
 
 

 
____    ____    ____    ____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 
Rädda Barnens Ungdomsförbunds 
BARNRÄTTSKONGRESS 2020 
 
26th september 2020 – digitalt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
____    ____    ____    ____ 

1. Barnra ̈ttskongressens o ̈ppnande 
Förbundsordförande Vendela Carlfjord öppnar Barnrättskongressen kl. 09.02 den 26 
september 2020. Det är den första digitala Barnrättskongressen någonsin.  
 

2. Val av mo ̈tespresidium 
Valberedningen föreslår: 
a: Att Johan Groth väljs till mötesledare för Barnrättskongressen. 
b. Att Anna Hedin väljs till mötesantecknare 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla alla förslag. 
 
 

3. Faststa ̈llande av ro ̈stla ̈ngd 
a. Förslag: att antalet medlemmar som är på plats och får rösta är 19 stycken. 

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 

 

4. Fra ̊ga om mo ̈tet a ̈r korrekt utlyst 
a. Förslag: att mötet har blivit korrekt utlyst. 

Kerstin Säthil från kansliet föredrar punkten och berättar att inbjudan gick ut tre månader 
och en dag i förväg, i enlighet med stadgarna. 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att mötet har blivit korrekt utlyst, dvs. att inbjudan har gått ut minst tre månader i förväg. 

 

5. Val av o ̈vriga mo ̈tesfunktiona ̈rer 
a. Förslag: att William Khalil väljs till justerare/rösträknare 
b. Förslag: att Ritaj Al-Rammahi väljs till justerare/rösträknare 

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla alla förslag. 
 

6. Information fra ̊n Ra ̈dda Barnen 
a. Informationspunkt: Cecilia Abrahamsson från Rädda barnens riksstyrelse 

berättar om RBUFs historia och talar om vikten av att kunna organisera sig 
som ung inom barnrättsrörelsen. Cecilia berättar om hur RBUF 
representeras inom Rädda Barnen och hur viktigt samarbetet mellan RBUF 
och Rädda Barnen är. Cecilia uppmanar RBUF-medlemmar att skicka in 
motioner till Rädda Barnen och fortsätta påverka. Cecilia berättar om Rädda 
Barnens globala samarbete. Cecilia berättar att Rädda Barnens tre 
huvudfrågor är: barn och migration; barn och våld; och barn som lever i 
socioekonomisk utsatthet. Cecilia berättar att Rädda Barnens stora 
utmaning nu är att organisera sig bättre. RB tappar medlemmar och 
lokalföreningar. I det arbetet är RBUF en viktig del. Rädda Barnen planerar 
att driva olika verksamheter där de jobbar direkt med barn och unga, 
exempelvis fritidsgårdar. Cecilia berättar att Jens Orback blivit vald till 
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Rädda Barnens nya ordförande och att han skickat en videohälsning till 
RBUFs medlemmar. 
 

7. Dagordning1 
Mötesledare Johan Groth presenterar dagordningen. Dagordningen är utskickad i 
handlingarna och finns digitalt tillgängligt för alla deltagare. 

a. Förslag: att detta ska vara dagordningen för Barnrättskongressen 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
 

8. Arbetsordning2 
Mötesledare Johan Groth presenterar arbetsordningen genom en powerpoint-
presentation. Johan trycker på vikten av att alla kan delta på lika villkor samt att hålla 
tiderna. Johan informerade bland annat att röstningen kommer att ske på två sätt: Genom 
“omvänd acklamation” eller via digitala omröstningar. Omvänd acklamation innebär att 
mötesledningen frågar vilka som är emot förslaget. Till att börja med kommer besluten att 
tas via omvänd acklamation från och med denna tidpunkt. Besluten går till omröstning vid 
behov.  
 Johan går också igenom vad “digital artighet” innebär: Att stänga av mikrofonen; 
undvika bakgrundsljud; stänga ner video om det går trögt; skriva i chatten om en inte hör. 
Johan berättar vad digitala mötesrum, så kallade “breakout rooms”,  är och att de kommer 
att ske under kongressen. I varje rum kommer medlemmar och en funktionär att finnas. 
 

a. Förslag: att det här ska vara arbetsordningen för Barnrättskongressen 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
 

== Kl 09:45 pausas mötet för lek och paus. Mötet upptas igen kl. 09:58==  
 

9. Val av valberedningskommitte ́ 
Mötesledare Johan Groth berättar vad en valberedningskommitté och en valberedning gör. 
 

a. Förslag: att Agnes Båvner Lorentzi väljs till valberedningskommittén  
b. Förslag: att Tatyana Petterson väljs till valberedningskommittén 
c. Förslag: att Matilda Carlund väljs till valberedningskommittén 
d. Förslag: att William Khalil Kobane väljs till valberedningskommittén 

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla alla förslag. 
 
