
Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens 
Nykterhetsförbund 2012-11-16 - 18 

Närvarande ledamöter: Rasmus Åkesson 
Linda Engström 
Lina Boberg 
Karin Melbin 

Närvarande tjänstemän: Jobjörn Folkesson (§ 8:1-5) 

Bilagor:  8:1-8:10 

§ 8:1 Mötets öppnande 

Linda Engström förklarade mötet öppnat. 

§ 8:2 Fastställande av föredragningslista 

Mötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan, som löd: 

• Mötets öppnande 

• Fastställande av föredragningslista 

• Inbjudan till scouternas årsmöte 

• PAS-ansökan från 026 Hardcore 

• Fastställande av per capsulam-beslut om Rio Bio  

• Medlemsregisterutredningen 

• Ansökan från #nätverket 

• Mötets avslutande 

§ 8:3 Inbjudan till Scouternas årsmöte (bilaga 8:1) 

Linda Engström meddelade att UNF var inbjudna till att komma med utställning eller 
informationsmaterial. Lina Boberg var tveksam, och tyckte att fokus kanske skulle vara på 
NSF. Linda Engström berättade att svar skulle ha inkommit senast den 10 november, men att 
det nog inte var ett problem. Inte jätteprioriterat, men om någon vill åka så? Rasmus Åkesson 
tyckte att det alltid var kul men inte kändes så intressant. Om någon ville, så OK. Karin Melbin 
tyckte att det inte var hela världen. 

Mötet beslutade 

att inte skicka någon representant till Scouternas årsmöte. 

§ 8:4 PAS-ansökan från 026 Hardcore (bilaga 8:2) 



Karin Melbin noterade att de sökte 21 000 kr och blev skeptisk – ingen egen insats? Bidrag från 
förbundet och biljettintäkter enbart. Borde gå via PAS och prioriteras bland där. Vill därför 
inte besluta här. Lina Boberg tänkte likadant, men kan tänka sig att ge dem pengar. De har 
förmodligen inga pengar att satsa själva. Kanske kan de få 10 000 kr, eller så hänvisas de till 
PAS. Linda Engström menade att AU måste hantera ansökningar på mer än 21 000 kr nu när 
det bestämts att AU ska hantera ansökningar på mer än 21 000 kr. Karin Melbin föreslog 

att ge 026 Hardcore 15 000 kr från PAS-potten. 

Rasmus Åkesson tyckte att det var en fin ansökan, som var värd pengar, och stödde Karins 
förslag. Lina Boberg instämde, och sade att de borde uppmuntras till samarbete med NBV. 

Mötet beslutade 

att ge 026 Hardcore 15 000 kr från PAS-potten. 

§ 8:5 Fastställande av per capsulam-beslut om Bio Rio (bilaga 8:3-6) 

Lina Boberg meddelade att avtalet var klart och att de kommit igång med sina digitala 
visningar. 

Mötet beslutade 

att fastställa det per capsulam fattade beslutet om att låna ut 150 000 kr till UNF 
Ockelbo/Bio Rio. 

§ 8:6 Medlemsregisterutredningen 

Lina Boberg berättade att medlemsregisterutredningen kom fram till olika saker. Ansvaret för 
medlemsregistret bör flyttas från IOGT-NTO/MedlemsService till UNF:s eget kansli. 
Blimedlem.nu bör undersökas vidare, eventuellt medlemskap med en insats på 50 000 kr. 
Blimedlem.nu är ett projekt som vill göra ett medlemsregistersystem anpassat för idéburna 
ungdomsorganisationer. Rasmus Åkesson tyckte att det lät kul och intressant, hade stort 
förtroende för medlemsregisterutredningen, och gick gärna på deras linje. Karin Melbin 
mindes inte riktigt vad som sades på FS-mötet. Lina Boberg förklarade att just denna del inte 
behandlades på FS-mötet, men att utredningens uppfattning är att UNF tills vidare stannar 
kvar i IRMA men kollar vidare. Den enda som var mot att byta var Vidar Aronsson, enligt vad 
medlemsregisterutredningen uppfattade. Linda Engström observerade att detta håller fler 
dörrar öppna än beslutet om att stanna i IRMA. Rasmus Åkesson undrade om de tio 
stödorganisationerna som var en förutsättning för att Blimedlem.nu-projektet skulle lyfta – 
hur många var klara? Lina Boberg svarade att det var 6-7 stycken. Linda Engström tyckte att 
det var värt även om UNF inte använde det, då hon var trött på svindyra konsultfirmor. Eller är 
det slöseri? Karin Melbin noterade att medlemsregistret är dyrt som det är. Rasmus Åkesson 
observerade att det krävdes stora satsningar trots att det var öppen källkod och så vidare, men 
att det fanns ett stort värde i välutvecklad mjukvara. Inte en dålig investering. 



