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§ 2:1

Mötets öppnande
Malin Thorson öppnar mötet och får en applåd av de närvarande.

§ 2:2

Fastställning av föredragningslista
Malin Thorson yrkade
att lägga till ’’Rekryteringsgrupp’’ som punkt 7j under Beslutsärenden.
Lina Boberg yrkade
att lägga till ’’Ersättare till riksstyrelsen’’ som punkt 7k under Beslutsärenden
Styrelsen beslutade
att

§ 2:3

Val av justerare
Styrelsen beslutade
att

§ 2:4

fastställa föredragningslistan med de föreslagna tilläggen

välja Linda Tjälldén till justerare för mötet.

Föregående protokoll
Malin föredrog snabbt vad styrelsen beslutade om i föregående protokoll.
Andreas Jansson frågade om protokollet skickats ut ännu, varpå Malin Thorson
svarade att det håller på att justeras.
Styrelsen beslutade
att

§ 2:5

notera föregående protokoll

Lägesrunda
Alla på mötet får berätta vad de gjort i sommar sedan kongressen, och vad de ska
göra i höst.
Styrelsen beslutade
att

§ 2:6 a

notera läget hos de närvarande.

Tolkning av arbetsplan
Eric Tegnander föredrog punkten och styrelsen arbetade i smågrupper om tre
där de går igenom varje arbetsplansområde och diskuterar fyra frågor.
En lång diskussion om definiering och tolkning av ord följde. Thomas Ahlström
frågade vad ordet ’’långsiktigt’’ innebär. Andreas Jansson ville ha en definition på
vad en ’’aktiv medlem’’ är för något. Det diskuterades även hur begrepp som
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’’kännedom vad UNF är’’, ’’grupper med outnyttjad medlemspotential’’ och
’’verktyg’’ ska tolkas. Styrelsen beslutade att göra medskick på vissa ord och
definitioner på dessa. Styrelsen röstade om vilka av orden som ska definieras.
Resten är upp till eventuella utskott att tolka.
Styrelsen beslutade
att

definiera vad en aktiv medlem är för något

Malin Thorson och Eric Tegnander föreslog att definiera en aktiv medlem som
’’medlemmar som återkommande deltar i UNF:s verksamhet’’. Malin Thorson
betonade att betalande och aktiv inte är samma sak och att det inte räcker att ta
del av informationen för att räknas som aktiv. Medlemmen måste delta i
verksamheten för att vara en aktiv medlem.
Styrelsen diskuterade om personer som deltar i Världens barn-insamlingar och
handlar i UNF-shoppen ska räknas som att de engagerar sig i finansieringen av
det globala arbetet.
Styrelsen beslutade
att

personer som deltar i Världens barn-insamlingar ska räknas in i de
500 medlemmar som UNF engagerar i finansieringen av det
globala arbetet, enligt arbetsplanen

att

personer som handlar i UNF-shoppen inte ska räknas in i de 500
medlemmar som UNF engagerar i finansieringen av det globala
arbetet, enligt arbetsplanen

att

låta diskussionen vara vägledande för det strategiska och taktiska
arbetet under mandatperioden

Kongressen har fastslagit vissa kongressuppdrag som styrelsen ska
ansvarsfördela.
Förslag på ansvarsfördelning för kongressuppdragen:
Förbundskassören
•

Utreda om det är möjligt att använda ett gemensamt ekonomisystem för
samtliga distrikt.

•

Utreda rutiner för principen: ’’Förbundsstyrelsen ska fondera pengar
alternativt öronmärka pengar för att dela ut till medlemmar som vill åka
på förbundskurser, samt att dessa pengar främst ska gå till medlemmar
som inte får bidrag från sin förening eller sitt distrikt.’’

Utbildningsledaren
•

Uppdatera UNF:s material om arrangörskap och arrangörsrutiner på
förbundsnivå utifrån ett inkluderingsperspektiv.
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Sociala utskottet
•

Mäta olika variabler och hur dessa är kopplade till delaktighet och
engagemang, presentera detta i ett årligt bokslut för att synliggöra
strukturer inom UNF.

•

Identifiera normer som hindrar engagemang och bidrar till ojämlikhet
inom organisationen. Ta fram en strategi för att hantera dessa
identifierade normer.

•

Se över och uppdatera UNF inkluderar utifrån behovet hos personer med
dolda funktionsnedsättningar samt personer med andra särskilda behov

Globala utskottet
•

Ta fram underlag för att titta på förutsättningarna att inrätta en
folkhögskoleutbildning som tar avstamp i IOGT-NTO-rörelsens globala
frågor och värderingar. Överlämnas till kongressen 2015 för beslut i
frågan.

Organisationsutskottet
•

Ta tips, råd, stöd och hjälp från Jönköpings distrikt för att stärka andra
distrikt i Sverige.

•

Tillsammans med UNF:s distriktsstyrelser se över hur man på bästa sätt
ska kunna jobba med erfarenhetsutbyten mellan distrikten, både på
förenings- och distriktsnivå.

•

Förbundet rekommenderar distrikten att anordna motionsskrivarträffar
inför varje kongress.

