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Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för kongressperioden 2011 till 2013, och
beskriver den verksamhet som genomförts på förbundsnivå. Huvuddelen av Ung Vänsters
verksamhet sker i våra klubbar, därför avspeglas inte hela förbundets berättelse i detta dokument,
utan förbundsstyrelsens.
Kongressen 2011 formulerade ett viktigt politiskt och organisatoriskt projekt mot bakgrund av att
förbundet stärkts, och i kontext till det systemskifte som fullbordats av högerregeringen och
normaliseringen av högerpolitiken. Genom att skärpa våra organisatoriska strategier och att lyfta
vardagsnära politiska frågor i ett konfliktperspektiv skulle förbundet bryta igenom i ett politiskt
klimat som länge präglats alltmer av avpolitisering och likriktning. Målsättningarna för
kongressperioden handlade om att bli mer flexibla i våra aktiviteter, och börja arbeta med att göra
politik, för att genom handling visa att förändring är möjligt. Projektet har varit framgångsrikt,
och lyft förbundet i storlek och styrka.
De insikter som präglade förra kongressens projekt har varit viktiga för att möta den politiska
utvecklingen. När arbetarrörelsen försvagats och högern flyttar fram sina positioner blir vår roll
viktigare, och vi drog slutsatsen att vi måste höja ribban och bli mer relevanta. Under den gångna
kongressperioden har förbundsstyrelsen genomfört flera satsningar för att bl. a. höja
kunskapsnivån, stärka vår profil och utveckla vår politiska praktik. Det är ett större, men också
mer relevant, förbund som samlas till sin 46:e kongress.
Riksting
Den 18-20 maj 2012 hölls Ung Vänsters riksting i Haninge utanför Stockholm. På rikstinget
antogs förslag till sexualpolitiskt uttalande och kultur- och fritidspolitiskt program. En utåtriktad
aktivitet där rikstingsdeltagarna deltog i torgmöten och aktioner på dokumentens teman
genomfördes också, som delvis handlade om att göra politik.
Höstkonferenser
2011 års höstkonferens fungerade som en lansering för förbundets arbete med att starta
skolgrupper, såväl jämställdhetsgrupper som antirasistiska skolgrupper. På konferensen
lanserades också nyutgåvan av Makthandbok för tjejer. Lanseringen liksom bokens spridning i
efterhand var mycket lyckad. 2012 års höstkonferens fokuserade på den medlemssatsning som
pågick under hösten, och innehöll också ett tema kring den ekonomiska krisen.
Höstkonferenserna har varit viktiga tillfällen för att samla distrikten kring förbundets satsningar.
Veckokurser
På 2012 års veckokurs lanserades ett klubbdokument med fokus på det organisatoriska projektet
om att förbundets verksamhet ska bli bredare och mer flexibel och att vi ska göra politik. Kursen
var också startskott för kampanjen ”Generation: Otrygg”. Utom föreläsningar kring
klubbdokumentet och kampanjen fanns också ett pass med argumentationsträning med på
programmet. 2013 års veckokurs ägnades åt en lansering av kampanjen ”Riv Murarna”, och hade
profil och medlemsvärvning som organisatoriskt fokus. På kursens sista dag delades pris ut till
det distrikt som ökat mest i medlemsantal under hösten. Parallellt med veckokurserna har också
instruktörsutbildningens första steg och en utbildning i politiskt och organisatoriskt ledarskap
hållits.
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Sommarläger
Lägren som institution har ytterligare stärkts under kongressperioden, och ordnats på Furusjöns
camping utanför Åmål varje år. En ambition har funnits med att bredda det politiska innehållet
på lägren, vilket varit ett framgångsrikt arbete och lyckats bättre år för år. På 2011 års läger
lanserades kampanjen ”Stoppa vinstslöseriet i skolan” och på sommarlägret 2012 lanserades
”Respekt till yrkesprogrammen”. 2012 utlystes en tävling i medlemsvärvning som avslutades på
veckokursen. Med anledning av terrorattacken på Utöya den 22 juli 2011 har särskilda
säkerhetsåtgärder vidtagits under sommarlägren, och samma år hölls en insamling för
återuppbyggnaden av ön.
Ledarskapsutbildningar
Såväl 2012 som 2013 har förbundet ordnat utbildningar i organisatoriskt och politiskt ledarskap
som löpt över tre träffar, med syfte att stärka distriktsnivån och att erbjuda fördjupningsstudier
på nationell nivå. Till utbildningen 2012 hade varje distrikt två platser, och innehållet bestod av
programpunkter kopplade till förbundets politiska prioriteringar. 2013 förändrades upplägget
delvis, så att distrikten hade platser i förhållande till storlek, och det fanns också platser för
deltagare som satt i utskott på förbundsnivå. På denna utbildning las även fokus på praktiska
inslag och fördjupande teoripass.
