PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 20e maj 2016 till den 22a maj 2016
sida 1 av 22

Plats:

Scandic Skogshöjd, Södertälje, Sverige
Datum:

2016-05-20 till 2016-05-22
Närvarande ledamöter:
Hanna Hammarström
Anneli Bylund
Maria Emilsson
Isabelle Benfalk
Malin Andersson
Tove Achrénius
Olle Gynther – Zillén
Lucas Nilsson
Max Johansson
Eric Tegnander
Punkter på mötet:
§§9:1-9:11
Bilagor på mötet:
§§9:1-9:30
§ 9:1 Mötets öppnande
Mötesordförande Eric Tegnander förklarade mötet öppnat klockan 20:07 fredagen den 20e maj och
förklarade schemat för helgen och välkomnade alla.
§ 9:2 Fastställande av föredragningslista (bilaga 9:1)
Hanna Hammarström yrkade på att lägga till rapportärendet ”Arbetsutskottet”.

Anneli Bylund yrkade på att lägga till rapportärendet ”Kongressgruppen”.
Olle Gynther Zillén yrkade på att lägga till diskussionssärendet ”Grundläggande kontakt och
nätverkande med UNF-landet” som är ett bordlagt ärende från föregående möte.
Olle Gynther – Zillén yrkade på att lägga till beslutssärendet ”Tolkningar av stadgar under
beslutsärende” som är ett bordlagt ärende från föregående möte.
Eric Tegnander yrkade på att stryka punkten 9j) ”Fastställande av medlemsantal”.
Olle Gynther – Zillén yrkade på att ändra från alla ställen där detta möte benämns som nummer 8 till
nummer 9.
Max Johansson yrkade på att byta namn på punkt 9b) Konsten att välja det viktigaste till
”Prioriteringsdiskussion”.
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Mötet beslutade:
att
lägga till “Arbetsutskottet” som rapportsärende 7 w).
att
lägga till “Kongressgruppen” som rapportärende 7 x).
att
lägga till ”Grundläggande kontakt och nätverkande med UNF-landet” som
diskussionssärende 8 c).
att
lägga till ”Tolkningar av stadgar under beslutsärende” beslutssärende 9l).
att
stryka punkten 9j) ”Fastställande av medlemsantal”.
att
ändra från alla ställen där detta möte benämns som nummer 8 till nummer 9.
att
byta namn på punkt 9b) Konsten att välja det viktigaste till ”Prioriteringsdiskussion”.
att
fastslå föredragningslistan med gjorda ändringar.
§ 9:3 Val av sekreterare
Mötet beslutade:
att
välja Olle Gynther-Zillén och Tove Achrénius till sekreterare för mötet.
§ 9:4 Val av justerare
Mötet beslutade:
att
välja Malin Andersson och Hanna Hammarström till justerare för mötet.
§ 9:5 Föregående protokoll
Ord och bild gick till Olle Gynther - Zillén, som presenterade föregående protokoll med hjälp av en
PowerPoint-presentation.

Olle Gynther - Zillén yrkar på att lägga föregående två mötes protokoll (FS7 & FS8) till handlingarna.
Mötet beslutade:
att
lägga föregående två mötes protokoll (FS7 & FS8) till handlingarna.
§ 9:7 Rapportärenden
§ 9:7 a) Föreningsförändringar (bilaga 9:2)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 b) Demokratiutskottets rapport (bilaga 9:3)
Isabelle Benfalk undrar över budgeten för DÅM utan DOOM och Föreningsårsmötesprojektet. Malin
Andersson svarar att det kommer rapporteras in mer pengar och således kommer budgeten för
projekten se rimligare ut.

Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 c) Påverkansutskottets rapport (bilaga 9:4)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
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§ 9:7 d) Verksamhetsutskottets rapport (bilaga 9:5)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 e) Ordföranderapport Eric Tegnander (bilaga 9:6)
Eric Tegnander berättar om sitt mående med anledning av föregående möte.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 f) Ordföranderapport för Isabelle Benfalk (ingen bilaga till mötet)
Isabelle Benfalk föredrog sin rapport och förklarade varför den inte kom med till mötet. Eric
Tegnander lyfte också att hen kände ansvar till att Isabelle Benfalks rapport ej kom med.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 g) Ordföranderapport Max Johansson (bilaga 9:7)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.