Styrelsen diskuterade om en tillsatt grupp ska revidera demokratiplattformen
(ett av uppdragen) och Lina Boberg tyckte att om demokratiplattformen ska
revideras borde även solidaritetsplattformen ses över. Då skulle en gemensam
utredning kunna göras för båda plattformarna. Lucas Nilsson föreslogs få i
uppdrag att skriva ett underlag för arbetet om att eventuellt tillsätta en grupp till
FS-mötet i september.
Styrelsen noterade
att

uppdragen fördelas enligt förslaget

att

Lucas Nilsson skriver ett underlag för arbetet om gruppen för
demokrati- och solidaritetsplattformerna till FS-mötet i
september

Styrelsen har fått önska vilka utskott de vill sitta i. Malin Thorson och Eric
Tegnander hade berett ett förslag som de presenterade.
Förslag på utskott
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Drogpolitiska

Malin (ordförande), Nicole, Thomas

Organisation

Lina B (ordförande), Linda, Andreas

Sociala

Anneli (ordförande), Andreas

Globala

Linn (ordförande), Lucas

Förebygg

Eric (ordförande), Lina J

Arbetsutskott

Eric, Lucas, Linda, Anneli, Nicole

Styrelsen beslutade
att
§ 2:6 b

§ 2:6 c

fastställa utskotten och arbetsutskott enligt förslaget

Förväntningar inom styrelsen
Lina B
att

utskotten får i uppgift att göra protokoll och projektuppföljning
tillgängligt för övriga utskott

att

Linda Tjälldén får i uppgift att bereda frågan om en FS-blogg och
presentera det på FS-mötet i september.

Personliga mål och riktning
Eric Tegnander föredrog bilagan.
Styrelsen fick i läxa att svara på påståendena: det här vet jag att jag är bra på, det
här upplever jag att jag är bra på, det här vill jag bli bättre på, det här har jag störst
engagemang för, det här är mina mål under mandatperioden, uppdrag inom UNF
och Det här behöver jag hjälp och stöd med.
Styrelsen beslutade
att

§ 12:6 d

förbundsstyrelsen får i uppgift att inkomma med den skriftliga
uppgiften inom 2 veckor från mötets slut

Förväntningar på arvoderade
Lina Boberg föredrog bilagan.
Ordförandena Eric Tegnander och Malin Thorson fick berätta vilken syn de har
på arvodering innan de lämnar rummet. Styrelsen diskuterar vidare angående
rapportering och hur mycket tid de förväntas lägga ner.
Många är överens om att rapporteringen är viktigt och att det räcker att de
lämnar den inför varje FS-möte. Anneli Bylund föreslog dock att Malin Thorson
och Eric Tegnander lämnar rapport varje månad eftersom det är bra att se vad de
gör.
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Andreas Jansson yrkade
att de arvoderade inte ska få ha en annan huvudsaklig sysselsättning än
arvoderad förbundsordförande.
att vi ger en person ett uppdrag som heter kvalitetssäkrande av arvode som
innebär titta på rutiner och rapportering för de arvoderade.
Lucas Nilsson yrkade
att vi inte bestämmer hur många timmar de arvoderade ska jobba varje vecka,
utan att vi sätter krav på ledighet.
Styrelsen beslutade

§ 2:7 a

att

en arvoderad i UNF:s förbundsstyrelse definieras som en ’’friköpt
ideell person’’.

att

en arvoderad inte har någon annan huvudsaklig sysselsättning.

att

en arvoderingsrapport ska skickas från de arvoderade till
förbundsstyrelsen inför varje FS-möte.

att

de arvoderade har fem veckors ledighet som planeras i samråd med
Arbetsutskottet (AU)

att

förbundskassören får i uppdrag att hantera kontraktskrivandet i
enlighet med fastställda riktlinjer.

att

förbundskassören får i uppdrag att återkomma med ett
beslutsärende om rutiner och arbetssätt för arvodering i UNF:s
förbundsstyrelse till september-FS.

att

de arvoderade ska sträva efter att ha minst tre 48
timmarsledigheter under en åttaveckorsperiod.

att

detta gäller från och med 1 september 2013

Arbetsordning
Malin Thorson föredrog bilagan.
Styrelsen diskuterade bland annat hur det funkar på kansliet, hur tjänsterna är
fördelade, det går att påverka vem som blir utskottshandläggare.
Lina Boberg yrkade
att vi tar bort texten ’’och inträffar i juli udda år’’ under ’’Kongressen’’ eftersom
kongressen inte alltid inträffar i juli.
att lägga till texten ’’medlemsadministration’’ efter texten ’’förbundets
administration’’ på punkt 2 under ’’Kansliet’’ .
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att stryka texten ’’minst’’ i ’’minst fyra deltagare i utskottet’’ under ’’Utskott och
grupper’’.
att efter texten ’’på ett givet mandat från FS’’ lägga till ’’eller ett utskott’’ under
’’Utskott och grupper’’
Lina Jacobsson ville ha en ny punkt under ’’Utskott och grupper’’ som handlar
om att utskotten ska samarbeta med varandra.
Malin Thorson yrkade
att lägga till punkten ’’Samarbeta med andra utskott för att hjälpa varandra att
uppnå gemensamma mål’’ under ’’Utskott och grupper’’
att under ’’Utskott och grupper’’, andra stycket, lägga till ’’varav en
utskottsordförande’’ efter ’’2-3 förbundsledamöter’’
Andreas Jansson yrkade
att under punkten ’’Utskott och grupper, andra stycket, skriva ’’som
förbundsstyrelsen fastslår’’ istället för ’’som utskottet väljer’’.
att under punkten Utskott och grupper, andra stycket, skriva ’’en av GS utsedd
utskottshandläggare’’ istället för ’’en utskottshandläggare’’.
Styrelsen beslutade
att