Ungdomsfackliga konferenser
2012 års ungdomsfackliga konferens ordnades på Kafé Marx i Stockholm och hade ett tema
kring ungas otrygga anställningar. 2013 års konferens hade ett tema kring maktförhållandena på
arbetsmarknaden utifrån krisens villkor. Syftet med konferenserna har varit att öka skolningen
kring fackliga frågor inom förbundet och att knyta kontakter med fackföreningsrörelsen. Inför
konferenserna riktades en särskild inbjudan till fackföreningsrörelsen, och flera aktiva och
representanter ifrån LO-förbunden deltog.
Stoppa vinstslöseriet i skolan
Utifrån den politiska prioriteringen i verksamhetsplanen kring privatiseringar och vinster inom
välfärden drev förbundet en kampanj om privata skolor under hösten 2011. I kampanjen lyfte vi
krav om att stoppa vinsterna i skolan, och ställde elevernas utbildning mot aktieägarnas
plånböcker. Kampanjen sammanföll med en samhällsdebatt kring vinster i välfärden, och blev ett
viktigt inlägg ifrån vänster.
Generation: Otrygg
Under hela 2012 drev förbundet kampanjen ”Generation: Otrygg – Ta från de rika och ge till oss
unga”, med ett tredelat fokus; den otrygga arbetsmarknaden för unga, nedskärningarna i
välfärden och bostadsbristen. Organisatoriskt var kampanjen en möjlighet för klubbar och
distrikt att förverkliga kongressens målsättningar om att göra politik, och gav möjlighet att driva
lokala frågor i klubbområdet. På hösten drevs delkampanjen ”Respekt till yrkesprogrammen”, i
syfte att uppfylla kongressens målsättning om att kraftigt öka antalet medlemmar som gått
yrkesprogram. Vi ställde krav om att återinföra högskolebehörigheten, och att stärka kopplingen
till arbetsmarknaden. Vårt kampanjarbete bidrog till att sätta ungas otrygghet på kartan, som
under året kom att ta allt större plats i den offentliga debatten.
Under året hade förbundet utlyst flera kampanjdagar – två nationella värvningsdagar samt
kampanjupptakter och kampanjavslutningar under våren och hösten. I samband med kampanjen
samlade klubbar och distrikt också in enkäter som tagits fram, som användes som ett verktyg för
kontakt vid bokbordet. De särskilda projekten fungerade bra och gjorde att arbetet hölls igång
under hela den förhållandevis långa period som kampanjen pågick.
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Riv Murarna
På veckokursen 2013 lanserades den asylpolitiska kampanjen ”Riv Murarna” som en reaktion på
den brutala flyktingpolitik som förts. Med kampanjen ställdes krav om att fler ska kunna söka asyl
i Sverige och EU, och att fler ska få uppehållstillstånd. Syftet var bland annat att lyfta upp
debatten från att handla om enskilda fall, till att handla om de politiska beslut som ligger bakom.
I samband med kampanjen pågick kongressinsamlingen, där hela förbundet skramlar för att få in
pengar till Fristadsfonden.
Feministisk offensiv
Under 2011 drevs en feministisk offensiv i förbundet, som förlängdes så att den fortsatte även
efter kongressen till och med årsskiftet. I oktober 2012 lanserades nyutgåvan av ”Makthandbok
för tjejer”, som blev ett vardagsnära verktyg i det utåtriktade arbetet. På hösten utlystes också två
självförsvarsveckor, då över 50 pass i feministiskt självförsvar hölls över hela landet. Offensiven
föll väl ut, och blev en skjuts för förbundets feministiska arbete och vår ställning som de
skarpaste feministerna.
Regionala ombudsmän
Som ett led i att stärka organisationen har förbundsstyrelsen gjort särskilda satsningar på distrikt
med stora behov. Mellan april och december 2011 arbetade två regionala ombudsmän med
klubbstartande i Västmanland/Uppsala län respektive Södermanland/Östergötland.
Informationsarbete
Förbundet har under kongressperioden intensifierat informationsarbetet och gjort särskilda
satsningar mot att stärka Ung Vänsters profil och retorik. Målsättningarna har handlat om att
synas mer och att arbeta strategiskt och långsiktigt med pressarbete, sociala medier och internet i
allmänhet. Konkret har arbetet inneburit bland annat att mer fokus lagts på profil och
argumentation på veckokursens program, och i förbundsstyrelsens arbete har det funnits tydliga
planeringar kring informationsarbetet.
