
Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens 
Nykterhetsförbund 2013-01-13 

Närvarande ledamöter: Linda Engström 
Lina Boberg 
Rasmus Åkesson 
Karin Melbin 
Mårten Malm 

Närvarande tjänstemän: Astrid Wetterström 

Bilagor:  1:1-3 

§ 1:1 Mötets öppnande 

Linda Engström förklarade mötet öppnat. 

§ 1:2 Val av mötesfunktionärer 

Mötet beslutade 

att välja Linda Engström till sekreterare, samt 

att välja Lina Boberg till justerare. 

§ 1:3 Överklagan om PAS-ärende (bilagor 1:1-3) 

Astrid Wetterström föredrog och berättade om sitt resonemang bakom hennes som stämts av 
med FS innan beslut.  

Rasmus Åkesson tyckte att det var rätt att avslå men kan förstå att svaret i mejlet kan uppfattas 
som stadardiserat. Det behövs ett förtydligande om varför deras ansökan inte godkändes 
enligt PAS-kriterierna.  

Karin Melbin menade att utveckling av verksamhet kräver mer än att utvecklas i skidåkning. 
Det saknas information om kurspass eller andra delar som skulle kunna ha varit utbildande 
eller utvecklande delar under själva resan.  

Mårten Malm jämförde resan med Kronobergs skidresor som alltid innehåller kurspass och att 
detta krävs för att pengar ska fås för att det ska finnas ett mervärde av upplevelsen.  

Astrid Wetterström och Karin Melbin tyckte att det är hög summa för få deltagare. Karin 
Melbin efterfrågar innehåll under kursen. 

Rasmus Åkesson menade att ska det vara utveckling krävs det någon form av framtidsplan, ett 
längre tänk hur denna del ska vara en del av den framtida verksamheten.  

Linda Engström yrkade på avslag och arbetsutskottet gick till beslut.  



Arbetsutskottet beslutade  

att avslå överklagan om PAS-beslutet, samt 

att ge Linda i uppdrag att återkopplar med beslutet och vår motivering 

§ 1:4 Mötets avslutande 

Linda Engström förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 
 

_____________________________ ____________________ 
Linda Engström, sekreterare Ort och datum  

 

Justeras 
 

_____________________________ ____________________ 
Lina Boberg, justerare  Ort och datum 



Ansökan skidresa UNF Urania 

 

Hej! 

Vi är UNF Urania. Vi är UNF Jönköpings största och bredaste förening. Flera dagar i veckan har vi 

öppen fritidsgård i vår lokal vid vätterstranden. Lokalen är öppen för alla som vill komma. I lokalen 

finns TV-spel, filmrum, möjlighet till bakning och matlagning och myshörnor. Vi vill ge unga ett 

alternativ till att vara ute och dricka. Vi har även sysslat med föreläsningar kring droger och 

missbruksvård som varit mycket uppskattade bland de som kommit. 

Nu vill vi bredda vår verksamhet ännu mer. Vi vill genomföra något som vi inte har provat förut. Vi vill 

göra en skidresa! Vi har presenterat idén för våra medlemmar och de är mycket positiva till den. 

Skidresan kommer (om allt går vägen) ske vecka 7, då det är sportlov i Jönköping. Vi ser detta som 

ännu ett steg i att ge ungdomar en värdefull och vettig fritid. Självklart vill vi även ge de som 

vanligtvis inte har råd att åka på en skidresa möjlighet till det, särskilt i vinter då julkursen går till 

Västindien istället för Alperna.  

Om vi får möjlighet att åka på resan kommer den gå till Idre Fjäll där vi kommer bo i IOGT-NTO:s 

fjällstuga ca 25 km från backarna. Vi har satt ett maximum på 15 personer. För att ta oss till Idre Fjäll 

och fram och tillbaks mellan backen och stugan kommer vi hyra 2 st. minibussar. Självklart kommer 

erfarna förare åka med. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med att stå för det mesta av boendet, resan 

och maten. Vi kommer behöva ta ut en deltagaravgift som beror på hur mycket pengar vi kan få från 

ert håll. Vi räknar även med att deltagarna står för sitt eget liftkort. Alla beräknade kostnader finns i 

kostnadskalkylen nedan. 