Eric Tegnander förtydligar kring rörelserapporterna.
§ 9:7 i) Rörelserapport (bilaga 9:9)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 j) IIA rapport (bilaga 9:10)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 k) INRIFrapport (bilaga 9:11)
Isabelle Benfalk undrar hur det går med logotyparbetet, kommer den skilja sig helt från våra förbunds?
Eric Tegnander svarar att det är vissa grafiska element från förbunden och uppfattar också att den var
finare i teorin än i praktiken vilket delvis beror på att UNFs blåa färg skär sig mycket med andra färger.
Vit jul ska också gå över till att använda den rörelsegemensamma grafiska profilen.
Eric Tegnander vill också understryka tydlig med att UNF verkligen inte var för att göra Peppis blå med
anledning av black face debatten.
Lucas Nilsson berättar om det intensiva riksstyrelsearbetet, skickar också med hur tråkigt det är att vi
inte fått alla riksstyrelsehandlingar och vill återkomma till nästa möte. Eric Tegnander hoppar på
ursäkten och understryker den.
Maria Emilsson undrar också vad riksstyrelsen är och vad de gör samt ser framemot diskussionen på
septembermötet.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
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§ 9:7 l) Riksstyrelserapport
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 m) Riksstyrelsehandlingar
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 n) Finansieringsutredningsgruppen (bilaga 9:12)
Lucas Nilsson undrar vad som hittats i dåtiddelen, Malin Andersson svarar att det är förvånansvärt lite
som hittats. Det som skiljer är också vad en får bidrag för från aktiviteter till klumpsumma för
medlemmar. Under 20 års tid har vi sagt att vi ska sluta vara beroende av lotterier och det finns även
beslut på att vi som förbund inte längre ska vara beroende av lotterier. De senaste 15 åren har det
periodvis varit varierande med bidragsansökningar. Malin Andersson berättar också om de olika
spåren som ska undersökas.
Max Johansson undrar hur en gör medskick till processen, Malin Andersson svarar att det bara är att gå
till någon i arbetsgruppen med input. Max Johansson vill skicka med ANDT-arbete, Malin Andersson
svarar att gruppen tänkt att det ska ingå i att sälja tjänster. Max Johansson vill ändå skicka med det till
processen att ANDT förebyggande arbete är något som bör undersökas ytterligare då det är något som
UNF gjort tidigare.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 x) Kongressgruppen
Kongressgruppen har förslag på kongressförfest den 3-5 mars och lyfter att vi har ett remitterande
förbundsstyrelsemöte efter. Lucas Nilsson lyfter att det är tråkigt att behandla medlemmar som en
remissinstans. Eric Tegnander svarar å kongressgruppens vägnar att hen tar med sig kritiken.
Isabelle Benfalk skickar med att koppla samman förbundssamlingen och förfesten.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 o) Strategiutredningsgruppen (bilaga 9:13)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 p) Grafisk profil (bilaga 9:14)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 q) Medlemsökningsutredning (bilaga 9:15)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
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§ 9:7 r) Bildningsrapport (bilaga 9:16)
Isabelle Benfalk undrar hur vi ska göra med specialister och vad vi som förbundsstyrelseledamöter kan
göra. Lucas Nilsson lyfter att en kan göra hur mycket som helst men främst hajpa upp specialisterna
och snacka om dem.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 s) Ekonomirapport (bilaga 9:17)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 t) Revisionsapport (bilaga 9:18)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 u) UNF årsredovisning (bilaga 9:19)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 v) Landet rapport
Max Johansson föredrar läget i de olika distrikten.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:9 i) Medlemsantal (bilaga 9:29)
Eric Tegnander föredrar ärendet.
Mötet beslutade
att
fastställa antalet medlemmar vid årsskiftet 2015/2016 till 5071, samt
att
fastställa antalet betalande medlemmar vid årsskiftet 2015/2016 till 2973.
§ 9:6 Lägesrunda
Lägesrundan bestod av att förbundsstyrelsen fick svara på hur läget är, vad de ska göra i höst samt vad
en är mest stolt över att ha uppnått under sin FS tid.
Mötet beslutade:
att
notera läget hos de närvarande.
att
ajournera sig klockan 22:00 på fredagen den 20e maj till kl 8:45 på lördagen den 21a maj.
att
återuppta mötet klockan 08:52 på lördagen den 21 maj.
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§ 9:9 Beslutsärenden
§ 9:9 a) AAA-underlag
Mötet beslutade:
att
arvodera Malin Andersson på 100 %, med ersättning av 50 % av ett prisbasbelopp, från
och med 2016-09-01.
att
inte arvodera Eric Tegnander från och med 2016-09-01.
att
ge Anneli Bylund i uppdrag och mandat att efter förbundsstyrelsens riktlinjer skriva
kontrakt med Malin Andersson samt förnya kontraktet med Max Johansson.
att
ändra arbetsordningen i enlighet med bilaga.
att
Ungdomens Nykterhetsförbunds firma (organisationsnummer
878500-1622) från och med 2016-05-21 tecknas av Isabelle Benfalk, Max Johansson, Eric
Tegnander, Malin Andersson och Nathalie Carlryd
dock minst två i förening,
§ 9:9 b) Prioriteringsdiskussion (bilaga 9:22)
Isabelle Benfalk föredrar ärendet. Arbetsgruppen satte sig ner en dag och kände ett stort behov av att
byta fokus till de övergripande målen och på så sätt mer förbättra organisationen som helhet. Gruppen
har också landat i att faddergruppen är ett verktyg som behövs användas bättre. I och med att förslaget
utgår från att utskotten stryks behövs en person med övergripande uppföljningsansvar för alla
processer.