Feministiskt självförsvar
Förbundet har under kongressperioden lyft det feministiska självförsvaret politiskt och
organisatoriskt på ett flertal sätt. Som vanligt har instruktörsutbildningen hållits i tre steg under
varje vår, men fler instruktörer har utbildats under 2011-2013 än åren dessförinnan. Hela
förbundet har arbetat med två stycken självförsvarsveckor på hösten såväl 2011 som 2012, ett
lyckat projekt som ser ut att bli årligen återkommande. Till sommaren 2012 gjordes en central
satsning mot ”Systrar på stan”, vilket blev viktigt som ett sätt att inte tappa fart i det feministiska
arbetet efter offensivens slut. Det feministiska självförsvaret är och förblir ett av förbundets
viktigaste projekt, och vårt tydligt mest framgångsrika sätt att omsätta vår politik i handling och
göra politik.
Internationellt arbete
Under kongressperioden har förbundsstyrelsen intensifierat vårt internationella arbete. Vi har
haft en strategidiskussion om nordiska samarbeten och internationella utskottet har fått i uppdrag
att utvärdera våra europeiska kontakter. På grund av den dramatiska politiska utvecklingen i
Europa har vi under perioden prioriterat kontakt med förbund där. Vi har deltagit på kongresser
utomlands för bland annat Sosialistisk Ungdom (Norge), CJC (Katalonien) och Socialistisk
Ungdomsfront (Danmark). Vi har också funnits representerade på flera av Ship to Gazas etapper
under sommaren och hösten 2012. Ung Vänster har sedan lång tid tillbaka ett nära samarbete
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med Sosialistisk Ungdom i Norge. Den kontakten har vi vårdat och utvecklat under
kongressperioden, bland annat genom gemensamma möten och besök på respektive
organisationers arrangemang.
Röd Press
Röd Press är förbundets utåtriktade ungdomsmagasin och har sedan prenumerationsutgivningen
återupptogs 2009 vuxit och blivit mer ekonomiskt bärande. Genom sociala medier har man också
synts mer på nätet. Tidningen är en möjlighet att nå ut till andra grupper och förstärka förbundets
profil såväl inom vänstern som bland unga i allmänhet. Det är viktigt att hela förbundet känner
ett ansvar för att Röd Press ska få mer spridning och fler prenumeranter.
Red Planet och Nixon
Ung Vänsters eget bolag Red Planet har under kongressperioden fortsatt sin verksamhet. Red
Planet säljer böcker, kläder och prylar med en vänsterprägel. Bolaget har små ekonomiska
resurser, och drivs så gott som uteslutande ideellt. För att förbättra bolagets situation i framtiden
är det viktigt att fler klubbar och distrikt säljer Red Planets produkter. Förbundsstyrelsen har haft
kontinuerlig kontakt och fått rapporter från bolagets styrelse.
Vänsterpartiet och VSF
Ung Vänster har under kongressperioden haft ett fortsatt bra samarbete med Vänsterpartiet och
Vänsterns studentförbund (VSF). Ung Vänster deltar med en adjungerad på Vänsterpartiets
partistyrelsemöten och möten med verkställande utskottet. Under kongressperioden har vi också
funnits representerade på såväl Vänsterparitets som VSF:s kongresser.
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Bilaga 1: Förtroendevalda under kongressperioden
Förbundsordförande
Stefan Lindborg
Förbundsstyrelsen
Anneli Johansson Eik
Coni Ronsten
Daniel Söderberg Talebi
David Öborn
Elin Morén
Felicia Ohly
Hanna Cederin
Hicham El-Horr
Isabell Mixter
Jonas Kårlin
Kristin Olofsson
Lena Tjäder
Olle Lundberg
Petter Engvall
Tove Wikehult
Tove Liljeholm
Truls Persson
Weidan Gong
Verkställande utskottet
Stefan Lindborg
Felicia Ohly
Hanna Cederin
Tove Liljeholm
Jonas Kårlin (110702-120609)
Kristin Olofsson (120609-)
Första vice ordförande
Tove Liljeholm
Andra vice ordförande
Lena Tjäder
Röd Pressredaktör
Miro Anter (101011-110819)
Tove Liljeholm (fr o m 110901)
Revisorer
Ana Rubin
Ida Gabrielsson
Nooshi Dadgostar
Pontus Willebrand
Tove Hultberg
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Valberedning
Alexandra Kronqvist
Anna Herdy
Clara Lindblom
Håkan Eriksson
Ida Regin
Mikael Esberg
Paulina Henrichsén
Programkommittén
Amanda Kappelmark
Amanda Linderborg
Clara Lindblom
Felicia Ohly
Fredrik Andersson
Johanna Granbom
Nisse Sandqvist
Stadgekommittén
Elin Melander
Herman Ferner
Isabell Mixter
Jenny Grannas
Jonas Hasselqvist
Bilaga 2: Anställda under kongressperioden
På förbundcentralen
Stefan Lindborg, förbundsordförande
Hanna Cederin, informationssekreterare (110201-110630) förbundssekreterare (fr. o. m. 110702)
Jonas Kårlin, förbundskassör (100606-120609)
Kristin Olofsson, förbundskassör (fr. o. m. 120609)
Tove Liljeholm, feministisk sekreterare 101108-110831, Röd Press-redaktör/pressekreterare
(fr o m 110901)
Anneli Johansson Eik, administrativ sekreterare (fr. o. m. 20110216)
Felicia Ohly, informationssekreterare/organisationssekreterare (20110901 - 20120831)
Miro Anter, Röd Press-redaktör (101011-110819)
Ida Gabrielsson, extra-resurs (20110606 – 20110930)
Regionalt anställda
Jonas Hasselqvist 110401-111231
Sebastian Rapp 110401-111231
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Bilaga 3: Ung Vänsters utskott
Valda av förbundsstyrelsen 110827
Feministiska utskottet
Felicia Ohly, FS (ordf.)
