor och se
hur samhällsutvecklingen blir längre fram då utredningar just nu
pågår.

Vi i riksstyrelsen håller med om att begreppet #frirörlighet är ett
bra samlingsnamn för organisationen att använda sig av inom
påverkansarbetet och därav yrkar vi bifall för den andra attsatsen
i motion 3.
195

Riksstyrelsen föreslår Riksstämman besluta:
-Att avslå den första attsatsen i motion 2 angående att ha färdtjänst och LSS som prioriterade mål inom vårt påverkansarbete.
-Att bifalla den andra attsatsen i motion 3 angående att US ska
använda begreppet #Frirörlighet inom det framtida påverkansarbetet.
-Att anse motion 3 som besvarad.

MOTION 4 .
Inköp av nytt fullstort digitalpiano till
rikskansliet.
I dagsläget finns det en synth på 61 tangenter som är i ganska
dåligt skick, då den har använts flitigt under åren. Då föreningen
har många medlemmar som spelar piano på en lite högre och mer
avancerad nivå tror vi det är bra om vi kan tillgodose även dessa behov genom att ha ett fullstort piano. Dessutom tror vi att
ett nytt piano kan bidra mycket till att våra medlemmar utvecklar
mer musikaliska intressen. Detta då pianot stimulerar kreativi196

teten framförallt hos våra yngre medlemmar, som både kommer
få goda möjligheter att utforska pianots olika ljud och låtar som
finns inbyggda och kan därmed ha något meningsfullt att göra på
kansliet. Att ha ett piano på kansliet kan för våra medlemmar som
inte är så erfarna i pianospelande leda till att dessa upptäcker
vilket fantastiskt instrument det är, så de själva börjar utveckla
sig mer inom pianospelande. Vi tror det kan vara av en stor vikt
att pianot har stöd för att användas med appar genom en mobiltelefon som möjliggör styrningen av pianots funktioner, samt
att apparna möjliggör för mer roliga och kreativa sätt att skapa
musik. Dessutom bör pianot också vara lätt att använda för personer med synnedsättning genom att pianot har fysiska knappar.
Budgeten organisationen bör lägga på att köpa ett piano föreslås
faställas till cirka 15000, 20000 kr, vilket är i en medelhög prisklass på marknaden av digitala pianon. Då får man både ett mer
än väl acceptabelt ljud och en bra och vägd klaviatur. Då får man
också med fler andra ljud än pianoljud samt appstöd och bättre
högtalare. Vi föreslår årsmötet att besluta att ett nytt piano köps
in. Vi föreslår årsmötet besluta om att budgeten ska ligga på max
20000 kr. Vi föreslår årsmötet att besluta om att riksstyrelsen ser
till så köpet genomförs, men att motionärerna hjälper till genom
att se så rätt modell köps in.
Joachim Jonasson
Emil Nilsson
Wendela Forneman Jobsson
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Riksstyrelsens svar på motionen:
Riksstyrelsen tackar för den inkomna motionen. Då ett piano på
rikskansliet till största del enbart kan nyttjas av de medlemmar
som ofta befinner sig på plats där, vilket mest är medlemmar
från US Stockholm, ser styrelsen inte detta som en investering
som skulle gynna alla organisationens medlemmar lika mycket,
och därför inget riksorganisationen ska lägga sina pengar på.
Styrelsen rekommenderar hellre att US Stockholm gör inköpet av
ett piano med egna medel till deras medlemmar, att sedan förvara det på rikskansliet är således inga problem.
Under 2021 och 2022 gav riksorganisationen ekonomiskt bidrag
till alla distrikt. Inköpet av ett piano kan då täckas av detta bidrag
då det innebär en förmån för alla distriktets medlemmar.
Riksstyrelsens förslag till beslut
-att riksstämman avslår motionen.
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MOTION 5.

Arabisktolk till US Syd
Hej
Jag har under den senaste året upplevt ett stort problem i US
Syds aktiviteter, och det är språkanvändningen. Majoriteten
av dem som är medlemmar har arabiska som förstaspråk
vilket inte har varit ett stort problem för Laoko, Abdullha och Suleiman som talar arabiska. Det stora problemet är
för minoritets medlemmarna som inte talar det språket och
inte kan var med för att diskutera med resten av medlemmarna. Detta skapar svårigheter för medlemmarna att kunna var med och delta i aktiviteterna vilket inte uppfyller 2§ av
stadgan som US Syd diskuterade under årsmötet. Problemet
har tagit upp flertal gånger med Laoko, Abdullah samt några
av ledsagarna som ser effekten som detta har på minoritets
medlemmarna. Förslaget är att anställa en tolk som kan vara
med och tolka för minoritets medlemmarna under aktiviteten.
Ni är välkomna att kalla dem US Tolk så länge något görs för
att lösa problemet.
Riksstyrelsens svar till motion 5
Den situationen som beskrivs i motionen är verkligen inte acceptabel, men Riksstyrelsen har pratat med andra medlem-
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mar från US Syd, men dessa medlemmar känner inte igen det
problem som tas upp i motionen. Om situationen är så som
beskrivs i motionen så anser vi att det finns andra lösningar att ta till. Att anställa en tolk skulle dels vara väldigt dyrt,
dels tror vi inte att en tolk är bästa lösningen för att komma åt
problemet med språkbarriären på våra återkommande US-aktiviteter.
Riksstyrelsen anser dock att den här frågan går att lösa på lägre
nivåer i organisationen och att den inte är något som riksstämman ska besluta om.
Riksstyrelsens förslag till beslut:
-att riksstämman avslår motionen.
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Verksamhetsplan 2023
Bakgrund
Verksamhetsplanen är riksstyrelsens förslag på aktiviteter och
prioriteringar som styrelsen ska jobba med under kommande år.
Här ges möjlighet att diskutera, komma med nya förslag på saker
som ska göras under kommande år.