ta bort texten ’’och inträffar i juli udda år’’ under ’’Kongressen’’
eftersom kongressen inte alltid inträffar i juli.

att

lägga till texten ’’medlemsadministration’’ efter texten ’’förbundets
administration’’ på punkt 2 under ’’Kansliet’’.

att

efter texten ’’på ett givet mandat från FS’’ lägga till ’’eller ett
utskott’’ under ’’Utskott och grupper’’

att

lägga till punkten ’’Samarbeta med andra utskott för att hjälpa
varandra att uppnå gemensamma mål’’ under ’’Utskott och
grupper’’

att

under ’’Utskott och grupper’’, andra stycket, lägga till ’’varav en
utskottsordförande’’ efter ’’2-3 förbundsledamöter’’

att

under punkten ’’Utskott och grupper’’, andra stycket, skriva ’’som
förbundsstyrelsen fastslår’’ istället för ’’som utskottet väljer’’.

att

under punkten Utskott och grupper, andra stycket, skriva ’’en av
GS utsedd utskottshandläggare’’ istället för ’’en
utskottshandläggare’’.

att

fastslå arbetsordningen för de kommande två åren, med
ovanstående ändringar
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§ 2:7 b

Delegationsordning
Lina Boberg föredrog bilagan.
Malin Thorson yrkade
att under ’’Verksamhet’’ - ’’Utse och fastställa arbetsgrupper’’ lägga till ett A på
utskott.
Linda Tjälldén yrkade
att under ’’Verksamhet’’ --- ’’Remissyttranden’’ lägga till I på FS.
Lina Boberg yrkade
att under ’’Budget’’ --- ’’Redovisningar till myndigheter’’ lägga till ett I på FK.
att slå ihop de två sista budgetposterna och att den ska heta ’’Budgetmässiga
förflyttningar inom underbudgetar’’, och att den posten ska ha A* på både FK och
GS.
Andreas Jansson yrkade
att under ’’Budget’’ lägga till ett I På FS om de två sista budgetposterna slås ihop,
enligt Lina Bobergs förslag
att under ’’Budget’’ --- ’’Arvode till förtroendevalda’’ lägga till I på FS
Styrelsen diskuterade om vad generella bidrag betyder och vilka bidrag som ingår
i det. Det är något oklart.
Lina Boberg yrkade
att under ändra sitt originalförslag från ’’generella bidrag’’ till ’’allmänna bidrag’’
Linda Tjälldén yrkade
att under ’’Budget’’ --- ’’Rutinansökningar och generella bidrag’’ lägga till ett I på
FK
Lucas Nilsson yrkade
att under ’’Budget’’ --- ’’Arvode till förtroendevalda’’ flytta A från FK till FS och ta
bort från föregående förslag
Lina Boberg yrkade
att under ’’Personal’’ --- första punkten, lägga till texten ’’förutom
generalsekreteraren’’ efter ’’anställda av UNF’’.
att under ’’Personal’’ lägga till en ny punkt som heter ’’Lön och andra
anställningsvillkor för GS’’
att under den nya föreslagna punkten ’’Lön och andra anställningsvillkor för GS’’
lägga till A* på FO och FK.
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Andreas Jansson yrkade
att under den föreslagna punkten ’’Lön och andra anställningsvillkor för GS’’
lägga till ett I på FO
Styrelsen noterade
att

Lina Boberg ändrade sitt ursprungsförslag till delegationsordning
och la till texten: ’’Gällande inköps- och upphandlingsrutiner se
dokumenten kansliets rutiner samt personalhandbok’’ i
delegationsordningen.