Johanna Granbom, Storstockholm
Tove Kättström, Storstockholm
Sofie Adamsson, Göteborg och Bohuslän
Coni Ronsten, FS
Isabell Mixter, FS
Kristin Olofsson, FS
Internationella utskottet
Anneli Johansson Eik, FS (ordf.)
Zandra Valencia Skogfors, Skåne
Karina Bråth, Storstockholm
Daniel Kallus, Göteborg och Bohuslän
Truls Persson, FS
Tove Liljeholm, FS
Jesper Hillbom, Halland
Rak Vänster
Felicia Ohly, FS (ordf.)
Hicham El-Horr, FS
Tove Wikehult, FS
Anna Jaksic, Östergötland
Sebastian Rapp, Storstockholm
Jonas Hasselqvist, Östergötland
Pernilla Karlsson, Östergötland
Röd Press
Olle Lundberg, FS
Elin Morén, FS
Margareta Cannerfors
Fredrik Andersson, Storstockholm
Ella Coogan, Storstockholm
Nils Englund, Västerbotten
Fackliga utskottet
Daniel Söderberg Talebi, FS (ordf.)
Jenny Pettersson, Storstockholm
Lena Tjäder, FS
Patrik Eriksson, Storstockholm
Anneli Johansson Eik, FS
Studieutskottet
Petter Engvall, FS (ordf.)
Weidan Gong, FS
David Öborn, FS
Arijan Kan, Västerbotten
Maria Rosén, Storstockholm
Isabell Mixter, FS
Thisbe Stadler, Skåne
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Valda av förbundsstyrelsen 120825
Feministiska utskottet
Felicia Ohly
Coni Ronsten
Isabell Mixter
Johanna Granbom
Tove Kättström
Sofie Adamsson
Ella Coogan
Internationella utskottet
Kristin Olofsson
Truls Persson
Tove Wikehult
Daniel Kallus
Luisa Moncada Escobar
Alida Johansson
Jesper Hillbom
Fackliga utskottet
Daniel Söderberg Talebi
Anneli Johansson Eik
Lena Tjäder
David Öborn
Erik Ohliv
Matidla Ulén
Annie Berglin
Rak vänster-redaktionen
Anneli Johansson Eik
Weidan Gong
Hicham El-Horr
Alice Mjöhagen
Anna Jaksic
Pernilla Karlsson
Olof Björk
Röd Press-redaktionen
Elin Morén
Nils Englund
Ella Coogan
Margareta Cannerfors
Fredrik Andersson
Arijan Kan
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Bilaga 4: Förbundsstyrelsens faddrar
Valda av förbundsstyrelsen 110702
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Göteborg och Bohuslän
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Storstockholm
Södermanland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborg
Örebro län
Östergötland

Petter Engvall
Coni Ronsten
Elin Morén
Felicia Ohly
Tove Wikehult
Lena Tjäder
Felicia Ohly
Truls Persson
Jonas Kårlin
Kristin Olofsson
Hicham El-Horr
Olle Lundberg
Weidan Gong
Anneli Johansson Eik
Daniel Söderberg Talebi
Jonas Kårlin
Isabell Mixter
David Öborn
David Öborn
Tove Liljeholm
Tove Liljeholm
Olle Lundberg

Valda av förbundsstyrelsen 120609
Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Göteborg och Bohuslän
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Norrbotten
Skaraborg
Skåne
Storstockholm
Sörmland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Älvsborg
Örebro län
Östergötland

Petter Engvall
Kristin Olofsson
Elin Morén
Hanna Cederin
Tove Wikehult
Weidan Gong
Truls Persson
Kristin Olofsson
Hicham El-Horr
Isabell Mixter
Hicham El-Horr
Felicia Ohly
Jonas Kårlin
Anneli Johansson Eik
Daniel Söderberg Talebi
Coni Ronsten
Lena Tjäder
David Öborn
Isabell Mixter
Jonas Kårlin
Tove Liljeholm
Olle Lundberg
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Bilaga 5: Talarstatistik förbundsstyrelsens möten
Förbundsstyrelsemöte 110606
Plats: Folkets hus, Sandviken
(Talarstatistik saknas)
Förbundsstyrelsemöte 110701-03
Plats: Kafé Marx, Stockholm
43 % av de närvarande var tjejer
25 % av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelsemöte 110731
Plats: Furusjöns camping, Ånimskog
(Talarstatistik saknas)
Förbundsstyrelsemöte 110827-28
Plats: IOGT-NTO-huset, Södertälje
59 % av de närvarande var tjejer
40 % av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelsemöte 111008-09