Nedan presenteras Unga med Synnedsättnings verksamhetsplan för 2023.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta

att anta verksamhetsplanen för 2023
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Verksamhetsplan 2023
Riksorganisationen
Unga med Synnedsättning
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LÄGG IN EN INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÄR.
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Inledning
Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) är en intressepolitisk organisation bestående av ungdomar med
synnedsättning i åldrarna 10 till och med 30 år. 31 år är slutåldern
för medlemskap.

US är en tvåplansorganisation uppdelad i en riksorganisation och
fem självständiga distrikt: US Norr, US Mitt, US Syd, US Stockholm
och US Väst som även omfattar lokalföreningen US Göteborg.
Sedan starten 1975 har organisationen varit en mötesplats för
socialt umgänge, idéutbyten och lärande inom ramen för olika
sammankomster och aktiviteter. US har också sedan starten varit en stark påverkansröst och företrädare i kampen för
icke-diskriminering, jämlikhet och full delaktighet för unga med
synnedsättning. Det strategiska samarbetet i solidarisk anda
med andra föreningar och systerorganisationer nationellt och internationellt utgör en grundbult i verksamheten.
Riksorganisationen har en riksstyrelse vald på Riksstämman där
ledamöterna kommer från hela landet. Rikskansliet ligger i Stockholm.
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OM
VERKSAMHETSPLANEN
Verksamhetsplanen för riksorganisationen tas fram av
riksstyrelsen och rikskansliet till Riksstämman (US årsmöte).
Riksstämman antar sedan verksamhetsplanen med eventuella
ändringar.

Planerna syftar till att på ett övergripligt och lättförståeligt
sätt redogöra för de långsiktiga och kortsiktiga strategierna och
målsättningarna för US verksamhet, utifrån medlemmarnas behov och önskemål i en föränderlig omvärld.

Ett årligt tema som antas av Riksstämman ska tillåtas färga av
sig på verksamheten som helhet. Det inledande stycket beskriver det aktuella temat och hur det på ett övergripande plan kommer att följas upp inom ramen för olika aktiviteter och insatser.
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US verkar inom fyra övergripande
fokusområden:
1.Medlem
2.Politisk påverkan
3.Kommunikation
4.Internationellt
Verksamhetsplanen följer denna indelning.

Varje fokusområde inleds med en beskrivning av
fokusområdets övergripande vision. Därefter följer en sammanfattning av verksamheten inom fokusområdet med korta
beskrivningar av de projekt, aktiviteter, samarbeten, kanaler och
plattformar som planeras.

Varje fokusområde listar också ett antal målsättningar. De inledande målsättningarna är mer visionära och beskriver
US långsiktiga målsättningar. De avslutande målsättningarna är
mer specifika och konkreta och tar sikte på det nästkommande
verksamhetsåret.

Du hittar US stadgar, principprogram och övriga styrdokument på vår hemsida www.ungsyn.se
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TEMA FÖR
RIKSORGANISATIONEN
2023: UTBILDNING
En tillgänglig utbildning har alltid varit en viktig fråga för US.
Oavsett om det rör sig om grundskola, gymnasium, folkhögskola eller högskola/universitet är det viktigt att som person med
synnedsättning kunna tillgodogöra sig kunskaperna på ett jämbördigt sätt med personer utan synnedsättning. Ens syn ska inte
vara en faktor som påverkar ens möjlighet att få ta del av kunskap
samt kunna få utvecklas som individ.