Styrelsen beslutade
att

under ’’Verksamhet’’ - ’’Utse och fastställa arbetsgrupper’’ lägga till
ett A på utskott.

att

under ’’Verksamhet’’ --- ’’Remissyttranden’’ lägga till I på FS

att

under ’’Budget’’ --- ’’Redovisningar till myndigheter’’ lägga till ett I på
FK

att

slå ihop de två sista budgetposterna och att den ska heta
’’Budgetmässiga förflyttningar inom underbudgetar’’, och att den
posten ska ha A* på både FK och GS

att

under ’’Budget’’ --- ’’Budgetmässiga förflyttningar inom
underbudgetar’’ lägga till ett I På FS

att

under ’’Budget’’ --- ’’Rutinansökningar och generella bidrag’’ lägga
till ett I på FK

att

under ’’Budget’’ --- ’’Rutinansökningar och generella bidrag’’ ändra
texten ’’generella bidrag’’ till ’’allmänna bidrag’’

att

under ’’Budget’’ --- ’’Arvode till förtroendevalda’’ flytta A från FK till
FS

att

under ’’Personal’’ --- första punkten, lägga till texten ’’förutom
generalsekreteraren’’ efter ’’anställda av UNF’’.

att

under ’’Personal’’ lägga till en ny punkt som heter ’’Lön och andra
anställningsvillkor för GS’’

att

under den nya föreslagna punkten ’’Lön och andra
anställningsvillkor för GS’’ lägga till A* på FO och FK.

att

under den föreslagna punkten ’’Lön och andra anställningsvillkor
för GS’’ lägga till ett I på FO

att

fastslå delegationsordningen för förbundsstyrelsen 2013-2015, med
ovanstående ändringar
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§ 2:7 c

Faddersystem
Malin Thorson föredrog bilagan
Styrelsen efterlyste ett förtydligande av fadderkluster, hur det fungerar och vad
tanken med dessa är. Det fördes även en diskussion om det är rimligt att ha så
många som fyra fadderdistrikt.
Lucas Nilsson yrkade
att varje förbundsstyrelseledamot borde av princip vara fadder för två distrikt,
varken fler eller färre. Om någon ska ha fler/färre krävs särskilda skäl.
att lägga till texten ’’Varje förbundsstyrelseledamot är fadder för 2 distrikt och
alla distrikt har en fadder. Om särskilda skäl föreligger kan antalet distrikt som
en ledamot är fadder för minskas eller utökas.’’ istället för ’’Varje
förbundsstyrelseledamot är fadder för mellan 1-4 distrikt och alla distrikt har en
fadder’’
Malin Thorson menar att styrelsen måste ha respekt för att alla har olika
förutsättningar. För en del som jobbar heltid kan det vara svårt att faddra många
distrikt och ett särskilt skäl borde vara någon känner att hen inte kan lägga den
tiden som krävs.
Lina Boberg yrkade
att det ska stå ’’1-3 distrikt’’ under faddrande istället för ’’1-4 distrikt’’
att lägga till texten ’’och när konflikt uppstår ’’ efter meningen ’’Backa upp när
faddern inte kan/orkar/vill hantera en uppkommen situation’’ under punkten
’’faddercoachens uppgift’’
Andreas Jansson yrkade
att det istället ska stå ’’och om konflikt uppstår’’
Malin Thorson och Lina Boberg jämkade sig med Andreas Janssons
ändringsförslag.
Lina Boberg yrkade
att lägga till texten ’’och fadderklustersammankallade’’ efter första punkten
under ’’faddercoachens uppgift’’
Styrelsen beslutade
att

skriva ’’1-3 distrikt’’ under faddrande istället för ’’1-4 distrikt’’

att

lägga till texten ’’och om konflikt uppstår ’’ efter meningen ’’Backa
upp när faddern inte kan/orkar/vill hantera en uppkommen
situation’’ under punkten ’’faddercoachens uppgift’’

att

lägga till texten ’’och fadderklustersammankallade’’ efter första
punkten under ’’faddercoachens uppgift’’
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att

anta riktlinjerna för förbundsstyrelsens faddersystem med
ovanstående ändringar.

Styrelsen har fått önska vilka fadderdistrikt de vill vara fadder för. Malin Thorson
och Eric Tegnander hade berett ett förslag som de presenterade.
Förslag på fadderdistrikt
Malin

Jönköping, Skåne, Norrbotten

Eric

Gävleborg, Dalarna, Älvsborg

Lina B

Kronoberg, Västernorrland

Linda

Södermanland, Jämtland, Östergötland

Linn

Halland

Nicole

Värmland, Blekinge

Lina J

Kalmar, Göteborg/Bohuslän

Anneli

Örebro, Stockholm

Andreas

Skaraborg

Lucas

Uppsala, Västmanland

Thomas

Västerbotten, Gotland

Styrelsen beslutade
att
§ 2:7 d

fastställa fadderdistrikt enligt förslaget

Verksamhetsutvecklarfördelningsgrupp
Eric Tegnander föredrog bilagan. Verksamhetsutvecklarfördelningsgrupp
kommer att göra ett förslag på fördelning av verksamhetsutvecklare (tidigare
fältkonsulenter) som kommer att beslutas på FS-mötet i september.
Styrelsen beslutade
att

tillsätta en verksamhetsutvecklarfördelningsgrupp bestående av
Eric Tegnander (sammankallande), Nicole Steegmans och Lina
Jacobsson

att

ge gruppen i uppdrag att till styrelsemötet i september bereda ett
förslag till verksamhetsutvecklarfördelning
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§ 2:7 e