Plats: Syninge Kursgård, Norrtälje
59 % av de närvarande var tjejer
55 % av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelsemöte 111126-27
Plats: Kafé Marx, Stockholm
55 % av de närvarande var tjejer
47 % av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelsemöte 120101
Plats: Bona Folkhögskola
72 % av de närvarande var tjejer
50% av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelsemöte 120203-05
Plats: Kafé Marx, Stockholm
60 % av de närvarande var tjejer
59 % av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelsemöte 120421-22
Plats: Kafé Marx, Stockholm
59 % av de närvarande var tjejer
51 % av inläggen hölls av tjejer
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Förbundsstyrelsemöte 120517
Plats: Kafé Marx, Stockholm
(Talarstatistik saknas)
Förbundsstyrelsemöte 120608-10
Plats: Djursholm, Stockholm
67 % av de närvarande var tjejer
50 % av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelsemöte 120805
Plats: Furusjöns camping, Ånimskog
(Talarstatistik saknas)
Förbundsstyrelsemöte 120825-26
Plats: Kafé Marx, Stockholm
69 % av de närvarande var tjejer
62 % av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelemöte 121013-14
Plats: Kafé Marx, Stockholm
60 % av de närvarande var tjejer
67 % av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelsemöte 121215-16
Plats: Kafé Marx, Stockholm
63 % av de närvarande var tjejer
56 % av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelsemöte 130101
Plats: Bona Folkhögskola, Motala
(Talarstatistik saknas)
Förbundsstyrelsemöte 130202-03
Plats: Kafé Marx, Stockholm
54 % av de närvarande var tjejer
48 % av inläggen hölls av tjejer
Förbundsstyrelsemöte 130323-24
Plats: Kafé Marx, Stockholm
61 % av de närvarande var tjejer
51 % av inläggen hölls av tjejer
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Bilaga 6: Internationell representation
110727
110813-14
111010-12
111015-16
111104-05
111104-06
120120-22
120120-22
120504-06
120511-18
120623-26
120802
120913-19
121017
130306-07
130328-31
130329-31

Tove Liljeholm och Anneli Johansson Eik höll feministiskt självförsvar hos
YWCA i Budapest, Ungern
Hanna Cederin och Isabell Mixter deltog på Sosialistisk Ungdoms
sommarkonferens i Oslo, Norge
Anneli Johansson Eik och Hicham El Horr deltog i Youth in Politics i
Alexandria, Egypten
Truls Persson och Zandra Valencia deltog i en nätverkskonferens i Kario,
Egypten
Hanna Cederin och Petter Engvall deltog på Socialistisk Ungdomsfronts
landsmöte i Århus, Danmark
Jonas Kårlin och Anneli Johansson Eik deltog på den antirasistiska konferensen
”To Oslo With Love” i Oslo, Norge
Felicia Ohly deltog i Sosialistisk Ungdoms träff för instruktörer i feministiskt
självförsvar i Oslo, Norge
Stefan Lindborg, Kristin Olofsson och Hanna Cederin deltog i konferens
tillsammans med Rood (Holland), SFU (Danmark) och SU (Norge) i
Köpenhamn, Danmark
Isabell Mixter deltog på CJC (Communist Youth of Catalonia) i Barcelona,
Spanien
Kristin Olofsson och Sofie Adamsson deltog i utbytesprojekt i Palestina
Stefan Lindborg, Hanna Cederin, Kristin Olofsson och Felicia Ohly deltog på
Sosialistisk Ungdoms landsmöte i Hamar, Norge
Stefan Lindborg och Tove Liljeholm deltog på Sosialistisk Ungdoms sommerleir
i Nordtangen, Norge
Stefan Lindborg reste med Ship to Gaza:s båt M/S Estelle från Alicante till
Barcelona, Spanien
Stefan Lindborg deltog på GUE/NGL:s konferens i Bryssel, Belgien
Hanna Cederin deltog på utbytesresa hos Socialistiska Partiet i Amsterdam,
Nederländerna
Kristin Olofsson och Truls Persson deltog på Baskisk ungdoms festival i Bilbao,
Spanien mars
Daniel Söderberg Talebi deltog på SFU:s landsmöte (Socialistisk Folkepartis