Tillgänglighet
Det finns fortfarande brister i tillgängligheten i vårt utbildningssystem. Vi ser att det är viktigt att fortsatt jobba med denna
fråga, både intressepolitiskt och på individstärkande nivå.
Inom påverkansarbetet arbetar US redan med tillgänglig utbildning. Det är ett arbete som ges ännu större utrymme inom temat
i form av fler och skarpare insatser genom debattartiklar, lobbyarbete gentemot enskilda makthavare och pådrivande för större
politiska initiativ för att lyfta upp dessa frågor högre på den
politiska dagordningen.
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Individnivå
På individnivå finns mycket att arbeta med. Genom erfarenhetsutbyten kring hur det är att studera med en synnedsättning de
ska vi stärka våra medlemmar under temats gång. Vi ska underlätta för att skapa diskussionsforum, förmedla konkreta verktyg,
ta fram en guide med konkreta tips på hur olika saker inom utbildningsväsendet kan underlättas och vilket stöd och anpassning
som du har rätt att få när du studerar och har en synnedsättning,
anordna föreläsningar samt bedriva olika former av projekt.
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FOKUSOMRÅDE:
MEDLEM
Vision
Youth empowerment är ett centralt begrepp inom US. Youth
empowerment är en strukturell och kulturell process där ungdomar får möjlighet, befogenhet och kraft att fatta beslut och
genomföra förändringar i sina egna liv och andras liv.

US ska inom fokusområdet Medlem:
verka för medlemmarnas fulla delaktighet i det svenska
samhället på lika villkor som ungdomar utan funktionsnedsättning.
stärka medlemmarna som individer genom att bidra till
ökad självkänsla, självständighet och kunskap om de egna
rättigheterna.
erbjuda medlemmarna olika aktiviteter och forum att träffa varandra, utbyta erfarenheter och lära sig nya saker på.
alltid utgå från principen ”av medlemmarna för medlemmarna”.
209

Verksamhet
Riksstämma 2023
Riksstämman är US årsmöte och största årliga sammankomst.
Riksstämma brukar åtminstone pågå i fyra dagar varav tre av
dagarna till största delen ägnas åt årsmötesförhandlingarna.
Riksstämman 2023 kommer att genomföras den 29e juni - 2 juli i
US Syds område.

Organisationsträff
Organisationsträffen syftar att höja kunskapsnivån hos redan
valda och nya som vill eller funderar på att kandidera till ett förtroendeuppdrag i ett distrikt. Under organisationsträffen ges
utbildning, kunskaper och möjlighet till erfarenhetsutbyte kring
styrelsearbete, funktionärsfrågor och ledarskap. Organisationsträffen genomförs i februari innan distrikten har sina årsmöten
och kommer äga rum i US Stockholms område.
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Riksläger eller Rikshelg
I flera år har US Riks haft en utbildningshelg på hösten men nu vill
vi testa något nytt och spännande, nämligen en sommaraktivitet.
Där syfte är att få testa och lära sig nya saker, uppleva nya platser och träffa nya och gamla vänner under ca 3-5 dagar.
Under året vill vi arrangera ett sommarläger tillsammans med ett
distrikt. Tanken är att distriktet planerar ett sommarläger precis
som vanligt med spännande aktiviteter men istället för att bara
distriktets medlemmar får komma så är det öppet för alla medlemmar i US distrikt att åka på lägret. US Riks stöttar med det stöd
distriktet önskar t ex ekonomi, utskick och resebokningar men
inte med planering. Det första Riks sommarlägret kommer att äga
rum i US Norrs område. Därefter kommer vi fortsätta med ett rullande schema så att alla distrikt får sin chans att få arrangera ett
riks sommarläger var femte år precis som vår Riksstämma. Sommarlägret kommer äga rum någon mellan mitten av juli till början
av augusti.
Rikshelgen är en utbildningshelg som syftar till att ge medlemmarna kompetenshöjning, möjlighet att lära sig och prova på nya
saker, lära känna nya vänner och komma in i den unika US-gemenskapen. 2023 års Rikshelg kommer att äga rum i distrikt Norr
och ha tema parasport.
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Kompetenscenter för medlemmar
Utbildning för våra medlemmar är ett mycket viktigt arbete, som
inte bara fyller ett kompetensbehov utan även stöttar och höjer
självförtroende och självinsikt. Ett kompetenscenter för medlemsutbildning håller på att byggas upp. Inom ramen för detta
föreslås bland annat:
• US Medlemsskola, där nya medlemmar ska få inblick i vad
US är och gör. Den ska även fungera som en introduktion till
påverkansarbete. Utbildning kan genomföras både i form av
kurser och interaktiva seminarier.
• US-anpassad utbildning vad gäller arbetsmarknad, CV och
att söka jobb. Utbildning genomförs både i form av workshops och webbaserade kurser.
• Föreläsningar kring mänskliga rättigheter, tillgänglighet och
andra intressepolitiska ämnen tillsammans med våra samarbetsorganisationer.
• Funktionärsutbildningar, gärna i samverkan med Synskadades Riksförbund (SRF).
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Ordförandenätverk
US har ett ordförandenätverk för att stimulera samarbetet mellan
riksorganisationen, distrikt och lokalavdelningar. Det ska också
öka kompetensen hos våra ordförande och vice ordförande i
distrikten. Riksorganisationen kommer att anordna en utbildningshelg i distrikt Mitt under året, där alla ordförande/ vice ordförande kan mötas och diskutera viktiga frågor.