 
Pass A - startar kl. 10:00 
Mötesledare Johan Groth förklarar hur de digitala mötesrummen kommer att gå till. 
 

 
1 http://rbuf.se/wp-content/uploads/2020/09/Handlingarna-full-version.pdf 
2 https://docs.google.com/document/d/1ZmLqRQ9-LwQo5rW2x89JBzEFZEF6j7HDSB6nQn52l_I/edit  
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Agnes Båvner Lorentzi, Elias Artur Fjellander och Eli Båvner Lorentzi från styrelsen håller 
en kort gemensam digital presentation kring styrelsens förslag på uppdateringar av 
stadgarna. De berättar om arbetet med att ta fram förslaget. Deras mål var att se till att 
stadgarna skulle bli kortare och enklare, samt att uppdatera stadgarna utifrån hur 
förbundet ser ut idag. De mindre ändringarna rör förbundets namn, att skriva RBUF på fler 
ställen; språkliga korrektioner; samt dubbla skrivningar. De större ändringarna rör reglerna 
kring uteslutning; rättigheter på andra medlemsgruppers möten; justeringar i 
kongressdagordning; nytt kapitel för reglering av medlemsgrupper. 
 
I egenskap av medlem presenterar Elias sina två motioner. Elias redogör även för 
styrelsens rekommendationer och förslag kring motionerna. Elias uppmanar medlemmarna 
att rösta för styrelsens förslag och inte de ursprungliga motionerna. 
 
Kl. 10:17 startas diskussioner i virtuella grupprum. 
 

● rum 1: Uppdatering av stadgarna (16) (Agnes, Eli, Vendela) 
● rum 2: Motioner från medlemmar (21) (Elias) 

 
Kl. 10:35 återsamlas alla igen i det stora mötesrummet. 
Mötesledare Johan Groth besvarar två ordningsfrågor. Han berättar att han flyttat punkt 
10 om verksamhetsberättelsen samt förklarar vad föreningens stadgar är. Stadgarna 
beskriver vad föreningen gör och hur den styrs. 
  
Pass B - startar kl 10:36 
Matilda Carlund presenterar punkt 17 i handlingarna. Det är ett förslag kring en 
uppdatering av strategin som styrelsen lagt. Förslaget rör bland annat att byta begreppet 
“medlemsgrupp” till “temagrupp”. Förslaget säger också att medlemmar och anställda 
tillsammans borde vara engagerade i RBUFs rekryteringsarbete. Matilda presenterar även 
punkt 18 i handlingarna. Förslaget från styrelsen handlar om att  ge kansliet i uppdrag att 
utreda volontärskap i RBUF. 
 
Elias Artur Fjellander presenterar kort förslagen kring uppdragsbeskrivningen för 
verksamhetsrevisorer (27), valberedning (29) och medlemsavgift (20). 
 
Kl. 10:50 startas diskussioner i virtuella grupprum. 

● rum 1: Uppdatering av strategin (17) och utreda volontärskap (18) 
● rum 2: Uppdragsbeskrivning för verksamhetsrevisorer (27), valberedning (29) och 

medlemsavgift (20) 

== Kl. 11:12 pausas mötet. Mötet återupptas kl. 11:18 == 
  
Pass C - startar kl 11:18  
Hanna Thessén håller i en presentation om förslaget kring politiskt tema 2021. I år finns 
det bara ett förslag på politiskt tema. Anledningen till det är för att styrelsen tror så starkt 
på förslaget om sänkt rösträttsålder. Hanna talar om makt och normer i samhället och 
specifikt om vad åldersmaktsordningen innebär. Hanna berättar om i vilka länder som 
rösträttsåldern är lägre och positiva effekter som det har haft på valdeltagandet i 
exempelvis USA. Styrelsen tror att en bättre barnpolitik och klimatpolitik skulle föras om vi 
sänkte rösträttsåldern. Hanna berättar att det är väldigt lägligt att ha sänkt rösträttsålder 
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som politiskt tema 2021 eftersom det var 100 år sedan som kvinnor fick rösträtt i Sverige. 
Kansliet håller just nu på att ta fram en roadmap för att se exakt vad som skulle behövas 
göras rent praktiskt för att sänkt rösträttsålder ska bli verklighet. 
 