Ungdom) i Århus, Danmark

Bilaga 7: Kurser och övriga centrala arrangemang
110801-05
111029-30
120102-03
120218-19
120317-18
120414-15
120428-29
120518-20
120806-10
120816
120922-23
121103-04
130102-05
130223-24
130316-17
130414-15
130420-21
1304227-28

Sommarläger, Ånimskog
Höstkonferens, Stockholm
Veckokurs, Motala
Instruktörsutbildning steg 2, Stockholm
Ungdomsfacklig konferens, Stockholm
Ledarskapsutbildning steg 2, Stockholm
Instruktörsutbildning steg 3, Stockholm
Riksting, Haninge
Sommarläger, Ånimskog
Funktionärsträff, Stockholm
Ledarskapsutbildning steg 3, Stockholm
Höstkonferens, Stockholm
Veckokurs, Stockholm
Instruktörsutbildning steg 2, Stockholm
Ungdomsfacklig konferens, Stockholm
Ombudsträff östra grannskapet
Ombudsträffar västra och södra grannskapen
Ombudsträffar norra och bergslagens grannskap
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Bilaga 8: Materialproduktion
Röd Press nr 3 2011
Röd Press nr 4 2011
Röd Press nr 1 2012
Röd Press nr 2 2012
Röd Press nr 3 2012
Röd Press nr 4 2012
Röd Press nr 1 2013
Makthandbok för unga tjejer
Stoppa vinstslöseriet A3
Stoppa vinstslöseriet, A6- flyer
Stoppa vinstslöseriet, kampanjhandledning
Sommarlägersfolder 2012
Sommarlägersfolder 2013
Stadgar och Principprogram
Generation: otrygg A3 (två olika)
Generation: otrygg A2 (två olika)
Generation: otrygg A5-folder
Generation: otrygg A6-flyer
Generation: otrygg klistermärke
Generation: otrygg kampanjhandledning
HBT-folder, A5
Systrar på stan, jacka
Respekt till yrkesprogrammen, flyer
Gå med i Ung Vänster, affisch
Riv Murarna A3
Riv Murarna A2
Riv Murarna A5-folder
Riv Murarna A6-flyer
Riv Murarna kampanjhandledning
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Bilaga 9: Uttalanden
10 år sedan invasionen av Irak
Högre andrahandshyror i bostadsbristens Sverige
Alla har rätt till en fristad
Otryggheten kommer slå tillbaka
Stoppa häxjakten på papperslösa
Det katastrofala misslyckandet i Qatar
Försvara rätten till abort
Fredspriset till Ship to Gaza
Lägg skulden där den hör hemma
Respekt till yrkesprogrammen
Assad måste avgå
Vi förtjänar trygga jobb
Borg struntar i unga tjejers ohälsa
Stoppa vapenexporten
Nej till ACTA
En guidad tur i klassamhället
Stoppa gangstervården
Stöd Fristadsfonden!
Korten på bordet Bildt!
Bakläxa för regeringen
Vår utbildning är inte till salu
Vi har tagit ställning mot rasismen. Har du?
Folket ska inte betala Greklands kris
Konsten att strula till ett utbildningssystem

Ung Vänsters förbundsstyrelse 130324
Ung Vänsters förbundsstyrelse 130203
Ung Vänsters förbundsstyrelse 130203
Ung Vänsters förbundsstyrelse 130203
Ung Vänsters förbundsstyrelse 121216
Ung Vänsters förbundsstyrelse 121216
Ung Vänsters förbundsstyrelse 121014
Ung Vänsters förbundsstyrelse 121014
Ung Vänsters förbundsstyrelse 120826
Ung Vänsters förbundsstyrelse 120826
Ung Vänsters förbundsstyrelse 120610
Ung Vänsters förbundsstyrelse 120610
Ung Vänsters förbundsstyrelse 120422
Ung Vänsters förbundsstyrelse 120422
Ung Vänsters förbundsstyrelse 120205
Ung Vänsters förbundsstyrelse 120205
Ung Vänsters verkställande utskott 111201
Ung Vänsters förbundsstyrelse 111127
Ung Vänsters förbundsstyrelse 111028
Ung Vänsters förbundsstyrelse 111028
Ung Vänsters förbundsstyrelse 110828
Ung Vänsters förbundsstyrelse 110828
Ung Vänsters förbundsstyrelse 110703
Ung Vänsters förbundsstyrelse 110703
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Ekonomisk berättelse 2011-13
Ung Vänster har under den senaste kongressperioden arbetat för att ekonomin ska växa, bli mer stabil och mer
effektiv. Det ekonomiska arbetet är grundläggande för ett förbund med stora ambitioner och mycket verksamhet.