Punktskriftskurs
Att barn och ungdomar får lära sig punktskrift flytande är av yttersta vikt för att man ska kunna ha en fungerande vardag i samhället. Det kan vara i skolan, arbetslivet eller i privata syften som
t.ex. att läsa på en läkemedelsförpackning. Det kan också röra
sig om att läsa en chattkonversation i någon av dagens sociala
medie-kanaler. Där är punktskriften ett väldigt bra komplement
till talsyntesen för att ingen annan ska kunna höra vad det är du
gör på exempelvis din dator eller telefon. Ett eget skriftspråk förbättrar också känslan för språket och ger bättre språklig förmåga
vad gäller meningsuppbyggnad och stavning.
Synskadades Riksförbund (SRF) har tillfrågat US om att samarbeta kring att arrangera punktskriftskurser riktade mot barn och
ungdomar. Intentionen är att initiera ett sådant samarbete under
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2022 och vi hoppas på en fortsättning under 2023.
Att US är med och arrangerar punktskriftskurser, och således
ökar andelen punktskriftsläsande barn och ungdomar, ger både
oss och SRF en mer legitim röst i det intressepolitiska arbetet
kring punktskriftens värde i samhället. Vi anser det också viktigt
att våra medlemmar får lära sig mer om vikten av punktskrift och
hur man kan jobba med påverkansarbete kring punktskrift.

Ledsagarutbildning
Vi engagerar nya ledsagare kontinuerligt. Det är viktigt att dessa
får bra utbildning för att kunna utföra sina uppdrag på ett respektfullt, initierat och bra sätt. Både för deras skull och medlemmarnas trygghet satsar därför US på utbildning av våra ledsagare,
både på riks- och distriktsnivå. Utbildning erbjuds till såväl aktiva
som nya ledsagare.
Utbildningen på riksnivå föreslås genomföras som två olika
kurstillfällen:
Den ena som ägnas åt grunden i hur man ledsagar, US
ledsagarpolicy, vilka utmaningar man kan möta, och vardags-syntolkning.
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Den andra har fokus på fördjupning i ledsagning, praktiska
tekniker för att stötta medlemmarna till självständighet
och HLR.
Då många nya ledsagare börjat arbeta för oss de senaste åren
kommer vi under 2023 att genomföra en fysisk utbildning på nivå
1 igen. Utbildningen riktar sig främst till nya ledsagare men också
till de som vill förnya sina kunskaper.
Utbildningen erbjuds till både erfarna och nya, det ger ledsagarna en plattform att diskutera och lära av varandra. Det ger också
ett forum där frågor kan ställas, som kanske känns konstiga att
ställa under en aktivitet.
Att satsa på utbildning för våra ledsagare kommer att förstärka
självständigheten hos våra medlemmar och förbättra det stöd
som en god ledsagning erbjuder.

Stöd till distriktens styrelser och
förtroendevalda
Riksstyrelsen och rikskansliet arbetar kontinuerligt med att
stödja distrikten med att samordna och planera aktiviteter för
medlemsvärvning. Det kan innebära att följa upp kontakter med
nya medlemmar och ta fram listor och underlag från medlemsregistret.
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Under året ska vi stötta ett distrikt som behöver extra stöd, med
att anordna en social aktivitet i distriktet och på det sättet lära
upp förtroendevalda och nya medlemmar om hur man genomför
en aktivitet.

Aktiviteter och sammankomster
Utöver ovan nämnda aktiviteter kommer US att genomföra olika
mindre aktiviteter och sammankomster sett till de behov som uppstår inom organisationen, utifrån idéer väckta av förtroendevalda och medlemmar.

Representation
För att värva nya medlemmar är samarbetet med andra organisationer och syncentraler viktigt. US kommer under 2023 verka för
att genomföra representationer hos andra aktörer som bedriver
verksamhet inom vår målgrupp. Exempel på dessa är SRF:s barnläger, Familjeveckan på Almåsa, Idrottshelgen i Eskilstuna etc.
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Mål
2023 kommer US att:
arbeta för att ha minst 450 medlemmar vid årsskiftet
2023/2024.
genomföra en organisationsträff under vintern.
genomföra riksstämma 2023.
genomföra en rikshelg under hösten.
genomföra en ordförandekonferens och uppmuntra till
nätverkande inom gruppen.
genomföra en social aktivitet tillsammans med ett distrikt
som behöver extra stöd under året, t ex i samband med en
av deras aktiviteter.
utveckla ett kompetenscenter för medlemmar.
verka för att samarbeta med SRF gällande punktskriftsutbildning.
genomföra minst en ledsagarutbildning på nivå 1 fysiskt.
stötta distrikten i medlemsrekrytering samt medlemsvård.
Stärka samarbetet med SRF och syncentralerna, samt andra funktionsnedsättningsorganisationer som DBU, FSDB
och Parasporten i syfte att värva nya och fler medlemmar.
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FOKUSOMRÅDE:
POLITISK PÅVERKAN
Vision
US påverkansarbete ska arbeta för att samhällets ungdomspolitiska mål i praktiken, också ska inkludera alla ungdomar med
en synnedsättning. Att:
Alla ungdomar med en synnedsättning ska ha goda
levnadsvillkor.
Alla ungdomar med en synnedsättning ska ha makt och
inflyttande att forma sina liv.
Alla ungdomar med en synnedsättning ska ha inflyttande
över samhällsutvecklingen.