Kongressutvärderingsgrupp
Malin Thorson föredrog bilagan. Kongressutvärderingsgruppen kommer att
utvärdera kongressen 2013 och jobba över en längre tid. Första
återrapporteringen är i januari 2014.
Styrelsen diskuterade huruvida gruppen bara ska bestå av FS-ledamöter eller
icke-fs-ledamöter kan tas in i gruppen också.
Lucas Nilsson yrkade
att kongressutvärderingsgruppen består av ett likvärdigt antal icke-fsmedlemmar som förbundsstyrelseledamöter
Lina Boberg yrkade
att kongressutvärderingsgruppen ska knyta till sig ett stort antal personer med
olika erfarenheter av UNF:s kongress
Linda Tjälldén yrkade
att stryka texten ’’I mån av tid’’ i stycket ’’förslag’’, och bara skriva ’’gruppen ska
också…’’
Malin jämkade sig med Linda Tjälldéns förslag men ville inte att texten ska
ändras utan att man lägger till en attsats som lyder:
att gruppen ska titta på hur övriga IOGT-NTO-rörelsen samt andra relevanta
ungdomsförbund arbetar med sin demokratiska process som inspiration.
Styrelsen beslutade

§ 2:7 f

att

tillsätta en kongressutvärderingsgrupp med uppdrag enligt bilagan

att

kongressutvärderingsgruppen ska bestå av Malin Thorson
(sammankallande), Lucas Nilsson och Linda Tjälldén

att

kongressutvärderingsgruppen ska knyta till sig ett stort antal
personer med olika erfarenheter av UNF:s kongress

att

gruppen ska titta på hur övriga IOGT-NTO-rörelsen samt andra
relevanta ungdomsförbund arbetar med sin demokratiska process
som inspiration.

Attitydpåverkanssatsning
Eric Tegnander föredrog bilagan. Kongressen har valt att ge 2 miljoner kronor till
en ospecificerad attitydpåverkanssatsning som ska verka för bland annat det
första övergripande arbetsplansmålet.
Malin Thorson lyfte frågan om gruppen skulle bestå av fyra personer istället för
tre som det först var sagt, något som styrelsen tyckte var bra.

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 7-11 augusti 2013
sida 13 av 16
Styrelsen beslutade

§ 2:7 g

att

tillsätta en arbetsgrupp för vår attitydpåverkanssatsning bestående
av Eric Tegnander (sammankallande), Linn Heiel Ekeborg, Nicole
Steegmans och Thomas Ahlström

att

ge arbetsgruppen i uppdrag att se till styrelsemötet i september
bereda en inledande diskussion för attitydpåverkanssatsningen

Ersättningar och utrustning
Styrelsen diskuterade ersättningar och vad ledamöterna ska få ersättning för när
de sitter i förbundsstyrelsen. Tidigare har de fått ersättning för bland annat
förlorad arbetsinkomst, telefonersättning, bidrag för tekniska hjälpmedel och
tillgång till skrivare för att skriva ut papper och handlingar.
Linda Tjälldén undrade om reglerna även gäller utskotten eller bara
förbundsstyrelsen, varpå svaret blev att det bara gäller förbundsstyrelsen
Andreas Jansson yrkade
att ledamöter i förbundsstyrelsen ska få telefon- och internetersättningar på 100
kronor var per månad.
Linda Tjälldén yrkade
att telefon- och internetersättningarna även ska gälla utskotten
Nicole Steegmans yrkade
att förbundsstyrelseledamötena ska ha tillgång till låneskrivare om de inte har
möjlighet att skriva ut handlingar själva.
Astrid Wetterström berättade att kansliet kan hjälpa till att skriva ut.
Eric Tegnander yrkade
att använda pengar från potten ’’Tekniska hjälpmedel’’ om någon behöver köpa
en skrivare. Lina Boberg yrkar avslag på låneskrivare
Lina Boberg informerade om att det finns pengar för
utbildning/kompetensutveckling för förbundsstyrelsen avsatt i budgeten på
ungefär 1500 kronor per person och år. Förbundsstyrelsen får även beställa
prylar från UNF-shoppen för 500 kronor per person och år.
Andreas Jansson tyckte att 1500 kr i kompetensutveckling borde stå med i
ersättningsdokumentet. Han tyckte också att 1500 kronor per år för utbildning är
inte särskilt mycket och lyfte frågan om att öka den budgeten. Lina Boberg
förklarade att det är väldigt sällan som utbildningspotten används upp.
Linda Tjälldén ville lyfta ersättning för förlorad arbetsinkomst, varpå styrelsen
hade en lång diskussion om det och om det är rimligt att ha ersättning för
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förlorad arbetsinkomst när alla har olika förutsättningar med heltidsjobb,
timjobb, plugg och så vidare.
Malin Thorson yrkade
att styrelsen kan få tekniska hjälpmedel för 3000 kronor per mandatperiod och
om någon har behov av pengarna kan den personen ansöka från
generalsekreteraren.
Styrelsen noterade
att

det finns pengar att erhålla för utbildningar och att FS-ledamöter
har rätt till utbildningar och kompetensutveckling, i enlighet med
budget