Under kongressperioden har förbundsstyrelsen jobbat med att ta nya tag i det ekonomiska arbetet och identifiera
strategier för hur vi går vidare.
Vår styrka som förbund har under en lång tid varit att vi är bra på att använda våra resurser på ett uttömmande
sätt, mycket verksamhet till låg kostnad. Denna vetskap är också vår styrka som förbund då våra resurser är
knappa och varje krona måste vändas. Trots detta låter vi inte verksamheten lida utan fortsätter att ha en stor och
bra verksamhet med små resurser.
Vi har under kongressperioden tagit ett nytt grepp runt det ekonomiska arbetet. Genom att anta en ny
ekonomisk handlingsplan för förbundet har vi gått igenom vilka områden, små som stora, som behöver arbetas
med och vad nästa steg är för att vi ska kunna växa ekonomiskt som förbund. Detta har lett till ett upprioriterat
ekonomiskt arbete under kongressperioden och nya målsättningar, kassörsutbildningar har påbörjats,
kassörshandboken har uppdaterats och förståelsen för vikten av plusresultat har ökat. Detta märks direkt i att
förbundets resurser växer men också i den verksamhet som vi bedriver för våra pengar.
Inkomster
Ung Vänsters huvudsakliga inkomst har under perioden varit bidrag från Vänsterpartiet. Detta bidrag har legat
stabilt kring en och en tredjedels miljon. Detta bidrag påverkas av Vänsterpartiets platser riksdagen då det
bestämmer deras inkomst och påverkar hur mycket de kan ge till oss.
Vår andra huvudsakliga inkomst är det statliga bidrag vi får från ungdomsstyrelsen, detta bidrag är kring en
miljon. Vi var under många år utan detta bidrag vilket ledde till att vår ekonomi var hårt åsatt. Idag får vi återigen
detta bidrag efter ett omfattande och målmedvetet arbete. Då detta bidrag är stort kan vi idag också föra en
bredare verksamhet än tidigare. Ung Vänster är fortfarande inget rikt förbund men har i och med detta bidrag
möjlighet att växa.
De centrala avgifterna som distrikten betalar har under året legat på en relativt konstant nivå runt 400 000
kronor. De centrala avgifterna bekostar delvis de tjänster som förbundsstyrelsen och förbundscentralen bistår
distrikten med och de har också en ormfördelande funktion. Det är förbundsstyrelsen som varje år fastställer de
centrala avgifterna som fördelas efter distriktens ekonomiska styrka.
Andra inkomstkällor vi har i förbundet är mindre bidrag som vi söker för verksamhet. Vi har under
kongressperioden fått Vänsterpartiets bidrag för kvinnors organisering. Detta bidrag har bland annat möjliggjort
satsningar på feministiskt självförsvar och systrar på stan.
Vi får även in ränteintäkter genom en investering i Nordea likviditetsinvest. Denna investering ger fortfarande
god avkastning. Den är däremot svår att förutspå då ränteintäkter beror på det ekonomiska läget och har därför
sjunkit i och med finanskrisen.
Utgifter
Förbundsstyrelsen jobbar alltid med en stor medvetenhet om att det är viktigt att hålla nere våra utgifter vilket vi
också har gjort om man ser till varje enskild resultaträkning. Vi inser också att det inte finns något självändamål i
att hålla ner utgifterna utan att vikten ligger vid att vi ska kunna erbjuda så bra verksamhet som möjligt och få ut
så mycket som möjligt för våra pengar.
Våra två största utgifter i förbundet är framförallt kostnader för förbundscentralen och resor. Detta är inget
märkligt utan endast ett tecken på att vi är bra på att använda våra pengar på ett smart sätt. Förbundscentralens
bemanning har varierat under kongressperioden, från sju till fem personer. Därutöver har vi också under en
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period haft två regionalt anställda ombudsmän. Bemanningen på förbundscentralen bestäms i förhållande till
våra organisatoriska prioriteringar och de ekonomiska ramarna.