US ska motarbeta de problem och utmaningar som finns,
och lyfta positiva exempel och nya möjligheter för unga med
synnedsättning i hela landet. US verkar för att ge medlemmarna
en röst i det offentliga och gentemot beslutsfattare och myndigheter. US strävar efter i största möjligaste mån samarbeta
med andra organisationer och institutioner för att skapa ett bättre, rättvisare och ett mer tillgängligt samhälle.
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Verksamhet
Fokus Påverkans arbete fokuserar på de frågor som US har som
särskilt tema, år 2023 är temat Utbildning. Utöver dessa ämnen
arbetar även US med de frågor som medlemmar i Fokus Påverkan
antingen själva har stort intresse i eller som anses vara är särskilt aktuella frågor under årets gång. Fokus Påverkans mandat
begränsas av det US Riksstämma antagna politiska programmet
samt instruktioner från US riksstyrelse.

Mediala utspel
Ibland skapar US nyheter. Det kan handla om medlemmarnas arbete som uppmärksammats eller att US tar fram en rapport som
skapar debatt. US har också en beredskap att kommentera eller
ta ett tydligt ställningstagande i en aktuell fråga eller diskussion. Under 2023 ska Fokus Påverkan arbeta med att lyfta hur tillgängligt samhället är.

Remissinstans
US är en remissinstans vilket innebär att lagstiftaren, inte sällan
riksdag och regering, ber US att inkomma med synpunkter på
aktuella lagförslag och förändringar av betydelse för unga med
synnedsättning.
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Samarbeten och nätverk
US är aktiv part i funktionshinderrörelsens och ungdomsrörelsens gemensamma påverkansarbete. Under 2023 ska US samarbeta med SRF i både rikstäckande som lokala frågor, särskilt
frågor som rör: digital tillgänglighet och syncentralerna. Övriga
samarbeten med NUFT (Nätverket Unga För Tillgänglighet) och
medlemskapet i LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) kan lyftas fram som särskilt viktiga. US deltar också
återkommande på/i konferenser, debatter och publika framträdanden för att lyfta fram och diskutera medlemmarnas frågor.

Aktioner, upprop och kampanjer
US som riksorganisation arrangerar då och då olika aktioner, upprop och kampanjer för att skapa uppmärksamhet kring särskilda
brister och problem och utmaningar i medlemmarnas vardag. Rikskansliet har också möjlighet att på olika sätt stödja distrikten i
deras påverkansarbete, till exempel genom att ge utbildningar,
stöd i planering eller genom att hjälpa till att kommunicera arbetet utåt.
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Märkesdagar 2023
US använder sig löpande av olika märkesdagar kopplade till målgruppen för att lyfta organisationens frågor. Däribland:
Punktskriftens dag 4 januari.
Syntolkningsdagen 12 mars.
Ledarhundens dag sista onsdagen i april.
Internationella tillgänglighetsdagen tredje torsdagen maj.
Vita käppens dag 15 oktober.
Internationella funktionshinderdagen 3 december.

Mål
2023 kommer US att:
Delta på Mänskliga rättighetsdagarna, Järvaveckan samt
andra relevanta mässor och konferenser.
Samarbeta med SRF i viktiga politiska frågor, särskilt med
skol- och utbildningsfrågor.
Arbeta för att samarbetet inom funktionshinderrörelsens
ungdomsorganisationer stärks.
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Att bedriva påverkansarbete i de ämnen som US Riks har
som fokusfrågor.
På riksstämman 2023 dela ut pris till det distrikt som gjort
särskilt gott påverkansarbete sedan riksstämman 2022.
Anordna en påverkanskonferens med fokus på hur unga
med synnedsättning kan bedriva påverkansarbete och
vad det innebär genom utbildning i specifika sakfrågor.
Verka för att fler unga med synnedsättning ska kunna göra
sin röst hörd på lokal och regionalnivå, exempelvis genom
att bli medlem i det lokala eller regionala funktionshinderrådet.
Tillsammans med distrikten anordna lokala påverkansaktiviteter.
På riksstämman 2023 dela ut inkluderingspriset till den
som gjort en särskild insats för ökad inkludering för gruppen unga med en synnedsättning.
Att under 2023 arrangera en kampanj med projektet Stoppa Funkofobin.