Max Johansson föredrar diskussionsupplägget. Diskussionen går i övergripande linje sedan
smågrupper om problemanalys/effekt samt prio sedan plena om smågrupperna och sedan arbetsform
och till sist ansvarsfördelning. Eric Tegnander föreslår att vi bryter efter smågruppsföredragningen i
plena och då välkomnar valberedningen.
Först går förbundsstyrelsen en runda:
Anneli Bylund föreslår att vi bara går på det första övergripande målet och att vi behöver smalna av
ordentligt.
Tove Achrénius tycker att mycket får plats i de övergripande målen.
Lucas Nilsson tycker att det är tufft att prioritera såhär, vad är det ansvarsfulla? Att försöka göra så
mycket som möjligt och inte göra halva arbetsplanen eller att hitta kärnan i kongressens arbetsplan
som Lucas tolkat är de övergripande målen och arbeta utifrån dem.
Isabelle Benfalk och Olle Gynther – Zillén är positiva.
Eric Tegnander är delad av naturliga skäl, hen har upplevt att de mål som uppnår arbetsplanen är de
underliggande målen och att en ska ha med sig de övergripande målen hela tiden. Eric Tegnander vill
också flagga för att inte försöka driva igenom någon egen agenda vilket kan vara lätt i den här
diskussionen.
Max Johansson är för förslaget och vill understryka vikten av att prioritera och håller med Lucas
Nilsson i hens analys, det är 18/34 utskottsprojekt som överlever i det liggande förslaget.
Hanna Hammarström förstår problemet och håller med om analysen, men är inte helt med om
tillvägagångssättet. Känner sig negativ till att kapa såhär mycket.
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Maria Emilsson håller med Anneli Bylund om att gå på det första målet där mest täcks in,
attitydpåverkansprojektet är exempelvis inte sjösatt än och det ingår väldigt mycket i övergripande mål
2. Och vill också understryka det som Eric Tegnander sade om att ha med sig de övergripande målen
hela tiden.
Malin Andersson håller med om analysen men vill belysa att det varit ett odemokratiskt
tillvägagångssätt och om vi ska göra den här prioriteringen är det inte för att det varit en spretig
arbetsplan utan att det här är för att distrikten behöver detta.
Anneli Bylund yrkar på att “prioritera övergripande mål 1” och vill lyfta det Eric Tegnander sade om att
vi ju ska ha de övergripande målen med oss hela tiden.
Eric Tegnander kan förstå att en vill fokusera på det första övergripande målet, men vad vill UNF som
förbund? Den dag vi slutar påverka samhället är första steget att dra ner på attitydpåverkande
verksamhet. Eric Tegnander tror också att det är en farlig väg att gå att aktivt prioritera bort
attitydpåverkan under ett år.
Lucas Nilsson vill understryka det Eric Tegnander sade om att behålla övergripande mål 2. Även om det
målet inte arbetas aktivt med i år så finns det en verksamhetsplanering även i höst där mål 2 kan vara ett
stort fokusområde.
Anneli Bylund vill lyfta att vi behöver tolka de olika målen, vi blir starkare av mål ett och mål två är mer
specifikt på attitydpåverkan.
Hanna Hammarström tänker också på det Anneli säger att vi behöver tolka målen eftersom de är så
breda.
Lucas Nilsson tycker att det är en nödvändighet att ha båda målen, eftersom vi redan går emot praxis så
mycket genom att inte fokusera på de underliggande målen.
Anneli Bylund lyfter att vi bör jämställa de två övergripande målen och att det då känns orimligt att
jämställa attitydpåverkan med att bli en starkare organisation.
Mötet beslutade:
att
aktivt prioritera att uppnå de två övergripande målen
Diskussionen utgick sedan i smågrupper kring bilagan.