Mötet beslutade 

att UNF går med i blimedlem.nu och betalar insatsen på 50 000 kr.  

§ 8:7 Ansökan från #nätverket (bilaga 8:7–10) 

Mötet diskuterade ansökan från #nätverket och beslutade 

att avslå ansökan med hänvisning till det bilagda svaret. 

 

Vid protokollet 
 

_____________________________ ____________________ 
Jobjörn Folkesson, sekreterare Ort och datum  

 

Justeras 
 

_____________________________ ____________________ 
Linda Engström, ordförande Ort och datum 



 
Fryshuset Stockholm 
24-25 november

Scouterna gör unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får dem att växa som individer.  
Våra värderingar genomsyrar allt vi gör - vi är schyssta kompisar!

Välkommen till
Demokratijamboree
Scouternas stämma



Läs mer om Demokratijamboreen på www.scout.se/demokratijamboree. 
 
 

 
 

 

Inbjudan 
 

I höst skriver scoutrörelsen historia. För första gången någonsin 
samlar vi alla Sveriges scouter i en gemensam organisation – 

Scouterna. 
 

Demokratijamboreen är Scouternas första stämma som samlar och engagerar över 1000 scouter 
från hela Sverige. Du är varmt välkommen att besöka stämman, lyssna på talare och gå på 

workshops. På lördagkvällen kommer vi att ha middag och program för att fira den nya 
organisationen Scouterna. Du kan antingen delta under hela helgen eller under en kort stund, till 

exempel på invigningen eller påverkanstorget. 
 

Utställning 
Ni är även varmt välkomna att delta med en utställning eller annat informationsmaterial om er 

verksamhet. Kontakta Linda Söderlund om ni vill veta mer. 
 

Datum: 24-25 november 
Plats: Fryshuset, Mårtensdalsgatan 2-8, Stockholm. 

 
Anmälan, utställning och frågor? Osa senast 10 november. E-post: linda.soderlund@scout.se. 

Mobil: 0766-23 25 25. 
 

Varmt välkommen! 
 

Maria Graner   Helena Kaså Winqvist 
Generalsekreterare Svenska Scoutrådet Generalsekreterare Scouterna 

 

 

Övergripande schema 
Lördag 10:30-11:30 Invigningsceremoni 

13:00-17:30 Påverkanstorg, utställningar, seminarier och workshops. Scouterna har sedan 2007 använt sig av den 
demokratiska metoden Påverkanstorg™ för sina årsmöten. Vi har inte någon debatt i plenum utan alla närvarande har möjlighet 

att gå omkring på torget för att ta del av handlingar och diskutera med varandra om vad som kan stödjas, förbättras eller tas bort. 
 

Söndag Framförallt en beslutande dag. 



Hej, 
 
Thomas heter jag och ligger tillsammans med vänner bakom starten av en nystartad UNF-förening i 
Gävle vid namn 026 Hardcore. Under 1,5 års tid har vi anordnat nyktra och öppna arrangemang för 
ungdomar i Gävle med fokus på musik. Den sista tiden har vi känt att vi har velat utöka vår 
verksamhet. Vi har väckt engagemang hos ungdomar och fått dem delaktiga och drivna och många 
har tagit ställning till att vara nyktra, och stolta över det. Vi är redan ca 20 st i föreningen. Via en god 
vän i Göteborg som är ungdomskonsulent där fick vi tipset om att starta en UNF-förening. Vi 
kontaktade Andreas Frank här i Gävleborg och har nu gjort slag i saken. För 1.5 månad sedan 
startades föreningen och den är just nu den enda aktiva föreningen i Gävle. Målgruppen är 
ungdomar mellan 13-25 år och vi snittar på ungefär 60-70 personer per arrangemang i en lokal som 
tar 80. Vi tar hit band både utifrån och lokalt som uppträder under nyktra förhållanden. Vi har 
uppmärksammats mycket i media lokalt och var även nominerade på Local Heroes Galan i Gävle i 
februari i år under kategorin "årets arrangör". Tanken är att vi ska bli ännu mer aktiva och bl.a åka ut 
till skolor och informera. Då många av oss i arrangörsgruppen, trots någorlunda ung ålder, har en 
lång bakgrund inom straight edge och nykterhet kan vi kommunicera vår nyktra livsstil på ett sätt 
som ungdomarna idag kan ta till sig.  
 