222

FOKUSOMRÅDE: FOKUS
KOMMUNIKATION
Vision
US ska kommunicera tydligt och lättförståeligt. Kommunikationen ska bidra till en bra dialog mellan medlemmar och förtroendevalda, mellan organisationen och individen. Att nå ut med
information om US till nya potentiella medlemmar och deras
föräldrar, samt till beslutfattare och allmänhet är också två centrala uppgifter inom fokusområdet.

Fokus Kommunikation kommer arbeta för en fortsatt utveckling
av US interna och externa kommunikation. Gruppen kommer
slutföra de projekt som påbörjats och fortsätta skapa en variation av innehåll för våra mediekanaler. Med god kommunikation
ska US möjlighet till påverkan och vårt medlemsantal öka. Ambitionen är att skapa fler intressanta filmer, texter och andra typer
av innehåll för att självständigt väcka uppmärksamhet och intresse.
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US ska inom fokusområdet
Kommunikation:
göra US känt för omvärlden och i synnerhet bland unga
med synnedsättning.
ta fasta på medlemmarnas mångfald och olika perspektiv
och synpunkter och därigenom bidra till en levande föreningsdemokrati.
vara personlig, lättförståelig och ta stor hänsyn till medlemmarnas individuella förutsättningar att kommunicera
med varandra och omvärlden.

Verksamhet
Verksamhetsberättelse
US upprättar varje år en verksamhetsberättelse över det gångna året, som primärt sprids till medlemmarna, bidragsgivare och
samarbetspartners. Arbetet med att sammanställa och redigera
verksamhetsberättelsen tar en hel del tid då vi har mycket verksamhet inom organisationen och mycket att redovisa.
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Våra kommunikationskanaler
US använder sig främst av sin webbplats, Nyhetsbrev, Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter och Youtube.
US nyhetsbrev utkommer på mail. Syftet med nyhetsbrevet är
att sprida inbjudningar till organisationens aktiviteter, aktiviteter
som våra närstående organisationer har, samt uppdatera medlemmar kring vad som är på gång i de olika fokus- och arbetsgrupperna.
De sociala medierna fungerar både som ett forum, särskilt Facebook och Twitter, men också som viktiga informationskanaler till medlemmarna och andra relevanta parter. Den stängda
medlemsgrupp som startades på Facebook under 2020 har fått
allt större del i vår kommunikation, för närvarande finns ca en
tredjedel av våra medlemmar där.
US hemsida kommer att fortsätta utvecklas så att sidan blir mer
tillgänglig och bättre på att marknadsföra US gentemot nya potentiella medlemmar.

Marknadsföring
För att framgångsrikt kommunicera behöver US informationsmaterial skrivas med stort typsnitt och det är uppmanat att använda sig av punktlistor i texterna. Därtill används också tekniska
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lösningar såsom QR-koder och digitala informationsmaterial
gärna. Vi ska använda det material som håller på att produceras
för att informera om US och för att nå ut till nya potentiella medlemmar. Ett annat viktigt verktyg i såväl den interna som externa
marknadsföringen är filmer, vilket fokusgruppen ibland tar upp.
Det är viktigt för oss att ha en bra kommunikation med SRF,
Dövblind Ungdom, syncentralerna och föräldranätverken. Att delta på möten, utställningar, mässor och att föreläsa om verksamheten är grundläggande för att nå ut till nya medlemmar.

Syntolkning
I den kommunikation och det presentationsmaterial som US producerar både internt och externt ska US ansvara för att syntolkning görs på bilder och skeenden.
Frågan om syntolkning handlar om en rättvis möjlighet att få ta
del av samhället på samma sätt som seende. US samarbetar med
universitet, myndigheter och andra för att driva frågan om syntolkning som en del av vårt kommunikationsarbete.
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Mål
2023 kommer US att:
Att minst 20 medlemmar uppmärksammats på våra sociala
medier.
Vara aktiva på Facebook och publicera intressanta och
roliga inlägg minst tre gånger i veckan.
Ha minst 200 medlemmar i US Facebook-grupp “Medlem I US”.
Att uppnå 500 följare på Instagram.
Att uppnå 3000 följare på Facebook.
Att minst en gång gå ut med ett postutskick till riksorganisationens alla medlemmar under 2023.
Tillsammans med distrikten skicka ut informationsmaterial till syncentraler om US verksamhet.
Använda alla US kommunikationskanaler för att nå ut till fler.
Se till så att alla distrikt har informationsmaterial och mallar för medlemsvärvningsarbete.
Stötta alla fokusgrupper med deras kommunikativa arbete.
Fortsätta samarbeten med universitet, myndigheter och
andra organisationer för att främja syntolkningsarbetet.
Att alla medlemmar skall bli personligt kontaktade minst
en gång.
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FOKUSOMRÅDE:
INTERNATIONELLT
Vision
US internationella arbete syftar till ökad förståelse samt bättre
förutsättningar för samarbete och utbyte mellan unga personer
med synnedsättning över hela världen. US ska, i nära samarbete
med de nordiska systerorganisationerna, verka för en hållbar
samhällsutveckling som bygger på medborgarnas möjligheter till
individuell frihet och självförverkligande.
Därutöver ska US också verka solidariskt genom att på olika sätt
stötta och hjälpa systerorganisationer som organiserar unga
med synnedsättning i andra länder.
US ska verka internationellt:
genom enskilda möten, läger och konferenser utbyta erfarenheter, gångbara lösningar och strategier med andra
länder.
i solidarisk anda driva internationella utvecklings-samarbeten som förbättrar förutsättningarna och villkoren för
ungdomar med en synnedsättning i andra länder.
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att delta i ett kontinuerligt idé- och erfarenhetsutbyte
med de nordiska systerorganisationerna och även med
systerorganisationer på europeisk och internationell nivå.