Förbundsstyrelsen bröt sedan för fika och välkomnade in valberedningen.
§ 9:9 f) Verksamhetsberättelse 2015 (bilaga 9:26)
Bilagsskrivare Olle Gynther - Zillén föredrog ärendet. Olle Gynther - Zillén liknade arbetet med ett
detektivarbete då mycket uppgifter enbart finns i interna anteckningar. Hen ber också om ursäkt för att
det är svårt att komma med synpunkter på detta, men att hen nästkommande år kommer ha förslag
redo på förfesten, för att då få in feedback. Det är problematiskt att dessa prognoser sker årsvis, då
kongresser sker vartannat år. Olle Gynther - Zillén fortsatte och berättade sammanfattningsvis: vi
uppnådde 55% av de planerade målen och vi ökade i föreningar men tappade medlemmar.
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Eric Tegnander släppte ordet fritt. Hen tog själv till orda och tackade för en fin verksamhetsberättelse.
Skönt att det tas på allvar, för inte minst transparensens skull. Hen berättar att prognosen sker
eftersom en som förbundsstyrelse vill berätta något om de 5 senaste månaderna på kongressen. Det är
också bra att sluta årsvis, så allt är färskt i minnet.
Tove Achrénius undrade om den cannabisspecialisten som omnämns i rapporten inte faktiskt
genomfördes 2014, och inte då borde vara med i 2015 års verksamhetsberättelse. Valberedningens
Linda Tjällden som lägligt var på plats förklarade att så var fallet. Malin Andersson upplyste att den
nämnda förbundssamlingen även den genomfördes också 2014.
Max Johansson upplyste att vi är generellt dåliga att genomföra grejer, och vi behöver ha en
prioriteringsordning i åtanke.
Olle Gynther - Zillén berättade att hen sett det som att verksamhetsberättelsen ska beskriva ett
verksamhetsår, alltså att även saker från 2014 får vara med.
Anneli Bylund skulle vilja att det specificerades att varje stycke handlade om ett verksamhetsområde.
Hen påpekade även att det behövs korrigeras grammatiks felaktigheter, för att göra det lättare att läsa.
Eric Tegnander förtydligade för mötet att det behövs komma in ändringsförslag om sådana fanns.
Isabelle Benfalk undrade varför inte vitjul-aktiviteterna räknats med? Det skulle ju vara bättre med pil
uppåt, (alltså att målet ansågs uppnått) och det borde vi få om dessa aktiviteter räknades med. Hen
undrade också om Certifierad normbrytare, gör det verkligen att allt anses nog inkluderande? Max
Johansson ville inte svara men fick ordet ändå. Hen lyfte vikten av att skriva in förslag, för att
underlätta arbetet för sekreteraren.
Lucas Nilsson yrkade på att ”stryka sista meningen i kommentaren gällande målet "UNF:s medlemmar
har lättillgängliga verktyg för globalt engagemang", ”ändra måluppfyllelsen till delvis uppnått för målet
"UNF:s medlemmar har lättillgängliga verktyg för globalt engagemang", ”ändra måluppfyllelsen för
"UNF har varierad verksamhet som är inkluderande för olika målgrupper" till delvis uppfyllt” samt
”ändra måluppfyllelsen till delvis uppnått för målet "UNF har varierad verksamhet som är
inkluderande för olika målgrupper".
Tove Achrénius yrkade på att ”ta bort delen om cannabisspecialisten”.
Isabelle Benfalk yrkade på att ”ändra måluppfyllelsen till delvis uppnått under målet "UNF har
regelbunden verksamhet på 60 olika orter".
Anneli Bylund yrkade på att ”att under socialt mål 3 ändra ca. 160 aktiviteter till ca. 190 aktiviteter och
stryka de två sista meningarna”
Max Johansson yrkade på att ”att ändra måluppfyllelsen till inte alls uppnådd. Samt ändra texten i
rutan "Målet är troligtvis inte uppnått även om det finns flera föreningar som deltar på FSS:er så verkar
inte antalet öka.”