Anledningen till att jag skriver till er är att vi kommer att anordna en stor och nykter musikfest för 
allmänheten på Sjömanskyrkan i centrala Gävle lördagen den 1 december. Tidningarna kommer att 
göra reportage både inför och efter vårt evenemang och det kommer att komma tillresta besökare 
från andra städer. Band från hela Sverige kommer på besök. Vi räknar med ca 100-150 besökare. Allt 
fixas ideellt av oss i UNF-föreningen. Kul att kunna erbjuda ungdomarna i stan något en lördag. 
Samtidigt är det ett väldigt bra tillfälle för oss att visa upp oss som förening och samtidigt värva 
medlemmar. Vi kommer att låna massor av saker till marknadsföring av Andreas som är ansvarig för 
Gävleborgsdistriktet. Massor av information kommer att finnas på plats om UNF och dess 
verksamhet. 
 
För att göra detta så bra som det bara går har vi slagit på stora trumman, vilket innebär att det 
tillkommer kostnader. Därför tänkte vi söka bidrag till detta. Vi har sammanställt denna ansökan, 
samt gjort en kalkyl över utgifter och inkomster.  
 
Med vänlig hälsning, 
UNF 026 Hardcore 

 
Utgifter: 
Hyra av lokal:    5 000:- 
ArtistPersonal catering:    5 000:- 
Reseersättning/boende:  13 000:- 
Reklam/Pr/Affischer:    1 000:- 
Administration:    1 000:- 
S:A   25 000:- 
 
Intäkter:   
Biljetter (100st á 40:-):    4 000:- 
Bidrag – UNF:  21 000:-   
S:A   25 000:- 





Från: Lina Boberg
Till: Jobjörn Folkesson
Ärende: VB: AU - för snabb hantering
Datum: den 16 november 2012 14:24:43

Lina Boberg
Förbundskassör
Ungdomens Nykterhetsförbund
lina.boberg@unf.se
070-21 99 123
________________________________________
Från: Linda Engström
Skickat: den 1 november 2012 14:45
Till: Lina Boberg; Karin Melbin; Rasmus Åkesson; Astrid Wetterström; Mårten Malm
Ämne: RE: AU - för snabb hantering

JA

Då har alla svarat.

Lina, tar du detta vidare med astrid och betalar ut?

/Linda Engström

skickat från min mobil

-----Original Message-----
From: Lina Boberg
Sent: nov 01, 2012 1:45 em
To: Linda Engström, Karin Melbin, Rasmus Åkesson, Astrid Wetterström, Mårten Malm
Subject: SV: AU - för snabb hantering

JA

Lina
________________________________________
Från: Linda Engström
Skickat: den 1 november 2012 11:08
Till: Karin Melbin; Lina Boberg; Rasmus Åkesson; Astrid Wetterström; Mårten Malm
Ämne: AU - för snabb hantering

Hej

Pga av en miss mellan mig och Lina så behöver vi ta ett snabbt beslut kring detta, vi kan inte vänta
till 18 november, då vi redan är lite sent ute.

Det gäller alltså biografen Rio i Ockelbo som ägs av UNF Ockelbo. De håller på att digitalisera sin
biograf men har hamnat i ett likviditetsproblem.

Jag och Lina bedömer läget som stabilt och att det i princip inte finns någon risk med att låna ut de
150 000 kronorna som de efterfrågar till i mars då de får mer pengar av Leader.