Agnes Båvner Lorentzi presenterar förslaget kring förbundsstyrelsens uppdrag (22) , 
arvodering (23) och storlek (24). Förändringarna som föreslås är små. 
 
Kl. 11:40 startas diskussioner i virtuella grupprum. Eftersom ingen vill diskutera 
förbundsstyrelsens uppdrag (22) , arvodering (23) och storlek (24) så diskuteras endast 
politiskt tema 2021, fast i två separata rum.  

● rum 1 och 2: Politiskt tema 2021 (21) 
 
Kl. 11:55 återsamlas alla deltagare i det stora mötesrummet.  
Mötesledare Johan Groth går igenom vad mötet har behandlat under förmiddagen. Johan 
förklarar även hur medlemmarna kan skriva förslag till eftermiddagens beslut. 
 

Kl 12:00 pausas mötet för lunch. 
 
 
 
Efter lunchen justeras röstlängden till 21 medlemmar. 

Kl 13:00 - 13:30 
 
Nya förslag till eftermiddagens beslut skrivs och Kerstin leder en lek. 
 

Kl 13:32 återupptas mötet. 
 
Johan informerar om att nya yrkanden har lämnats in 16b; 19 b; 24 b; 25 c ii; 26 b (26 a 
tillbakadraget); 28 b och c (28 a tillbakadraget); 29 b och c. 
 
Under pausen inkom en ordningsfråga från Vendela Carlfjord in om att mötet ska införa ett 
yrkandestopp efter denna tidpunkt.  
Förslag: Att införa yrkandestopp vid 13.30. 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
 

10. Verksamhetsbera ̈ttelse fo ̈r fo ̈rega ̊ende verksamhetsa ̊r (2019) 
Mötesledare Johan Groth förklarar vad en verksamhetsberättelse är och vad den används 
till. Styrelseledamot Eli Båvner Lorentzi informerar att verksamhetsberättelsen finns i 
huvudhandlingarna. 
 

a. Förslag: att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
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11. Fo ̈rbundets balans- och resultatra ̈kning fo ̈r fo ̈rega ̊ende ra ̈kenskapsa ̊r 
Mötesledare Johan Groth förklarar vad balans- och resultaträkning är. 
Förbundsordförande Vendela Carlfjord informerar att balans- och resultaträkning finns i 
huvudhandlingarna. 
 

a. Förslag: att lägga förbundets balans- och resultatrapport för 2019 till 
handlingarna 

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
 

12. Delrapport pa ̊ RBUF:s arbete 2020 
 

a. Förslag: att lägga Delrapport på RBUF:s arbete 2020 till handlingarna 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 

 

13. Verksamhetsrevisorernas rapport 
Mötesledare Johan Groth förklarar vad verksamhetsrevisorernas rapport och de 
auktoriserade revisorernas rapport är. Johan föredrar punkten och går igenom 
verksamhetsrevisorernas rapport för verksamhetsåret 2019/2020. 
Verksamhetsrevisorerna anser att allt har gått rätt till och att styrelsen ska beviljas 
ansvarsfrihet. 
 

a. Förslag: att lägga verksamhetsrevisorernas rapport till handlingarna 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
 

14. Auktoriserade revisorernas rapport3 
Johan går igenom verksamhetsrevisorernas rapport och de auktoriserade revisorernas 
rapport för verksamhetsåret 2019/2020. De auktoriserade revisorerna anser att allt har 
gått rätt till och att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
 

a. Förslag: att lägga den auktoriserade revisorns rapport till handlingarna 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 

 

15. Ansvarsfrihet 
Johan förklarar vad ansvarsfrihet innebär. 
 

a. Förslag: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det år som varit 
 
Barnrättskongressen bestämde: 

 
3 http://rbuf.se/wp-content/uploads/2020/09/Verksamhetsrevisorernas-rapport-2020.pdf 
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Att bifalla förslaget. 