Styrelsen beslutade
att

ersätta förlorad arbetsinkomst

att

ge 100 kr i månad i telefonersättning vid behov till
förbundsstyrelseledamöter och utskottsledamöter

att

ge 100 kr i månad i internetersättning vid behov
förbundsstyrelseledamöter och utskottsledamöter

att

förbundsstyrelseledamöter har rätt att erhålla saker ur UNFshoppen för motsvarade 500 kronor per år.

att

inrätta en pott för tekniska hjälpmedel på 3000 kronor per
förbundsstyrelseledamot och mandatperiod

Lucas Nilsson reserverade sig mot beslutet om att ersätta förlorad
arbetsinkomst med motiveringen:
’’Ersättning av förlorad arbetsinkomst urholkar innebörden av det ideella
engagemanget och skapar ett hyckleri gentemot de förväntningar som våra
medlemmar ställs inför. Det skapar också en obalans i styrelsen där ledamöters
tid värderas olika beroende på sysselsättning.’’
§ 2:7 h

Ansökan White Christmas
Maik Dünnbier från IOGT international föredrog bilagan.
Styrelsen diskuterade hur volontärerna i projektet skulle jobba och hur
finansieringen skulle gå till framöver, då projektet är långsiktigt. Det
konstaterades att det var ganska ont om tid då tanken var att volontärerna skulle
anställas redan i september 2013.
Eftersom projektet är ett Vit Jul-projekt ville Malin Thorson att frågan skulle
diskuteras vidare med övriga IOGT-NTO-rörelsen
Andreas Jansson yrkade
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att det globala utskottet ska arbeta med frågan
Linn Heiel Ekeborg och Lucas Nilsson från det globala utskottet tyckte inte att
det ska vara ett tvång att globala utskottet ska arbeta med frågan.
Lina Boberg berättade att UNF kommer ge mer pengar till Vit Jul under 2015 och
att lite av de pengarna kanske skulle kunna användas för att starta upp någon
verksamhet i USA.
Styrelsen beslutade
att
§ 2:7 i

avslå ansökan

Ansökan om kontorsmöbler
Generalsekreterare Astrid Wetterström berättade att UNF:s kansli behöver nya
kontorsmöbler. De senaste åren har det inte köpts några nya möbler och de
nuvarande är över 10 år gamla. En del höj- och sänkbara skrivbord har gått
sönder. Det har gjorts en inventering, och eftersom kansliet skulle vilja ha
enhetliga möbler till alla på kontoret offerter begärts in. Offerterna visar att 300
000 kronor krävs för att införskaffa nya möbler.
Det ligger inte kvar någon avskrivning på de gamla möblerna, och dessa kommer
att skickas till Möjligheternas hus i Stockholm(IOGT-NTO:s secondhandbutik).
Lina Boberg berättade att det finns många budgetposter där det finns pengar
kvar, ca 200 000, och i så fall skulle 100 000 kronor kunna tas från sparat kapital.
Styrelsen beslutade
att

§ 2:7 j

öronmärka 300 000 kronor för inköp av kontorsmöbler till UNF:s
kansli

Rekryteringsgrupp
Generalsekreterare Astrid Wetterström har bestämt sig för att sluta sin tjänst på
UNF. Rekryteringsgruppen ska ta fram ett underlag för att anställa en ny
generalsekreterare.
Linda Tjälldén yrkade
Att gruppen rapporterar om processen senast på FS-mötet i september.
Styrelsen beslutade
att

tillsätta en rekryteringsgrupp och att den ska bestå av Malin
Thorson (sammankallande), Eric Tegnander och Anneli Bylund

att

gruppen får i uppdrag att bereda förslag för ny generalsekreterare

att

gruppen får i uppdrag att rapportera om processen senast på
september-fs
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§ 2:7 k

Ersättare i Riksstyrelsen
Malin Thorson och Lina Boberg valdes som ledamöter i Riksstyrelsen på
kongressen i Borås, men det ska väljas två ersättare.
Malin Thorson och Eric Tegnander föreslog
att Eric Tegnander och Thomas Ahlström ska vara ersättare i Riksstyrelsen.
Styrelsen beslutade
att

Eric Tegnander och Thomas Ahlström är ersättare i Riksstyrelsen

§ 2:8

Nästa möte
Nästa möte äger rum den 20-22 september på kansliet i Stockholm.

§ 1:9

Mötets avslutande
Malin Thorson avslutade mötet och tackade styrelsen för veckan.