Kolla igenom låneansökan och svara JA till ALLA om ni tycker att vi ska bevilja denna
likviditetsansökan från UNF Ockelbo.

mailto:/O=SOBERMAIL/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=LINA.BOBERG
mailto:jobjorn.folkesson@unf.se


Detta kommer hanteras rent formellt på nästan AU också och då protokollföras men nu är det bara
för att Lina och Astrid ska kunna genomföra en snabb hantering av detta.

Frågor på det?

/Linda

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lina Boberg
Skickat: den 22 oktober 2012 09:09
Till: Astrid Wetterström; Linda Engström
Ämne: VB: Digitalisering av Rio biografen, Ockelbo

För hantering av AU tänker jag mig.

Lina Boberg
Förbundskassör
Ungdomens Nykterhetsförbund
lina.boberg@unf.se
070-21 99 123
________________________________________
Från: Jan Söderström [jansod@gavlenet.se]
Skickat: den 21 oktober 2012 23:07
Till: Lina Boberg
Ämne: Re: Digitalisering av Rio biografen, Ockelbo

Hej Lina,

Här kommer ansökan om likviditetslån.

Bilägger
- Låneansökan
- Beslut om projektstöd från Leader Gästrikebygden
- Ändring av projektstödsmottagare, samt reviderad budget

/Jan

-----Ursprungligt meddelande-----
From: Lina Boberg
Sent: Monday, October 15, 2012 11:40 AM
To: Jan Söderström
Subject: SV: Digitalisering av Rio biografen, Ockelbo

Hej!
Nu har vi jobbar igenom processen här och kommit fram till följande:

Vi tar gärna emot en ansökan där underlag med beslut/besked om beviljande pengar finns med.
Ansökan får gärna komma från UNF:arna i styrelsen.
Vi kan redan nu flagga för att vi med mycket stor sannolikhet inte kommer att låna ut så mycket
som 350 000 kr.

Lina Boberg
Förbundskassör
Ungdomens Nykterhetsförbund
lina.boberg@unf.se
070-21 99 123

________________________________
Från: Jan Söderström [jansod@gavlenet.se]
Skickat: den 16 september 2012 12:23
Till: Lina Boberg
Ämne: Digitalisering av Rio biografen, Ockelbo

Hej Lina,



Ockelbo UNF är den enda UNF förening som äger och driver en biograf (vad vi känner till), troligen
även den enda ungdomsförening i Sverige som gör detta.
Vi ser det som en bra och utvecklande verksamhet inom UNF. Vi arbetar för att kunna behålla och
utveckla Rio biografen då tekniken går från analog till digital. Det kommer också möjliggöra att vi
inte enbart visar biofilm utan att vi får möjligheten att visa konserter, köra tv-spel på stor duk mm.

Vi har löst finansieringen fullt ut för investeringen av digital bioutrustning via bidrag från Svenska
filminstitutet, Leader Gästrikebygden, fonder, sponsorer och egna pengar. Ockelbo kommun
bekostar uppgradering av ljudutrustning. Det problem som vi har är att vi behöver betala
investeringen (600 000 kr) innan bidrag från Svenska filminstitutet och Leader Gästrikebygden
betalas ut.
Vilket gör att vi får en likviditetsbrist på c:a 350 000 kr, mellan betalning av investering och att
bidraget delas ut.

Där hoppas vi att UNF förbundet kan låna oss dessa pengar, för att täcka likviditetsbristen under
perioden 2012-11-15 och 2013-02-28, återbetalning av lånet sker allt efter som vi får bidragen
utbetalade.

Finns det möjligheter att låna pengar av UNF förbundet?
Hur går vi tillväga för att göra en ansökan om lån i så fall?

Med vänliga hälsningar

OCKELBO UNF

Jan Söderström

...................................................
Ockelbo UNF
Jan Söderström
Rabovägen 25
816 30  Ockelbo

0297-414 27 bostad
026-26 63 63 arbete
070-341 35 89 mobiltelefon

e-post jansod@gavlenet.se<mailto:jansod@gavlenet.se>
hemsida www.riobio.com<http://www.riobio.com>

mailto:jansod@gavlenet.se
http://www.riobio.com/


















Ansökan för #Nätverket 
Beskrivning 

För tillfället planeras något som vi kallar Nätverket. Tanken med nätverket är 
att det ska bli ett diskussionsforum, eller rättare sagt diskussionsforumet. På 
plats vill vi diskutera aktuella ideologiska frågor men även ge deltagarna 
utrymme för att påverka hur helgen blir. Anledningen till att vi kallar 
arrangemanget för Nätverket är för att vi jobbar stenhårt med att anpassa 
arrangemanget så att det passar så många som möjligt, vi har under hela 
planerings processen med inkluderingsaspekt i allt vi gör, därför blir det inte 
bara ett vanligt diskussionsforum. Nej, det blir Nätverket, UNF’s mest 
relevanta ideologi diskussion. 