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 20e maj 2016 till den 22a maj 2016
sida 9 av 22

Mötet beslutade
att
stryka sista meningen i kommentaren gällande målet "UNF:s medlemmar har
lättillgängliga verktyg för globalt engagemang".
att
ändra måluppfyllelsen till delvis uppnått för målet "UNF:s medlemmar har
lättillgängliga verktyg för globalt engagemang".
att
ändra måluppfyllelsen för "UNF har varierad verksamhet som är inkluderande för olika
målgrupper" till delvis uppfyllt
att
ändra måluppfyllelsen till delvis uppnått under målet "UNF har regelbunden
verksamhet på 60 olika orter".
att
att under socialt mål 3 ändra ca. 160 aktiviteter till ca. 190 aktiviteter och stryka de två
sista meningarna.
att
ändra måluppfyllelsen till inte alls uppnådd. Samt ändra texten i rutan "Målet är
troligtvis inte uppnått även om det finns flera föreningar som deltar på FSS:er så verkar
inte antalet öka.
att
anta förslaget om verksamhetsberättelse 2015 med gjorda ändringar.
§ 9:9 c) Tidsplan för vit jul (bilaga 9:23)
Anneli föredrog ärendet.

Hen berättade att de kommit fram till två interna mål;
-Få in 50 registrerade aktiviteter.
-Göra 14 pressklipp i samband med lokala aktiviteter.
Tove Achrénius ville höra mer om det i texten nämnda kittet.
Eric Tegnander berättade lite om pressklipp, att det i nuläget är nedprioriterat som att få
uppmärksamhet men att det ändå är med för att det är en enkel grej att genomföra.
Anneli Bylund berättade att kittet ska innehålla tips och lite annat.
Isabelle Benfalk undrade om det interna målet, hur ska det mätas? Är det ett rimligt mål?
Tove Achrénius undrade vidare hur kittet ska bekostas.
Anneli Bylund berättade att distrikt tidigare har haft ägandeskap i Vit Jul, men de vill nu ha ut det i
föreningarna. Alla registrerar inte heller alltid sina aktiviteter, oftast bara de som söker pengar. Det
finns absolut potential för att uppnå detta, om vi pushar på!
Max Johansson berättade att kittet ska bekostas av "trycksaker" i kanslipotten.
Mötet beslutade
att
notera tidsplanen och ge gruppen i fortsatt uppdrag att jobba vidare med kampanjen.
Valberedningen informerar om sin process framåt under året.
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Mötet beslutade
att
ajournera mötet klockan 12:06 på lördagen den 21a maj 2016.
att
återuppta mötet klockan 13:05 på lördagen den 21a maj 016.
§ 9:9 b) Prioriteringsdiskussion (bilaga 9:22)
Punkten återupptas återigen. Förbundsstyrelsen går igenom priobilagan punkt för punkt.