_______________________________________
Malin Thorson, mötesordförande

________________
Ort och datum

_______________________________________
Linn Heiel Ekeborg, mötessekreterare

________________
Ort och datum

_______________________________________
Linda Tjälldén, justerare

________________
Ort och datum



































DIREKTIV FÖR UNF:S
KOMMUNIKATIONSKANALER

REGLER FÖR DISTRIKTSNYTT
Syfte
Säkerställa bred och relevant informationsspridning till distriktsaktiva medlemmar
i UNF.
Primär målgrupp
Distriktsstyrelser och fältkonsulenter.
Sekundär målgrupp
Distriktsintresserade, FS, utskott, kansli.
Innehåll
Utgångspunkten är att allt som ska skickas till distrikten ska skickas genom just
distriktsnytt.
Krav på innehåll
Senast sista dagen i varje månad ska informationen som ska med i ”Distriktsnytt”
skickas till ”distriktsnytt@unf.se”. Inskickat material ska innehålla följande:
· Rubrik
· Eventuell bild
· Beskrivande text (max 500 tecken, inklusive blanksteg)
· Länk för vidare information
· Eventuell bilaga
Distriktsnytt går ut senaste den 7:e varje månad.
Regelbundenhet
11 ”Distriktsnytt” per år. Distriktsnytt går ut i början av varje månad, förutom ett
uppehåll i juli. Extrainsatta distriktsnytt kan förekomma men bara i undantagsfall.
Interna mål
100 läsare till varje ”Distriktsnytt”. 17 av 23 distrikt ska uppge att det är en viktig och
relevant informationskälla.

REGLER FÖR DIREKTMEJL TILL ”LANDET”
Direktmejl till listorna ”do@unf.se” respektive ”faltkonsulenterunf@sobernet.nu”
ska göras vid särskilt undantagsfall. Till exempel för att det är extremt akut. Innan
det skickas så ska det stämmas av (alltså bollas) med Vidar Aronsson
(070 22 000 16 eller vidar@unf.se)
I sådant fall gäller följande:
· Tydlig rubrik som också avgör om det är brådskande.
· Tidigt i mailet meddela vem som förväntas göra något.
· Hålla mailet kort och istället bifoga information som är längre.

REGLER FÖR UNF-FACEBOOK-KONTO
Syfte
Stärka bilden av den interna organisationen som gemensam, engagera medlemmar, sprida information och skapa dialog kring frågor.
Primär målgrupp
Medlemmar.
Sekundär målgrupp
Potentiella medlemmar.
Innehåll
Inlägg ska vara något av följande:
· Rapport från verksamheten (bild, beskrivning som dokumenterar något kul som
händer ute i verksamheten)
· Diskussion/tips (Saker som förbundet tycker det behöver diskuteras/spridas nytt i UNF-shoppen, nya uppdrag man kan söka eller tips på verksamhet är exempel)
· UNF-frågor i media (Länkar vidare där UNF är i media eller omnämns, gärna
ungdomsbetonat)

Regelbundenhet
Max en av varje sort och dag.
Vem
FS, UNF:s kansli.
Resultatmål
2 500 likes före årsskiftet.

REGLER FÖR TWITTER
Syfte
Delta i den drogpolitiska debatten och opinionsbilda i våra frågor.
Primär målgrupp
Drogpolitiskt intresserade.
Sekundär målgrupp
Medlemmar.
Innehåll
Spridning av bra information och uppdaterande nyheter, dialog med beslutsfattare/journalister/opinionsbildare.
Resultatmål
Fler följare än IOGT-NTO (just nu 1 200)
Vem
Politisk sekreterare och drogpolitiska utskottet.
Regelbundenhet
Minst 3 tweets per dag.

REGLER FÖR UNF:S NYHETSBREV
Syfte
Informera och engagera medlemmar.
Primär målgrupp
Medlemmar.
Sekundär målgrupp
Rörelsemedlemmar/kompisar till medlemmar.
Innehåll
Följande regler gäller för innehåll:
· Informationen ska vara aktuell och relevant för en bredare grupp, inte lokal.
· Kortare brödtext (max 500 tecken, inklusive blanksteg) jobba med bilder och
gärna länka vidare.
· Använd tydliga rubriker.
· Informationen skickas till UNF:s strategiska kommunikatör.
· Deadline – torsdagar.
Vem
Strategisk kommunikatör.
Regelbundenhet
Varannan vecka, cirka 20 veckor om året. Störst uppehåll under sommaren.

REGLER FÖR UNF:S INSTAGRAM
Syfte
Visa bredden på verksamheten och ge en positiv bild av UNF:s arbete.
Primär målgrupp
Medlemmar.
Sekundär målgrupp
Potentiella medlemmar.
Innehåll
- Bilder från verksamheten
- Bilder från personalens kontor/distriksexpedition som rör medlemmar
- Bra exempel t ex bra alkoholfritt utbud
- Nyhetsartiklar om våra ämnen
Vem
- Strategiska kommunikatör
- FS
- Fältkonsulenter
- Drogpolitisk pressekreterare
- Förbundsutvecklare

Använd gärna
#unf
#brauteliv

Regelbundenhet
3 gånger per dag.
Flödet ska vara varierat och innehålla max 1-2 bilder från samma evenemang.
Resultatmål
200 följare vid årsskiftet (2013).

