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Protokoll fört vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen för Ungdomens 
Nykterhetsförbund 2012-08-09 på 
Ulfljotsvatn, Island 
 
 
Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson 
 Linda Engström 
 Malin Thorson 
 Mårten Malm  
 Lina Boberg 
 Ahmed Amin 
 Eric Tegnander 
 Lovisa Bengtsson 
 Rasmus Åkesson 
 
Protokollssekreterare:  Lina Boberg 
 
Paragrafer: §§ 8:1-8:5 
 

  

 § 8:1 
 
Vidar Aronsson förklarade mötet öppnat. 
  

 Öppnande 

 § 8:2 
 
Vidar Aronsson berättade att det som ska tas upp på 
sammanträdet är utlåning av pengar till Juvente Germany.  
 
Styrelsen beslutade 
 
att godkänna en föredragningslista med följande punkt § 8:4 
 Utlånande av pengar till Juvente Germany 
 

 Fastställande av 
föredragningslista  

 § 8:3  
 
Lovisa Bengtsson tog på sig att justera protokollet. 
 
Styrelsen beslutade 
 
att välja Lovisa Bengtsson till justerare för dagens möte. 
 
 
 

 Val av justerare  
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 § 8:4 
 
Vidar Aronsson beskrev en situation där Juvente Germany har 
hamnat i ett svårt finansiellt läge. De hade storsatsat på att få med 
många medlemmar till Island och Activelägret, bland annat genom 
att sponsra resan och söka pengar för det. Medel beviljades tyvärr 
inte i den utsträckning och inom den tidsram som behövdes och 
nu kan inte Juvente Germany betala deltagaravgiften för sina 
medlemmar på lägret. Detta skulle kunna leda till att både Juvente 
Germany och Null %, den isländska organisationen, hamnar i 
mycket svår ekonomisk kris. Active har därför föreslagit att UNF 
kan bidra till att lösa krisen genom att låna ut 6 000 euro till 
Juvente Germany. Styrelsen ansåg att förslaget var bra och att vi 
ska hjälpa till när vi har möjligheten.  
 
Styrelsen beslutade 
 
att låna ut 6 000 euro till Juvente Germany 
 
att Vidar Aronsson och Lina Boberg får i uppdrag att skriva på 
 avtalet 
 
att i avtalet förtydliga att kraven som där ställs är Actives och 
 att de har medlat i utlånandet 
 

 Utlånande av pengar till 
Juvente Germany 

      § 8:5 
 
Styrelsen beslutade  
 
att avsluta mötet.  
 

 Avslutning  

Nedtecknat av   
 
 
 
Lina Boberg      
sekreterare  
 
 
 
 
Justerat den      /       2013   Justerat den      /       2013   
 
 
 
 
Vidar Aronsson   Lovisa Bengtsson 
ordförande     justerare 


