UNF FS
2011-07-02
Protokoll nr 1

Protokoll fört vid sammanträde med
förbundsstyrelsen för Ungdomens
Nykterhetsförbund 2011-07-02, Åre
Närvarande ledamöter:
Linda Engström (ej § 1:6 d)
Vidar Aronsson (ej § 1:6 d)
Linda Adolfsson
Lina Boberg
Malin Thorsson
Karin Melbin
Mårten Malm
Rasmus Åkesson
Ahmed Amin
Lovisa Bengtsson
Eric Tegnander

Närvarande tjänstemän:

Astrid Wetterström

Protokollssekreterare:

Lina Boberg

Paragrafer:

§§ 1:1-1:8

Bilagor:

1:1-1:3
Öppnande

§ 1:1
Linda Engström förklarade det första förbundsstyrelsemötet för
den här mandatperioden öppnat.
§ 1:2

Bilaga 1:1

Fastställande av
föredragningslista

Styrelsen beslutade
fastställa föredragningslistan
att
§ 1:3
Lina Boberg erbjöd sig, vana trogen, att skriva protokollet. Karin
Melbin föreslog sig själv som justerare.

Val av sekreterare och
justerare

Styrelsen beslutade
att
välja Lina Boberg till sekreterare och Karin Melbin till
justerare för mötet
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§ 1:4

Lägetrunda

Styrelsen och generalsekreteraren körde en lägetrunda där alla fick
berätta hur det kändes i kroppen. Spänt, seriöst, kul, avancerat,
som väntat, häftigt, nervöst och glatt var ord som dök upp.
Styrelsen beslutade
att
notera läget hos de närvarande.
§ 1:5

Rapportärenden

a) Datum inför hösten
Datumen föredrogs av Linda. Distriktsstyrelsesamling 9-11
september, förbundsstyrelsemöte 23-25 september, kampanjdagar
3-4 oktober och förbundsstyrelsemöte 11-13 november.
b) Delegationsordning
Vidar meddelade att den nuvarande delegationsordningen ligger
på hemsidan och att diskussionen om den ska tas på arbetsveckan.
§ 1:6 Bilaga 1:2-4

Beslutsärenden

a) Firmatecknare (1:2)
Astrid föredrog både den här och bilaga 1:3. Hon berättade att
skillnaden var namn och datum. Vidare upplyste hon om att Tore
är ekonomichef på IOGT-NTO, Joyce jobbar på
ekonomiavdelningen och att Anna jobbar på vaktmästeriet och
ansvarar för vår post.
Styrelsen beslutade
Ungdomens Nykterhetsförbunds (org nr 878500att
1622) firma från och med 2011-07-02 tecknas av Vidar
Aronsson, Linda Engström och Astrid Wetterström
dock minst två i förening samt
att

förklara paragrafen för omedelbart justerad

b) Attesträtt (1:3)
Styrelsen beslutade
att
UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 201107-02 tecknas av Astrid Wetterström, Tore
Andersson och Joyce Carlmark, två i förening,
att

postförsändelser till UNF från och med 2011-07-02
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kvitteras av Astrid Wetterström, Tore Andersson,
Joyce Carlmark och Anna Classon, var för sig,
att

utanordningsrätt från och med 2011-07-02
tillkommer Vidar Aronsson, Linda Engström, Lina
Boberg, Astrid Wetterström samt Andreas Jonasson
med restriktioner till förbundsstyrelsens resor,
traktamenten och utlägg,

att

tillämpa en attestordning som innebär att
attesträtten tillkommer kanslianställda inom
respektive arbetsområde,

att

Vidar Aronsson, Linda Engström, Lina Boberg, Astrid
Wetterström från och med 2011-07-02 ha attesträtt
för alla övriga kostnader liksom generell attesträtt
inom förbundet UNF,

att

ingen äger attesträtt för egen lön eller traktamente,
samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

c) Val av representant till SLAN
Vidar Aronsson informerade styrelsen om vad SLAN är för något
och att han har suttit i styrelsen tidigare. Han föreslog att UNF
skulle nominera Linda Engström till styrelsen.
Styrelsen beslutade
att
nominera Linda Engström till SLAN:s styrelse
d) Arvodering (1:4)
Lina informerade kort om varför vi tar det här beslutet nu och om
diskussionen som ska äga rum på arbetsveckan.
Styrelsen beslutade
att
fortsätta arvodera Linda Engström och Vidar
Aronsson på 100 % vardera fram tills att
förbundsstyrelsen tar nytt beslut i frågan
§ 1:7
Nästa möte - Arbetsveckan
Linda informerade om att nästa möte är den så kallade
arbetsveckan. Den börjar den nionde augusti och slutar den
trettonde. Innehåll är en dag med kansliet, team building med
Espen och ett första riktigt förbundsstyrelsemöte. Vidar passade
på att tipsa den nyvalda förbundsstyrelsen vad som man bör tänka
på innan arbetsveckan.
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§ 1:8

Avslutning

Styrelsen beslutade
att
avsluta mötet.

Bakom skärmen satt

Lina Boberg
sekreterare
Justerat den /

Ordförande
Linda Engström

2011

Justerat den /

2011

Justerare
Karin Melbin
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Bilaga nr 1 § 2
Beslutsunderlag för
UNF FS 2011-07-02 p 6

Firmatecknare --- teckningsrätt för Ungdomens
Nykterhetsförbund
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

att

Ungdomens Nykterhetsförbunds (org nr 878500-1622) firma från och med
2011-07-02 tecknas av Vidar Aronsson, Linda Engström och Astrid Wetterström
dock minst två i förening samt
förklara paragrafen för omedelbart justerad

Andreas Jonasson
Åre 2011-07-02

Bilaga nr 1 § 3
Beslutsunderlag för
UNF FS 2011-07-02 p 6

Attest- och utanordningsrätt UNF
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2011-07-02 tecknas av Astrid Wetterström,
Tore Andersson och Joyce Carlmark, två i förening,

att

postförsändelser till UNF från och med 2011-07-02 kvitteras av Astrid Wetterström, Tore
Andersson, Joyce Carlmark och Anna Classon, var för sig,

att

utanordningsrätt från och med 2011-07-02 tillkommer Vidar Aronsson,
Linda Engström, Lina Boberg, Astrid Wetterström samt Andreas Jonasson med
restriktioner till förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg,

att

tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer
kanslianställda inom respektive arbetsområde,

att

Vidar Aronsson, Linda Engström, Lina Boberg, Astrid Wetterström från
och med 2011-07-02 ha attesträtt för alla övriga kostnader liksom generell
attesträtt inom förbundet UNF,

att

ingen äger attesträtt för egen lön eller traktamente, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

Andreas Jonasson
Åre 2011-07-02

Bilaga nr 1 § 4
Beslutsunderlag för
UNF FS 2011-07-02 p 6

Beslut om arvodering av förbundsstyrelsen
På kongressen beslutades i går att förbundsstyrelsen får möjligheten att arvodera upp till två
heltider. En större diskussion om detta, alltså hur arvoderingen ska fördelas och vilka
premisser och förväntningar som förbundsstyrelsen har på de arvoderad, är tänkt att ta plats
på vårt nästa möte som ju är arbetsveckan.
Därför föreslår jag förbundsstyrelsen besluta
att

fortsätta arvodera Linda Engström och Vidar Aronsson på 100 % vardera fram
tills att förbundsstyrelsen tar nytt beslut i frågan