REGLER FÖR SMS-UTSKICK
Syfte
Att ge specifik information till specifik målgrupp.
Primär målgrupp
Olika för varje sms-utskick.
Innehåll
Följande regler gäller för innehåll:
· Används till att nå specifika grupper.
· Personligt tilltal.
· Kort och pepp information.
· Tydligt och skräddarsytt budskap.
Vem
Strategisk kommunikatör.
Regelbundenhet
Vid behov.
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Basic concept White Christmas
Definition:
White Christmas is IOGT International’s (global/ US-based) campaign/ project/ framework initiative
for the rights of all children to have a safe, happy and lighthearted Christmas holidays.
Christmas really is for our children and White Christmas promotes and celebrates the true spirit of
Christmas of togetherness, shelter, peace and harmony and joyful moments of giving.
Children do feel discomfort, and often worries and anxieties because of grown-ups’ alcohol use,
because they don’t know why Mommy or Daddy, act weirdly, laugh louder, make strange comments
and act unusual.
Especially children who grow up in homes of alcohol addiction – there are 7.5 million (10.5% of the
population) children of alcoholics in the USA – are exposed to troublesome and often horrible
circumstances.
White Christmas therefore works for the right of all children to a truly worry-free, joyful, harmonious
and happy Christmas.
We do this in three ways: by providing alcohol free environemnts and activities that are safe and
enabling for all children; by encouraging grown-ups, especially parents, to spend the Christmas
holidays free from alcohol; and by working with businesses and civil society to raise awareness of the
problems children face and of the solutions we can create together.
Vision:
Our vision is a truly peaceful, harmonious, joyful and happy Christmas time filled with children’s
laughter and lightheartedness, a Christmas time that enables all children to feel safe and sheltered and
to thrive.
Mission:
Our mission is two-fold: we work to encourage as many grown-ups as possible to take a stand for
(our) children and do what’s best for them: spend Christmas holidays alcohol free; and we work for
providing children with enabling, safe and creative environments free from alcohol – especially for
those children who have to grow up with alcohol addicted parents, who really need an alcohol-free
environment, but also for all the other children who want to do and experience something real fun
during Christmas.
Our mission is thus to work for providing and promoting spaces for children that exclusively tend to
their needs, rights, wishes and dreams. That’s what we call White Christmas.
Objectives:
To collect as many pledges as possible of adults who choose to spend Christmas alcohol free for the
best of all children
To provide alcohol free environments/ zones for children during the Christmas holidays when all other
facilities usually are closed
To raise awareness of the impact alcohol use of adults has on the little ones, especially on the millions
of children of alcoholics
To work with businesses on raising awareness and finding innovative solutions to providing more and
better alcohol free environments
To cooperate with other civil society organizations
(to advocate for policies better protecting the best interest of children)
Slogan:
All children deserve a White Christmas.
The best Christmas is a White Christmas.
All children have a right to a White Christmas.

Activities:
- Taking a stand: IOGT International’s White Christmas campaign works with collecting
pledges of adults to spend Christmas alcohol free. Anybody who is older than 21 has the
opportunity to take a stand.
Taking a stand means to pledge/ promise to spend the Christmas holidays (check the
description: how many days, what are they called etc) alcohol free.
- Alcohol free environments: IOGT International’s White Christmas offers enabling, safe and
creative environments for all children who want to or need to experience what a White
Christmas is like. The activities are very versatile and range from traditional Christmas
activities like baking (what do they bake in the USA?), decorating (What do they decorate in
the USA?), making small, hand-made gifts for dear ones, to other kinds of fun activities under
the leadership of trained leaders.
Other civil society organizations are more than welcome to join in the White Christmas
campaign, use our merchandise material and arrange their White Christmas activities.
- Business cooperation: IOGT International’s White Christmas campaign cooperates with
businesses to find innovative alcohol free drinks, arrange fun alcohol free events, like parties,
company celebrations etc. We also work with businesses to help them and their employees
understand the impact of alcohol use on their children, as well as on themselves – and in doing
so adding value to the sustainability and productivity of the respective company.
Messages:
(might not be articulated that way, but symbolize the key points of different stages and parts of the
White Christmas campaign)
On Christmas we do what’s best for our children.
Christmas is for the children.
What’s good for children is good for everybody and what’s bad for children is bad for society.
Children of alcoholics suffer from the current alcohol culture and need special attention, care and
provision of opportunities.
There are too few alcohol free environments for children.
Already alcohol use, not just the so called harmful or hazardous or binge use of alcohol, troubles
children, worries them and puts them under stress.
Research background:
Research among Swedish children shows that…
Research among Swedish municipalities shows that…
Research on importance of alcohol free environments (depends on if this figures in the campaign or
not)…
There are 7.5 million children of alcoholics in the USA (10.5% of the population).
Roughly one in eight American adult drinkers is alcoholic or experiences problems due to the use of
alcohol. The cost to society is estimated at in excess of $166 billion each year.
Cooperation partners:
Small and medium sized companies rooted in the local community
Big business
Civil society organizations, especially those for children and youth
Policy makers
Churches
Media
Added value for businesses:
Goodwill through supporting a truly positive cause, a cause that is overlooked, children (of alcoholics)
that are invisible right now, pain and worries in children that are unattended;
Opportunity to improve organization culture
Opportunity to improve productivity

Potential for development:
Scaling up of each dimension
Scaling up of spread of campaign
More and better media coverage
Social media tools that allow messages to go viral
Campaign homepage
Merchandise and webshop
Political support

