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Välkommen till Juniorernas inspirationsmöte
Juniorernas inspirationsmöte är Junior Branch Swedens största mötesplats.
I 4 dagar, varje höstlov, samlas juniorer från hela Sverige för att inspireras till aktivt världsmedborgarskap och dela
erfarenheter och perspektiv med varandra. Vi utforskar vad fred är och formar juniorverksamhetens framtid,
exempelvis genom att välja nya juniorrepresentanter. Och mitt i allt har vi riktigt kul med en massa nya vänner.
Det här infopacket berättar om innehållet på Juniorernas inspirationsmöte 2017, som går av stapeln 2-5 november
på Bosarp Läger- och kursgård i Linderöd, utanför Kristianstad. Praktisk information och anmälan till Juniorernas
inspirationsmöte hittar du här!

I det här infopacket:
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Tema
Proposition: Skapa nya kommittéer i Junior Branch Sweden
Val av juniorrepresentanter

Vi ses på Juniorernas inspirationsmöte!
Anton, Hedda, Nour, Sissela, Viktor och Ville
Nationella juniorrepresentanter (NJR) och Styrelseledamöter valda av juniorerna (SJR) för CISV Sweden
Frågor?
Kontakta oss på juniorbranch@se.cisv.org eller på vår Facebook-sida!

Tema

Tema: Människovärde
CISVs utbildningsområde 2017 är Mänskliga rättigheter och därför kommer fredsutbildningen på Juniorernas
inspirationsmöte att fokusera på just mänskliga rättigheter, genom temat Människovärde.
Människovärde. Vad är det egentligen?
Är det något man kan mäta i pengar? I skolbetyg? Eller kanske i antal följare på sociala medier?
Mäts det i all kunskap jag har glömt bort, i antal terrorbrott jag begått, eller alla mattetal jag inte förstått?
Räknas det ut med en formel som tar hänsyn till hur snäll jag är mot mina kompisar, hur många främlingar jag lett mot
det senaste året och hur jag känner mig inuti?
Ibland känner jag mig värdelös. Har jag inget människovärde då?
Går människovärde ens att mäta?
Människovärde. Människo värde. Värdet av en människa. Värdet av mig. Värdet av dig.
Har alla människor ett värde? Varför har vi ett värde – är det bara för att vi är människor?
Har du och jag lika värde? Har tiggaren utanför Hemköp också lika värde som oss?
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna säger att ”alla människor är födda fria och lika i värde och
rättigheter” (Artikel 1).
Den säger också att ”erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika
och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”.
Stora ord. Menar de att om du och jag respekterar varandra så lägger vi grunden för fred?
Det ska jag fundera vidare på. Och jag hoppas att du gör det med mig, på Juniorernas inspirationsmöte 2017!

Proposition

Proposition:
Skapa nya kommittéer i Junior Branch Sweden
De Nationella juniorrepresentanterna och Styrelseledamöterna valda av juniorerna föreslår att
Juniorernas inspirationsmöte beslutar att

•Skapa nya kommittéer i Junior Branch Sweden (ni får vara med och föreslå kommittéer!)
•Ge i uppdrag åt de Nationella juniorrepresentanterna och Styrelseledamöterna valda av
juniorerna att öppna ansökningar till de nya kommittéerna och välja ut kommittéernas
medlemmar för 2017-2018 (fram till nästa Juniorernas inspirationsmöte).

Motivering:
Vi vill skapa möjlighet för fler att engagera sig i juniorverksamheten på nationell nivå, så att vi kan
bli en mer nyskapande, inkluderande, hållbar och synlig Junior Branch.

Proposition:
Skapa nya kommittéer i Junior Branch Sweden
Bakgrund:
Under det senaste året (och många år innan dess) har vi NJRs och SJRs bollat många arbetsuppgifter. Vi har
arrangerat två möten och en utbildning, representerat juniorerna på årsmöten, i styrelsen och i diskussionerna om
internationella motioner, försökt hålla god kontakt med de Lokala juniorrepresentanterna och International Junior
Branch, utvecklat nya verktyg och resurser för juniorverksamheten, mm. Hela tiden kommer vi också på idéer på
nya projekt vi skulle kunna ta oss för – men sällan har vi chansen att genomföra dem, för vi lägger redan så mycket
tid.
För att NJRs och SJRs ska kunna göra bättre jobb vill vi skapa nya kommittéer som tar över några av
arbetsuppgifterna som NJRs och SJRs just nu genomför – exempelvis föreslår vi att det skapas en
kommunikationskommitté och en Juniorernas utbildningskommitté.
Vi vill också öppna upp för att skapa kommittéer som sysslar med helt nya saker, som kan göra juniorverksamheten
mer lärorik, naja, lysande och banbrytande – om det finns engagemang för det!
Vår förhoppning är att kommittéerna också kan, för de som känner behovet, fungera som ett trappsteg för
engagemang på nationell nivå innan man prövar vingarna som NJR eller SJR.

Under hela Juniorernas inspirationsmöte, fram till dess att propositionen behandlas på lördag
eftermiddag, vill vi att alla som har idéer om vilka kommittéer som borde bildas lämnar in sina
förslag till NJRs/SJRs:en!

Val

Val av juniorrepresentanter
På Juniorernas inspirationsmöte väljs varje år nya juniorrepresentanter.
I valet har varje lokalförening en (1) röst.
De uppdrag som det är val till i år är:

Nationell juniorrepresentant
- Ordinarie (2 år)
- Suppleant (1 år)
CISV Swedens Nationella juniorrepresentanter har i uppdrag att samordna, leda och representera Junior
Branch Sweden nationellt och internationellt. Tillsammans med Styrelseledamöterna valda av
juniorerna arrangerar de Juniorernas årsmöte och Juniorernas inspirationsmöte.
Länk till Uppdragsbeskrivning för de Nationella juniorrepresentanterna.

Styrelseledamot vald av juniorerna
- Ordinarie (2,5 år)
- Suppleant (1,5 år)
Styrelseledamöterna valda av juniorerna har i uppdrag att representera Junior Branch Swedens juniorer
i CISV Swedens styrelse. Tillsammans med de Nationella juniorrepresentanterna arrangerar de
Juniorernas årsmöte och Juniorernas inspirationsmöte.
Länk till Uppdragsbeskrivning för Styrelseledamöterna valda av juniorerna.

Hur ställer man upp?

Val av juniorrepresentanter

Alla juniorer, som inte kommer hinna fylla 26 år innan de avslutar sitt uppdrag, får ställa upp i valet till Nationell
juniorrepresentant och Styrelseledamot vald av juniorerna.
Fram till 13 oktober var det möjligt att nominera personer man ville ska ställa upp i valet till ett visst uppdrag och på så
sätt peppa dem. Alla som får en nominering kontaktas av de sittande juniorrepresentanterna och får information om
uppdraget de har nominerats till och hur de gör för att ställa upp i valet.
Nomineringen öppnar igen 2 november och stänger 23.59 samma dag.
Om du inte får en nominering kan du ställa upp på eget initiativ.
Att ställa upp i ett val kallas med ett annat ord för att ”kandidera”, och någon som ställer upp i ett val kallas ”kandidat”.
Möjligheten att kandidera öppnar 19 oktober och stänger 3 november kl. 08.00.
För att bli kandidat ska du skicka in dina svar på några frågor i ett formulär (länk nedan). Svaren kommer presenteras
för deltagarna på Juniorernas inspirationsmöte i samband med frågestunden med kandidaterna, ”Q&A”.

Länk till nomineringsformulär.
(Öppnar igen 2 november!)
Länk till formulär för att bli kandidat.