== Kl. 13.45 pausas mötet. Mötet upptas igen kl. 13:55== 
 
Eli Båvner Lorentzi som kandiderar till vice ordförande håller ett kort anförande om varför 
han skulle passa som vice ordförande. 
 

 

16. Uppdatering av stadgar 
a. Förslag: att stadgarna uppdateras enligt förslaget i dokumentet. 

Aya Winssi från kansliet som var funktionär i mötesrummet där stadgarna diskuterades 
berättar att alla var överens om att förslagen till de nya stadgarna var bra. 
 

b. Förslag (Mayson Joacimsbarn Persson): att i artikel 1.1 av stadgarna, 
Förbundets namn, lägga till "Förbundets namn förkortas RBUF." 

 
Förbundsordförande Vendela Carlfjord informerar att styrelsen håller med om det yrkande 
som tillkommit (16b). 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla alla förslag. 
 

17. Uppdatering av strategi 
Matilda Carlund berättar att grupprummet som diskuterade strategin var överens med 
förslaget. 
 

a. Förslag: att förbundets strategi uppdateras enligt förslaget från styrelsen 
 

Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 

 

18. Fo ̈rslag om att utreda volonta ̈rskap 
Matilda Carlund berättar att grupprummet diskuterade hur volontärskapet skulle kunna se 
ut och att de generellt sett var överens om att utreda volontärskap. 
 

a. Förslag: att ge kansliet i uppdrag att utreda volontärskap och föreslå beslut 
till Barnrättskongressen 2021 

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
 

19. Politiskt tema 2021 
Hanna Thessén berättar att grupprummet som diskuterade det politiska temat om sänkt 
rösträttsålder var positiva och pepp på förslaget. Agnes Båvner Lorentzi berättar att det 
andra grupprummet också hade varit positivt inställda till temat men att det fanns 
invändningar mot att endast ha ett förslag till politiskt tema 2021. 
 

a. Förslag: att sänkt rösträttsålder väljs som RBUF:s politiska tema 2021 
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b. Förslag (Mayson Joacimsbarn Persson): att under Partnerskap skriva 
organisationernas namn med versaler så som de själva gör - Youth 2030, 
RFSL Ungdom. 

 
Några medlemmar vill avslå förslaget till politiskt tema. Istället för att rösta genom 
omvänd acklamation går förslaget till omröstning genom en digital enkät. 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla alla förslag. 
Ordningsfråga: Doline Niyomufasha ber att mötet hädanefter ska genomföra alla beslut 
genom omröstning istället för omvänd acklamation. Mötesledare Johan Groth samtycker. 

 

20. Medlemsavgift fo ̈r enskilda medlemmar i Ra ̈dda Barnens 
Ungdomsfo ̈rbund 

a. Förslag: att medlemsavgiften till RBUF ska vara 0 kronor 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
 

== Kl. 14.20 pausas mötet för lek. Kl 14:27 återupptas mötet == 
 

21. Motioner fra ̊n medlemmar och verksamhetsrevisorerna 
a. Motion om profilmaterial 

i. Förslag motionären #1: Att uppdra förbundsstyrelsen att ta fram 
profilmaterial under verksamhetsåret 2020/2021 (jämkat) 

ii. Förslag motionären #2: Att budgetera 2 500 kr för att ta fram 
profilmaterial under verksamhetsåret 2020/2021 att säljas till 
självkostnadspris på vår hemsida (jämkat) 

iii. Förslag styrelsen #1: JA till Att uppdra förbundsstyrelsen att ta 
fram profilmaterial under verksamhetsåret 2020/2021 

iv. Förslag styrelsen #2: NEJ till Att budgetera 2 500 kr för att ta fram 
profilmaterial under verksamhetsåret 2020/2021 att säljas till 
självkostnadspris på vår hemsida. 

 
Ordningsfråga: Mayson Joacimsbarn Persson ber att röstlängden ska justeras. 
Röstlängden fastställs till 19 personer.  