Verksamhet
MyRight
US är en av ett tjugotal organisationer inom den svenska funktionshinderrörelsen som är medlemmar i MyRight, den svenska
funktionshinderrörelsens plattform för internationellt solidaritetsarbete. Inom ramen för medlemskapet i MyRight driver US ett
utvecklingssamarbete i Nepal med utgångspunkt i alla människors lika värde och FN:s konvention för rättigheter för personer
med funktionsnedsättning.

BYAN – Blind Youth Association Nepal  
US har sedan 2001 bedrivit ett utvecklingsprojekt i Nepal. Projektet har hittills dels resulterat i en musikerutbildning för personer
med synnedsättning, ett kvinno-hostel i huvudstaden Katmandu
och dels stöttat uppstarten av den nationella ungdomsorganisation BYAN (Blind Youth Association Nepal) som sedan 2015 också
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är projektets huvudpart. BYAN har sedan dess utvecklas till en
kraftfull påverkansröst i och med ett stigande medlemsantal.
Under projektperioden 2023–2027 fokuserar US sina insatser på
den fortsatta utvecklingen av BYAN i syfte att bredda BYAN:s finansiering samt stötta BYAN i hur en skapar starka distrikt.
Under året 2023 kommer US antingen att ta emot en delegation
från BYAN för uppföljning, inspiration samt för att öka medlemsengagemanget i projektet eller skicka en delegation för att
besöka BYAN i Nepal.

Nordiskt samarbete
US prioriterar även nordiskt samarbete och är aktiva inom NUK
(Nordiska ungdomskommittén). NUK är en del av NSK (Nordiska
samarbetskommittén) som samlar de nordiska intresseorganisationerna för personer med synnedsättning. Arbetet inom NUK
syftar till att stärka och utveckla kontakten och samarbetet mellan de nordiska länderna. Utöver träffarna inom nätverket deltar
medlemsorganisationerna även på varandras årsmöten och återkommande arrangeras också större nordiska konferenser.
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Mål

2023 kommer US att:
Driva ett internationellt utvecklingssamarbete i Nepal i samarbete med BYAN.
Arrangera en utbildning för alla intresserade medlemmar.
om hur en som ung med synnedsättning kan engagera sig
i internationellt arbete/frågor.
Ta emot en delegation från BYAN till Sverige eller skicka en
delegation från US till BYAN i Nepal.
Delta på de nordiska systerorganisationernas nationella
årsmöten samt bjuda in dessa att delta på Riksstämman
2023.
Stötta US distrikt i att skapa samarbeten med de nordiska
systerorganisationerna.
Skicka en delegation till Nordic Camp, som år 2023 arrangeras i Finland.
Bidra till möjliggörandet av en större nordisk ungdoms-konferens.
Medverka på kunskapshöjande aktiviteter, för att mer aktivt kunna arbeta med Agenda 2030.
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Rambudget 2023
Bakgrund
Budgeten är den plan som gäller organisationens alla kostnader och intäkter. Alltså hur mycket pengar som Unga med
Synnedsättning tror vi kommer få in och får använda för att exempelvis ordna utbildningar och träffar. I budgeten beskrivs vad
Unga med Synnedsättning beräknas behöva betala för alla sina
utgifter, alltså vad vi kostar.
I budgeten visas också hur vi ska ha råd med allt det som vi vill
göra för organisationen. I budgeten för 2023 vill riksstyrelsen
skapa en ram för att genomföra satsningar och olika arrangemang, detta kallas för rambudget. Riksstyrelsen har till denna
stämma tagit fram ett förslag på rambudget för året 2023.
Rambudget för Unga med Synnedsättning är uppdelad i sex
fokusområden; Fokus Medlem, Fokus Påverkan, Fokus Kommunikation, Fokus Internationellt, Riksstyrelsen och AU och Rikskansli & revision.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta
att anta rambudgeten för 2023
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RAMBUDGET 2023
Riksorganisationen Unga med
Synnedsättning
Organisationsummer: 802013-5037
INTÄKTER