  



Upplägget 

Vi har sedan dag ett diskuterat kring vilket upplägg som är det bästa och tror 
nu att vi har ett som duger. Nedan så beskriver vi dess olika delar. 

Huvudämnen 

 Eftersom diskussionerna ska ha stort fokus på aktuella frågor så har vi valt  
ut tre ämnen som det talas om jämt och ständigt. Medlemsökning, 
Fältkonsulenter & dess system samt Arbetsplan. Vi har tagit fram massa 
frågor som kan leda in på olika delar i dessa frågor så att diskussionen förblir 
levande. Dessa ämnen kommer att diskuteras i varsin ”ämneszon” som är 
öppna under hela helgen och dessutom protokollförda under vissa tider. 
Detta innebär att diskussionen är möjlig dygnet runt och vi arrangörer sätter 
inget stopp förrän helgens slut. 

 

Hubbar 

Vi vill kanalisera folks fokus mot våra tre huvudämnen men vill inte begränsa 
folks engagemang, därför stjäl vi förbundets idé med hubbar och kör även de 
under Nätverket. Ett hubbschema kommer vara tillgängligt en tid innan 
arrangemanget för att man ska kunna boka in egna pass och det enda kravet 
för hubbarna är att det ska vara fokuserat på organisationsutveckling. 
Tanken med hubbarna är att de endast ska vara ett komplement till 
huvudämnena. 

  



Medlemmarna skapar Nätverket 

Nätverket har ett stort förtroende mot deltagarna och hela upplägget drivs 
på deras engagemang. Vi har hubbar och huvudämnen som vi vill diskutera 
men tyngden vill vi ska ligga hos medlemmarna och vad de själva vill 
diskutera. Inga schemalagda föreläsningar och mat tiderna är anpassade 
utefter att medlemmarna själva vill gå och äta.  Detta för att slippa klippa en 
diskussion utan den kan lugnt avslutas.  

Sammanfattning 

Efter helgen så ska vi i planeringsgruppen försöka sammanfatta det som har 
diskuterats efter helgen och vår målsättning är att påverka förbundets 
propositioner till kongressen 2013. 

  



 

Syfte 

Ja, vad är då syftet med Nätverket då? 

Det finns självklart mer än en anledning men vill hålla oss kortfattade. Här är 
bara några anledningar till varför Nätverket är en bra idé. 

• Viktiga frågor måste få utrymme, inte en timmes schemalagd 
diskussion på Förfesten, utan så mycket tid som behövs.  

• Kongressen satte som mål att det skulle finnas en kontinuerlig 
ideologiskt debatt. 

• På kongressen 2011 gick det åt flera timmar åt att diskutera 
Fältkonsulent systemet. Ungefär en halvtimme gav man till 
arbetsplanen. Fältkonsulent systemet måste vara färdigt och det 
bästa förslaget ska finnas redan långt innan Kongressen. 



 

Hej! 

Här kommer en förklaring av budgeten som den ser ut idag.  

Utgifter 

Lokal 

Vi har en lokalkostnad på 53 000 kr. Lokalen vi kommer hålla till är Sanvikens UNF hus.  Då har vi 
tillgång till en stor konferenssal som rymmer 120 personer. Vi har även tillgång till 3-4 grupprum. Vi 
har fått ett väldigt bra pris på detta som är 1000kr per dag alltså 3000kr för hela helgen.  

I nuläget ser det ut som att vi kommer hyra vandrahem till deltagarna och då har vi räknad på 
50 000kr. Det kan hända att vi kommer ha möjlighet att sova på kursgården, det håller vi i 
planeringsgruppen på att utreda just nu.  