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslagen (21iii och 21iv) 

 
b. Motion om att uppdatera hemsida och ta fram en kommunikationsplan 

i. Förslag motionären #1: Att uppdra förbundsstyrelsen att uppdatera 
hemsidan och ta fram en ny kommunikationsplan under 
verksamhetsåret 2020/2021. (jämkat) 

ii. Förslag motionären #2: Att budgetera 40 000 kr för att uppdatera 
hemsidan och ta fram en ny kommunikationsplan under 
verksamhetsåret 2020/2021. (jämkat) 

iii. Förslag motionären #3: Att ge styrelsen i uppdrag att rätta språkfel 
på hemsidan och se över menyflikarna. (jämkat) 
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iv. Förslag styrelsen #1: NEJ till Att uppdra förbundsstyrelsen att 
uppdatera hemsidan och ta fram en ny kommunikationsplan under 
verksamhetsåret 2020/2021. 

v. Förslag styrelsen #2: NEJ till Att budgetera 40 000 kr för att 
uppdatera hemsidan och ta fram en ny kommunikationsplan under 
verksamhetsåret 2020/2021. 

vi. Förslag styrelsen #3: JA till Att ge styrelsen i uppdrag att rätta 
språkfel på hemsidan och se över menyflikarna 

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslagen (21biv, 21bv och 21bvi) 
 

22. Uppdragsbeskrivning fo ̈r fo ̈rbundsstyrelsen 
a. Förslag: att detta ska vara uppdragsbeskrivningen för Förbundsstyrelsen 

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
 

23. Riktlinjer fo ̈r arvodering 
a. Förslag: att fastställa förbundsstyrelsens arvoderingsgrad till högst 23 000 

kr/mån för 100 % 
b. Förslag: att förbundsstyrelsen inom sig får arvodera upp till 200 % 

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslagen. 
 

24.  Fo ̈rbundsstyrelsens storlek 
a. Förslag (valberedningens förslag): att det ska vara 7 personer i styrelsen 
b. Förslag (Saga Ögren): att det ska vara 5 personer i styrelsen 

 
Debatten om förbundstyrelsens storlek öppnas. Mayson anser att en förbundsstyrelse som 
består av fem personer är för liten, exempelvis om någon skulle behöva hoppa av eller får 
mindre tid till styrelseuppdraget. Mayson yrkar därför på valberedningens förslag. Elias 
yrkar också på valberedningens förslag och anser att arbetsbördan skulle bli för stor på 
fem styrelseledamöter. Kevin Kjelldahl yrkar på valberedningens förslag för att uppnå ett 
hållbart engagemang och en god arbetsmiljö för styrelsen. Embla Ögren yrkar på Sagas 
förslag eftersom valberedningens förslag inte ger plats för att rösta bort någon. 
 
Ordningsfråga: Mötesledare Johan Groth  frågar om det finns fler kandidater än de sju 
kandidater som valberedningen föreslår. Doline Niyomufasha informerar att hon vill 
kandidera. Yrkandestoppet rivs upp i relation till val av förtroendevalda. Johan frågar om 
det finns några fler kandidater som står till förfogande. Valberedningen får i uppdrag att 
under pausen utreda om det finns fler kandidater som står till förfogande. 
 
 

== Mötet pausas kl. 14:55. Mötet återupptas kl. 14.05 == 
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Valberedningen informerar om att de kandidater som tidigare stod till förfogande har 
dragit tillbaka sina kandidaturer. Doline står fortfarande till förfogande. 
 
Förbundsordförande Vendela Carlfjord yttrar sig till förmån för valberedningens förslag.  
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslag 24a och avslå förslag 24b. 
 
Mayson tar upp ordningsfråga om varför de kandidater utanför valberedningens förslag 
inte fanns med i de handlingar som skickades ut innan Barnrättskongressen. Diskussion 
följer kring varför detta inte har skett. Mötesledare Johan Groth och Elias Artur Fjellander 
menar att RBUF borde ge tydligare instruktioner till valberedningen kring huruvida 
motkandidater utanför valberedningens förslag ska presenteras i handlingarna eller inte. 
Tatyana Pettersson menar att valberedningens uppdrag är oklart och border förtydligas. 
Johan poängterar att det kommer att tas upp under punkt 29. 
 
Ordningsfråga från Elias om att riva upp yrkandestoppet i relation till punkt 29. Från och 
med denna tidpunkt kan deltagare skicka yrkanden i relation till punkt 29 till Kerstin Säthil. 
 