Den andra stora utgiften i förbundet består av resor. Denna kategori består delvis av förbundsstyrelsens resor
och dess utskott. Vi har under perioden varit bra på att hålla nere dessa kostnader och resa billigt, denna post
måste dock få kosta en del då det är viktigt för att vi ska hålla hög kvalité på verksamheten. Det är viktigt att vi
fortsätter vara ute i god tid med våra resebokningar då detta är det bästa sättet att krympa kostnaden.
Vår interntidning Rak Vänster är en annan stor utgiftspost. Denna utgift har varierat under perioden. Tidningen
och kostnaderna är idag centraliserade och portokostnaderna för tidningen delas i slutet av varje år upp
proportionerligt på distrikten. Rak Vänster har hållit en stabil ekonomisk nivå under perioden.
Vår utåtriktade tidning Röd Press har under kongressperioden gått bra ekonomiskt. I och med stabila intäkter så
går man framåt och kostar förbundet mindre. Målet med Röd Press måste vara att tidningen går runt med endast
prenumerationer. Detta har varit möjligt under delar av kongressperioden. Vi ser att Röd Press också under
perioden kostat mindre än vad den gjort under tidigare verksamhetsperioder.
Fonderingar
Vi har påbörjat fonderingen inför valet 2014 och har idag fonderat 200 000 kronor. Att driva valrörelse är
kostsamt och det är bra att vi så tidigt har kunnat fondera så mycket inför det. Det är viktigt att även distrikt och
klubbar har ett tänk runt valet för att vi ska kunna driva en så bra valrörelse som möjligt men också för att vi
måste börja tänka nu på de kostnader en valrörelse medför.
Kom-Centralkassa
Kom-Centralkassan är vårt interna banksystem. Här samlar vi hela förbundets tillgångar. Systemet är ett sätt att
ha kontroll över hela förbundets ekonomi och se till att inga pengar försvinner från rörelsen. Att ha alla pengar
samlade ger också förmånligare räntor. Kom-Centralkassans likviditet sjönk under förra valrörelsen och ett
omfattande arbete för att bygga upp den har påbörjats under kongressperioden. När vi nu närmar oss nästa
valrörelse blir det viktigt att fortsätta detta arbete för att se till att vi inte hamnar i samma sits igen. Den
ekonomiska handlingsplanen antagen av förbundsstyrelsen syftar främst till att göra detta arbete.
Vi har under kongressperioden konstaterat att många konton i Kom-Centralkassan ligger på minus vilket blir ett
problem då de samlade likvida medlen blir lidande. Vi har under verksamhetsperioden påbörjat en
utbildningssatsning som syftar till att våra styrelser och kassörer ska bli bättre på det ekonomiska arbetet och
därigenom kunna forma strategier kring att åtgärda sina underskott i kassan. Det handlar också om att våra
styrelser överlag måste bli bättre på att förstå och tänka runt ekonomin för att vi ska kunna uppfylla våra
verksamhetsmål.
Vi har även genom den ekonomiska handlingsplanen format strategier för att bli bättre på bidragssökandet runt
om i förbundet. Bidrag är vår största inkomstkälla och vi bör söka alla bidrag vi har möjlighet att få.
Vänsterpartiet tog på sin kongress ett beslut om att tio procent av deras partistöd ska gå till Ung Vänster på alla
instanser. Detta är ett viktigt beslut för oss och påverkar hela förbundets ekonomi. Detta kan man också se som
en bidragande faktor när vi ser hur likviditeten på Kom-Centralkassan under 2012 har ökat.
Avslutning
Avslutningsvis kan vi konstatera att förbundet idag är starkare än vad vi varit under tidigare kongressperioder
men att det fortfarande finns mycket att göra. Vi har ett starkt ekonomiskt system där vi använder våra pengar på
ett strategiskt sätt.
Vi behöver dock bli bättre på ekonomiskt arbete överlag och öka skolningen runt detta i förbundet. Att
ekonomin sköts och att folk förstår den är en förutsättning för vårt förbunds verksamhet. Ett konto som ligger
på minus kan aldrig vara okej utan detta kräver ett åtgärdsarbete.
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Nu när vi närmar oss valrörelse behöver vi också öka vårt ekonomiska tänkande. En valrörelse är en dyr process
och kräver att man i ett tidigt skede funderar runt hur man ekonomiskt ska hantera den. Detta är vi bra på i Ung
Vänster men kan bli ännu bättre på.
Vi är idag experter på att vända på varje krona och skapa maximalt med verksamhet. Den ekonomiska situation
vi står i idag är förmånligare än vad den varit på länge men detta ger oss inte rätt att vila utan är bara en
indikation på att vi behöver jobba ännu hårdare.
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