Resor 

I nuläget har vi en pott på 30 000 kr för resor. Vår tanke är att dessa pengar ska gå till de distrikt som 
inte själva har råd att betala resorna för sina medlemmar. Arrangemanget ska vara gratis för alla 
deltagare att åka på och därför kommer vi be distrikten att betala resorna för sina distrikt. Men om 
detta ej är möjligt så kommer vi ha en pott pengar för resor. 

Crew 

Vi i planeringgruppen kommer att under november ha en arbetshelg då vi ska kolla på lokalerna och 
fixa allt praktiska inför #Nätverket.  

Mat 

Vi håller just nu på att utreda hur vi på lättaste sätt kan lösa luncher och middagar för deltagarna. Vi 
vill i första hand catering eftersom vi vill skippa ha folk i köket hela dagarna. Vi har därför budgeterat 
100kr/mål och fyra mål per person. Alltså 50 000kr.  

 

Intäkter 

Vi räknar med att få 15 000kr från fyra av distrikten och resterande pengar från förbundet. 
Blir det några oväntade kostnader kommer vi söka mer pengar från distrikt. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostnader
Uppskattade Faktiska

Sammanlagda kostnader 151 500,00 kr 0,00 kr

Uppskattade Faktiska Uppskattade Faktiska

Lokal Förfriskningar
Vandrahem 50 000,00 kr Mat 50 000,00 kr
Konferanslokal 3 000,00 kr Dryck
Summa 53 000,00 kr 0,00 kr Summa 50 000,00 kr 0,00 kr

Resor Program
Material 8 000,00 kr

Resor 30 000,00 kr
Summa 30 000,00 kr 0,00 kr Summa 8 000,00 kr 0,00 kr

Crew
Resor 5 500,00 kr
Arbetshelg 2 000,00 kr
Tröjtryck 3 000,00 kr
Summa 10 500,00 kr 0,00 kr

Budget för Nätverket 



UNF:s förbundsstyrelse (FS) diskuterade ansökan från #Nätverket eftersom frågan ansågs innehålla 
principfrågor och inte bara var en ekonomisk ansökan.  

Förbundets har en metod och arbetsätt för att skapa en bra demokratisk process, idédebatt och 
diskussion under mandatperioden och som kulminerar i och under en kongress. I det kontinuerliga 
diskussions och idédebattsarbetet skapas det förutsättningar genom distriktsstyrelsesamling, 
förbundssamling, debattblogg, facebook men också särskilt genom att ge distriktsordföringar/-
kassörer tre tillfällen per år att träffas och nätverka/diskutera. Arbetet inför kongress börjar i januari, 
då utvärderas tidigare kongressbeslut utifrån hur arbetet har utfallit och förbundsstyrelsen tar beslut 
om inriktningar för kommande handlingar till kongressen. På mötet i mars antas utkast som sedan 
presenteras som diskussionsunderlag på kongressförfesten och cirka 100 medlemmar deltar, där 
öppnas också utrymme för medlemmar att forma egna diskussioner och förslag. Fram till majFS skrivs 
utkasten om till förslag, anpassade efter åsikter från förfesten, som sedan antas som kongressförslag 
på styrelsens möte i maj. Därefter granskas alla förslag på utskottshelgen, av valda UNF-
kongressombud i slutet av maj, där yttranden från utskotten kommer med i handlingarna. Förutom 
detta så läggs alla förbundsstyrelsens handlingar upp på unf.se så att medlemmar kan få insyn i 
styrelsens arbete och ge inspel under hela mandatperioden. 

Detta beskriver den process vi har planerat för och ekonomiskt prioriterat, med hänsyn till detta har 
arbetsutskottet valt att avslå ansökan ”#nätverket”. Vi avslår alltså inte idén utan väljer att inte ge 
ekonomiskt stöd.  

Med detta sagt är utskottet väldigt positiva till det visade engagemanget i att bidra till en god process 
fram till kongressen. Vi vill mer än gärna ge utrymme för tankarna och upplägget i planerandet av 
förfesten för att göra den mer inkluderande! (Ansvariga arrangörer är Malin Thorson och Lina 
Boberg) 

Med hopp om en fortsatt god diskussion och interndebatt, 

 

/Arbetsutskottet 

Genom Linda Engström  
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