25. Val av styrelse 
Hanna Thessén som kandiderar till ordförande presenterar sig själv och varför förbundet 
borde välja Hanna till ordförande. Pläderingar följer till förmån för Hanna av Agnes och 
Mayson. 

a. Val av förbundsordförande 
i. Förslag: att förbundsordförande för Rädda Barnens 

Ungdomsförbund ska vara Hanna Thessén. 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att välja Hanna Thessén till förbundsordförande för RBUF 2020-2021. 
 
Röstsiffrorna var följande:  

Ordförande 
JA 15 
NEJ 1 

 
b. Val av vice förbundsordförande 

i. Förslag: att vice förbundsordförande för Rädda Barnens 
Ungdomsförbund ska vara Eli Båvner Lorentzi. 

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att välja Eli Båvner Lorentzi till vice förbundsordförande för RBUF 2020-2021. 
 
Röstsiffrorna var följande:  

Vice ordförande 
JA 17 
NEJ 2 
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c. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 
Ragna från valberedningen presenterar de föreslagna kandidaterna. Deras målsättning har 
varit att hitta en ung styrelse. Kandidaterna är alla under 20 år, har blandade erfarenheter 
och kompetenser. Kandidaterna presenterar sig själva och varför de passar som 
ledamöter. Även motkandidat Doline Niyomufasha presenterar sig själv. 
 
Agnes Båvner Lorentzi pläderar för valberedningens förslag sin helhet, framförallt för att 
förslaget inkluderar kandidater under 20 år. Vendela Carlfjord pläderar till förmån för Rosa 
och Warda. Matilda Carlund pläderar till förmån för Elias Artur Fjellander. Elias pläderar till 
förmån för Rosa. Mayson och Rosa pläderar för valberedningens förslag i sin helhet 
eftersom de har gjort ett grundligt jobb i sitt arbete med att ta fram förslaget. 
 

i. Förslag (valberedning): att ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara 
Warda Abdalla, Rosa Sengonzi, Elias Artur Fjellander, Kevin Kjelldahl 
och Kamala Khatri 

ii. Förslag (övriga): Doline Niyomufasha 
 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att välja  Warda Abdalla, Rosa Sengonzi, Elias Artur Fjellander, Kevin Kjelldahl och Kamala 
Khatri till förbundsstyrelseledamöter för RBUF 2020-2021. 
 
 
Röstningen genomfördes via Google formulär och siffrorna var följande:  

 
 
 

 
26.  Val av auktoriserad revisor 

a. Förslag: att den auktoriserade revisorn ska vara Tomas Berg 
(tillbakadraget) 

b. Förslag: att välja Focus Revision AB till auktoriserad revisorsfirma 
 
Barnrättskongressen bestämde: 



 
 

 
____    ____    ____    ____ 

Att välja Focus Revision AB till auktoriserad revisorsfirma. 
 

== Mötet pausas kl. 15:56. Mötet återupptas kl. 16.06 == 
 

27. Uppdragsbeskrivning fo ̈r verksamhetsrevisorerna 
Agnes Båvner Lorentzi förtydligar att uppdragsbeskrivningen inte skiljer sig från tidigare 
år. 
 

a. Förslag: att detta ska vara uppdragsbeskrivningarna för 
verksamhetsrevisorerna 

 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
 

28. Val av verksamhetsrevisorer 
Ragna från valberedningen ska komma med ett nytt förslag eftersom Agnes Båvner 
Lorentzi har ett syskon i styrelsen. De föreslår därför Doline Niyomufasha 

a. Förslag: att verksamhetsrevisor ska vara Agnes Båvner Lorentzi 
(tillbakadraget) 

b. Förslag: att verksamhetsrevisor ska vara Doline Niyomufasha 
c. Förslag: att verksamhetsrevisor ska vara William Khalil 

 
Vendela Carlfjord föreslår Mayson Joacimsbarn Persson som verksamhetsrevisor men 
Mayson känner att hen inte har tid att ta på sig uppdraget. Vendela föreslår därefter 
William Khalil. 
 
Elias pläderar för både Doline och William. 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att välja Doline Niyomufasha och William Khalil till verksamhetsrevisorer för RBUF 2020-
2021. 
 

