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Vad är Juniorernas årsmöte?
På Juniorernas årsmöte samlas juniorer från hela Sverige för att 
höja sina röster om hur CISV Sweden ska utvecklas. Vi enas om 
hur de Nationella juniorrepresentanterna ska rösta på CISV 
Swedens årsmöte i mars (Vårstämman) och diskuterar och tar 
beslut som rör juniorverksamheten, hur den kan bli ännu bättre 
och hur vi vill att den ska se ut i framtiden. Innan mötet på 
söndagen kommer vi att gå igenom och diskutera hur CISV 
Swedens verksamhet ska se ut 2017, verksamhetsberättelse för 
2016 och vilka motioner vi ska rösta om. Vi kommer även 
kunna diskutera och ta beslut kring juniorverksamheten och vår 
utveckling, hur vi vill att det ska se ut. Vi kommer även ha tid 
att påbörja årets utbildningsområde - mänskliga rättigheter -  ha 
roliga och utvecklande workshops och lära känna en massa nya 
vänner! 

Ur CISV Swedens stadga, 15 § 
Juniorernas årsmöte: 
”Lokalföreningarnas 
juniorgrupper utgör tillsammans 
organisationens 
juniorverksamhet. Juniorernas 
årsmöte är juniorverksamhetens 
högsta beslutande organ.”  



På CISV Swedens årsmöte, även kallat Vårstämman, som 
hålls i mars varje år har varje lokalförening en röst 
och juniorerna två röster genom de Nationella 
juniorrepresentanterna. De lägger fram de 
förslag som Juniorernas årsmöte röstat fram, röstar 
så som juniorerna har beslutat och lyfter 
juniorernas åsikter och perspektiv från helgen.  

De Nationella juniorrepresentanterna röstar även 
på valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse, 
vilket inte presenteras innan Juniorernas årsmöte, 
med vilken styrelse de tror är bäst för juniorerna 
som utgångspunkt.  

…vad händer sen? Vilka kommer på JÅM?

Varje lokalförening får skicka tre 
deltagare på Juniorernas årsmöte. Vi 
hoppas på att träffa juniorer som är 

aktiva i sina lokalföreningar, kan föra 
vidare kunskapen de får från helgen 

och vill vara med att driva 
organisationens utveckling framåt. 

Snacka med dina Lokala 
juniorrepresentanter innan du anmäler 

dig så de får bra koll på hur många 
som är intresserade! Är ni fler än 3 
personer som vill delta så skickar ni 

mail till juniorbranch@se.cisv.org med 
namn, lokalförening och 

kontaktuppgifter så skrivs ni upp på 
reservlista!

mailto:juniorbranch@se.cisv.org


Praktisk info

Var?

Mötet kommer att hållas på Bosarp Läger- och kursgård 
utanför Kristianstad. Busshållplatsen heter Linderöd 
E22 och ligger ca 34,2 min från Kristianstad. Vi kommer 
att anordna skjuts från busshållplatsen till lägergården. 
Denna superfina lägergård kan du spana in här: https://
bosarp.se/. Du kan boka hela din resa på https://
www.sj.se/. Kom ihåg att tågbiljetter är billigare ju 
tidigare du bokar! Du kan betala med kort på bussen, 
men inte med kontanter. Aktuella busstider kan du kolla 
här: https://www.skanetrafiken.se/.  

Adressen är Sjörupsvägen 212-42, 298 94 Linderöd. Om du 
åker bil: kolla på möjligheter till samåkning i din 
lokalförening! 

När?
Juniorernas årsmöte startar kl 20.00 
(drop in från kl 19.00) fredag den 24 
februari, och slutar kl 14.30 söndag 
den 26 februari. Boka era biljetter 
efter dessa tider!

Kostnad?

Det finns ingen deltagaravgift på 
Juniorernas årsmöte! Många 
lokalföreningar sponsrar sina 
deltagares resor - kolla med din 
styrelse vad som gäller! Vi som 
arrangerar uppmuntrar att 
lokalföreningen sponsrar sina 
deltagare. 

https://bosarp.se/
https://www.sj.se/
https://www.skanetrafiken.se/


Tillgänglighet
CISV Sweden strävar efter absolut tillgänglighet. Om något 
av nedanstående gäller dig, skriv det i din anmälan under 
övriga önskemål, så fixar vi det tillsammans: 

- ditt trosutövande påverkar ditt deltagande under helgen, 
- du har matrestriktioner 
- du har begränsade kunskaper i svenska 
- du använder/behöver hjälpmedel för ökad funktionalitet, 
- du har allergier, eller 
- du har ett hälsotillstånd som vi utifrån ett 

riskhanteringsperspektiv bör känna till 

- CISV Sweden tar ingen särskild hänsyn till kön vid 
fördelning av sovrum på våra forum. Standarden är ca 4 
bäddar per rum. Uppge under övriga önskemål i din 
anmälan om du har önskemål gällande sovplats.  

- CISV Sweden dokumenterar en del av sin verksamhet 
och sina forum i foto, samt delar vissa foton i sociala 
medier. Om du inte vill vara med på dessa bilder och/
eller inte vill att bilder på dig ska delas i sociala medier, 
skriv detta i din anmälan under övriga önskemål 

- CISV Swedens forum är helt vegetariska. Detta betyder 
att den inte finns möjlighet att bli serverad kött under 
Juniorernas årsmöte. 

Anmälan?
Anmälan till Juniorernas årsmöte hittar du 
längst ned på sidan när du klickat dig in till 
evenemanget i CISVs kalendarium: 

Sista anmälningsdag är 10 februari. Varje 
lokalförening får anmäla 3 representanter. 
Har din juniorgrupp fler som vill delta? 
Kontakta juniorrepresentanterna på 
juniorbranch@se.cisv.org för möjlighet att 
skriva upp sig på reservlistan.  



Ta med dig:
Ta med dig sängkläder, kläder för en 
helg, hygienartiklar samt 
anteckningsblock och penna. Vi 
rekommenderar också att du tar med dig 
en utskriven eller digital kopia av 
årsmöteshandlingarna. Glöm inte heller 
att ta med dig de åsikter och perspektiv 
du fått med dig från andra juniorer i din 
lokalförening!  

Såhär förbereder du dig:
• Läs igenom hela infopacket! 
• Läs så mycket så möjligt av 

årsmöteshandlingarna. Delarna om 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 
budget och motioner är viktigast, och vill du så 
läs om allt som har med juniorverksamheten 
att göra! Årsmöteshandlingarna släpps på 
CISV Swedens hemsida! 

• Diskutera allt som ska röstas om med 
juniorerna i din lokalförening. Kom ihåg att 
du är deras representant! 

• Kolla med din styrelse om de sponsrar din 
resa!



Vi som arrangerar!
De Nationella juniorrepresentanterna (NJR) och 

Styrelseledamöter valda av juniorer (SJR) för CISV 
Sweden. 

Från vänster: Anton, Sissela, Hedda, Nour, Viktor 
och Ville 

Har ni några frågor, funderingar eller bara vill 
skicka ett superpeppigt mail och tala om hur taggad 
du är på att åka till Juniorernas årsmöte? Skriv till 

oss på juniorbranch@se.cisv.org

Välkommen till

Juniorernas årsmöte

mailto:juniorbranch@se.cisv.org