 

Kostnadskalkyl: 

Kostnader 

Boende - 11760 kr 

Hyra två minibussar – ca 10000 kr 

Bränsle – ca 4000 kr 

Mat – 8400 kr 

Totalt: 34160 kr 

Inkomster 

PAS – 20000 kr 

Deltagare – 14160 kr 

Totalt: 34160 kr 

Mvh. 

Unf Urania 

Kontakt: 

Joakim Tan 

0760251011 

joakim.tan@unf.se 



 

 

 

Hej! 

 

Er ansökan är tyvärr avslagen med hänvisning till PAS-kriterierna 

 http://www.unf.se/Medlem/Pengar-att-soka/. 

 

Återkom gärna med en ny ansökan under 2013. 

    

God jul önskar UNF:s kansli! 

 

Astrid Wetterström 

Generalsekreterare 

Ungdomens Nykterhetsförbund 

En demokratisk och solidarisk värld fri från droger 

 

Telefon 08-672 60 61 

Mobil 0733-72 62 61 

astrid@unf.se 

www.unf.se 

 

                      SV: 
                         Astrid Wetterström 

                                  Skickat: den 18 december 2012 11:01 

                                  Till: Joakim Tan 

https://provwww7.sobernet.nu/owa/redir.aspx?C=N_ZTBFcv50-4jfmSA-24hv-AvGr_vc9IZ83r3kkD8ii5mtTQtUrCZU3aXj-s7brNTbqx3lRzL1I.&URL=http%3a%2f%2fwww.unf.se%2fMedlem%2fPengar-att-soka%2f
https://provwww7.sobernet.nu/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAByUvB%2fSbUeSpesyMHzhf0yBwBHPZn0f%2bibTqUktLdpeKxNAGuNEltvAABHPZn0f%2bibTqUktLdpeKxNAGvC7QZnAAAJ
https://provwww7.sobernet.nu/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAByUvB%2fSbUeSpesyMHzhf0yBwBHPZn0f%2bibTqUktLdpeKxNAGuNEltvAABHPZn0f%2bibTqUktLdpeKxNAGvC7QZnAAAJ


Överklagan 

Av PAS-beslutet att avslå UNF Uranias ansökan 

 

Hej förbundsstyrelsen. 

Till den 1:a december 2012 sökte vi i UNF Urania 20000 kronor av PAS för att kunna genomföra en 

skidresa till Idre Fjäll v. 7 2013. PAS beslutade att avslå ansökan med hänvisning till PAS-kriterierna. Vi 

önskar överklaga beslutat då vi anser att det är fel grundat. 

UNF Urania i Jönköping är lika stor och aktiv som ett mindre distrikt. Vi har en mycket bred 

verksamhet som riktar sig till alla. I år vill vi genomföra en skidresa. Det vill vi göra för att ge de som 

inte har chans och råd att göra det annars, särskilt den här vintern när Julkursen inte är i alperna som 

den traditionellt sett är. Självklart riktar vi inte resan (precis som vår övriga verksamhet) bara till våra 

egna medlemmar. Vi har tagit emot intresseanmälningar från personer i andra föreningar i 

Jönköpings distrikt, men också från personer i vårt fadderdistrikt Skaraborg. 

I PAS-kriterierna står det att pengar ges till ”Utveckling av verksamhet i befintlig förening eller 

nätverk” och ”Samarbete med distrikt och föreningar eller annan organisation”. Eftersom det är 

första gången vi i UNF Urania försöker genomföra en skidresa förstår vi inte hur det inte kan ligga i 

linje med PAS-kriterierna. Samarbetet med andra föreningar och distrikt framgick kanske inte så 

tydligt i den ursprungliga ansökan. Det ber vi om ursäkt för.  

Vi hoppas att ni tar en ny titt på vår ansökan och att ni ger oss chansen att genomföra skidresan. 

 

Mvh. 

UNF Urania 

Kontakt: 
Joakim Tan 
0760251011 
joakim.tan@unf.se 
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