== Mötet pausas kl. 16:20. Mötet återupptas kl. 16.25 == 
 

29. Uppdragsbeskrivning fo ̈r valberedningen 
a. Förslag: att detta ska vara uppdragsbeskrivningarna för valberedningen 
b. Förslag (Tatyana Pettersson): att anta styrelsens förslag med följande 

tillägg: 
i. Bestämmelse för när och hur valberedningen ska presentera 

styrelseförslaget innan årsmötet.  
ii. Sammanställa information till hur motkandidater kan gå tillväga för 

att motkandidera. 
c. Förslag (Elias Artur Fjellander): 

 

Valberedningens uppdragsbeskrivning 
   
Vad är valberedningen?  
   



 
 

 
____    ____    ____    ____ 

Valberedningen är en grupp medlemmar som hjälper Barnrättskongressen att bereda val av 
kandidater till olika uppdrag i förbundet. De håller koll på förbundets medlemmar och tänker 
under året på vem som skulle passa till vad. Valberedningen har rätt till 5 000 kronor under 
verksamhetsåret. Valberedningen har tystnadsplikt, det betyder att de inte får prata om 
valberedningsarbetet med personer utanför densamma. 

   

 
Vad gör valberedningen? 
● Informerar medlemmarna om olika uppdragen i förbundet  
● Tar in nomineringar på personer som vill ha ett uppdrag  
● Hjälper medlemmarna som vill söka olika uppdrag med det 
● Tar fram kravprofiler för olika uppdrag 
● Bereder val och lägger förslag på kandidater till förtroendeuppdrag på kommande 

barnrättskongress 
● Informerar barnrättskongressen om kandidater utöver valberedningens förslag 
 
Vad är en kravprofil? Valberedningen ska ta fram en kravprofil. Det är en text som berättar vad 

valberedningen tycker behövs av medlemmarna som söker olika uppdrag. Det är för att 
medlemmarna ska veta vad som krävs av dem ifall de vill söka. Det ska både ha att göra med 
vad man har för egenskaper och erfarenheter och hur man är som person.  

   
Under året ska valberedningen fokusera på att det ska finnas barn i förbundsstyrelsen, sänka 

medelåldern på förbundsstyrelsen samt bidra till att öka representationen av personer som 
utsätts för rasism i förbundsstyrelsen. 

 

 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla Elias Artur Fjellanders förslag, förslag c.  
 
 

30. Val av valberedning 
a. Förslag: att valberedningen ska vara Embla Ögren (sammankallande) 
b. Förslag: att valberedningen ska vara Hedvig Höjer 
c. Förslag: att valberedningen ska vara Melodi Ghalaei 
d. Förslag: att valberedningen ska vara Quinn Englund 
e. Förslag: att valberedningen ska vara Ritaj Al-Rammahi 

 
Embla och Quinn presenterar sig själva och varför de skulle passa i valberedningen 
(Hedvig, Melodi och Ritaj är ej närvarande) 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla alla förslag. 
 

31. Val av representanter till Ra ̈dda Barnens Riksstyrelse 
a. Förslag: att förbundsstyrelsen får fatta beslut om vem som är ledamot 

respektive ersättare i Rädda Barnens Riksstyrelse 
 
Barnrättskongressen bestämde: 
Att bifalla förslaget. 
 

32. O ̈vriga barnra ̈ttskongressfra ̊gor 



 
 

 
____    ____    ____    ____ 

Inga sådana frågor har inkommit. 
 

33. Barnra ̈ttskongressens avslut 
Barnrättskongressen avslutas av tillträdande förbundsordförande Hanna Thessén kl. 16.45. 
 
RBUFs generalsekreterare Dejan Bojanic tackar: 

- Den avgående förbundsordföranden Vendela Carlfjord 
- De styrelseledamöter som suttit i styrelsen det senaste året. 

 
Den avgående förbundsordföranden Vendela Carlfjord tackar de styrelseledamöter som 
avgår: 

- Agnes Båvner Lorentzi, Matilda Carlund och Elina. 
 
Vendela tackar även hela RBUF och alla medlemmar. 
 
Kerstin Säthil och Aya Winssi från kansliet tackar alla deltagare samt mötesledare Johan 
Groth tackar alla deltagare och mötet avslutas kl 16:54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Johan Groth 
Mötesledare 
 

______________________________________ 
 
Anna Hedin 
Mötesantecknare 

 
 
 
______________________________________ 
 
William Khalil  
Justerare 

 
 
 
______________________________________ 
 
Ritaj Al-Rammahi 
Justerare 

 
 
 