BUDGET

Stiftelser/fonder
Synskadades Stiftelse organisationsbidrag

2,100,000

Edgren och Lundgren

200,000

Övriga fonder och stiftelser

220,000

Synskadades Stiftelse ledsagarbidrag

20,000

Summa stiftelser/fonder:

2,540,000

Statsbidrag
MUCF

1,400,000

Summa statsbidrag:

1,400,000

Arbetsförmedlingen
Lönebidrag

510,000

Summa arbetsförmedlingen:

510,000

Medlemsintäkter
Medlemsavgifter

5,000

Kurs- och deltagaravgifter

5,000

Summa medlemsintäkter:

10,000
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Övriga intäkter
Räntor

60,000

Försäljning

5,000

Arvsfonden hyresintäkter

115,000

Hyresintäkter US Stockholm

160,000

Summa övriga intäkter

340,000

SUMMA INTÄKTER

4,800,000

KOSTNADER

BUDGET

FOKUS MEDLEM/ORGANISATION
Fördelning Fokus Medlem:

Förslag:

Organisationsträff

135,000

Riksstämman

280,000

Rikshelg

100,000

Ordförandekonferenser

30,000

Valberedning

10,000

Reseutjämningsbidrag till US Norr

35,000

Bidrag till distrikten

500,000

Övrigt medlemsarbete

30,000

Summa Fokus Medlem:

1,120,000

FOKUS PÅVERKAN
Fördelning Fokus Påverkan:

Förslag:

Prioriterade påverkansmål

40,000
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Deltagande på mässor

40,000

Inklussionspriset

2,000

Övrigt påverkansarbete

30,000

Summa Fokus Påverkan:

112,000

FOKUS KOMMUNIKATION
Fördelning Fokus Kommunikation:

Förslag:

Hemsidan

10,000

Marknadsföring/info-material

20,000

Annonsering

5,000

Lagerförändring tröjor etc

5,000

Övrigt kommunikationsarbete

30,000

Summa Fokus Kommunikation:

70,000

FOKUS INTERNATIONELLT
Fördelning Fokus Internationellt:

Förslag:

Utvecklingssamarbete

80,000

Nordiskt samarbete

10,000

Nordic Camp

25,000

Övriga internationellt arbete

30,000

Summa Fokus Internationellt

145,000

RIKSSTYRELSEN OCH AU
Sammanträden/Arbetsmöten

215,000

Besök i distrikt/lokalavdelningar

30,000

Representation

20,000

Arvoderat ordförandepresidium

230,000

Arvoden, ledamöter

10,000

Förlorad arbetsförtjänst styr led

5,000

Summa Riksstyrelsen och AU:

510,000
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RIKSKANSLI & REVISION
Revision och verksamhetsrevisorer

45,000

Kontorskostnader

15,000

Posthantering

5,000

Mobiltelefoni

25,000

IT och programvaror

30,000

Försäkringskostnader

8,000

Bankkostnader

8,000

Medlemsavgifter LSU/MyRight/Fremia/FQ

30,000

Hyra & service av inventarier, kopiator

40,000

Medlemsregistret

40,000

Lokalhyra

310,000

Larm

10,000

Lokalvård/städning samt pappersåtervinnig

50,000

Förvaltningstjänster

25,000

Kompetensutveckling personal

55,000

Friskvård

12,000

Företagshälsovård

5,000

Övriga personalkostnader

10,000

Extern konsult

120,000

Löner Rikskansliet

2,000,000

Summa Rikskansliet:

2,843,000

SUMMA KOSTNADER

4,800,000

SUMMA INTÄKTER

4,800,000

SUMMA KOSTNADER

4,800,000

BERÄKNAT RESULTAT

0
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Antagande av uttalanden
Bakgrund
Denna punkt handlar om de uttalanden som beslutades om i
början av riksstämman. Nu har beredningsutskottet haft hela
riksstämmohelgen på sig att ta fram ett förslag på uttalanden
som kommer att presenteras här. När dessa uttalanden godkänns av stämman kommer de att publiceras omgående efter det
att riksstämman är avslutad.

Till denna punkt finns det ingen handling på förhand, detta eftersom dessa uttalanden tas fram under stämmans gång.

Beslut
Mötespresidium föreslår riksstämman besluta

att anta beredningsutskottets uttalanden efter ev. ändringar.
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Övriga frågor
Bakgrund
Denna sista, formella punkt finns nästan alltid med på en dagordning. Övriga frågor handlar om att kunna tillgängliggöra en punkt
vars syfte är att behandla frågor som har lyfts under mötet.

Det hör till praxis att övriga frågor inte ska vara en beslutspunkt
eftersom det inte funnits några handlingar kopplat till frågan och
att den lyftes under mötet.
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Riksstämmans avslutande
Bakgrund
Enligt tradition avslutar den nyvalda riksstyrelseordförande och
tackar för sig. Med denna punkt är riksstämman avslutad. Vanligtvis brukar man ha avtackningar till mötespresidium och funktionärer efter denna punkt.
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