ARBETSPLANSPROJEKT
NAMN
DEMOKRATIUTSKOTTET

Medskick
-

Bifall
Avslag
Avslag
Avslag
Bifall
Avslag
Avslag
Bifall
Bifall
Bifall

DS-KITT
HEMSIDAN, UPPDATERING OCH ANPASSNING
INTERNDEBATT
LEDARSKAPSSYN
FÖRBUNDSSAMLING
KOMMUNIKATIONSUTREDNING
PUMPEN
JÄMSTÄLLDHETSGRUPPEN
DK-NÄTVERK
ACTIVE SUMMERCAMP

VERKSAMHETSUTSKOTTET
FÖRENINGSKIT
VÄRVNINGSLÅDA
FÖRENINGSPORTALEN
INSAMLING

UNF TILL ALLA
VÄRVNINGSKAMPANJ 250/250
STÖDGRUPPER
UNG-KALENDERN

PÅVERKANSUTSKOTTET
ZOOM IN MEDIA PART 2
ALMEDALEN
CRAZY AKTIVISM/PÅVERKANSKITT
UNGA RÄKNAS OCKSÅ

Bifall/Avslag
-

-

Insamling kommer
kommuniceras ut i
interna kanaler och
skicka bössor till
UNF-landet

Inte mer tid än
nödvändigt, men
avsluta ej
samarbetet

-

Ta med att fokusera
på
kommunrankningen
och blanda in

Bifall
Avslag
Avslag
Bifall

Bifall
Bifall
Avslag
Avslag

Avslag
Bifall
Bifall
Bifall
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faddergruppen i
arbetet
Avslag
Avslag
Avslag

ALLT DU VILL VETA OM CANNABIS
ONLINE AKTIVISM
TESTA DIN NORM

ANDRA FÖRBUNDSGREJER

-

Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

HÖJDAREN SOCIALT
HÖJDAREN FÖREBYGG
JULRESAN
DO-NÄTVERK
SPECIALISTER

INTERNA PROCESSER
NAMN
VITJUL
IIA INRIF/INSAMLING
VERKSAMHETSUTVECKLARFÖRDELNING
KOMMUNIKATIONSOMSTÄLLNING/GRAFISKPROFIL
ATTITYDPÅVERKAN
KONGRESSPLANERING UNF
HANDLINGSPLAN GS REKRYTERING
UTVÄRDERING ARBETSLEDNING & ARBETSMILJÖ
HANDLINGSPLAN, HUR STARTAR VI VILANDE DISTRIKT
REVIDERING NYKTERHETSPLATTFORM
UPPDATERA UNF:AREN MATERIALET
UPPDATERA/SKAPA SPECIALISTEN MATERIAL

FADDRING

1 STOCKHOLM
3 UPPSALA
4 SÖDERMANLAND
5 ÖSTERGÖTLAND
6 JÖNKÖPING
7 KRONOBERG
8 KALMAR
9 GOTLAND
10 BLEKNINGE
11 SKÅNE
13 HALLAND

Medskick

Bifall/Avslag
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

Upp till
faddergruppen att
bestämma hur
resurserna
fördelas till
distrikten
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
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Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall
Bifall

14 GÖTEBORG & BOHUSLÄN
15 ÄLVSBORG
16 SKARABORG
17 VÄRMLAND
18 ÖREBRO
19 VÄSTMANLAND
20 DALARNA
21 GÄVLEBORG
22 VÄSTERNORRLAND
23 JÄMTLAND
24 VÄSTERBOTTEN
25 NORRBOTTEN

UTREDNINGAR

-

Avslag
Bifall
Bifall
Avslag

MEDLEMSÖKNINGSUTREDNING
FINANSERINGSUTREDNING
STRATEGIUTREDNINGSPROCESS
APPUTVECKLINGSUTREDNING

UPPDELNING ENLIGT ARBETSORDNING
NAMN
ORDFÖRANDE/AROVORDERAD
ARBETSLEDA GENERALSEKRETERAREN OCH DELTA I
ANSTÄLLNINGSPROCESSER KRING KANSLIET.
ARBETA MED PRESS/MEDIA OCH VARA UNF:S
POLITISKA TALESPERSON.
VARA KONTAKTEN MED CIVILSAMHÄLLET,
REPRESENTERA UNF PÅ OLIKA EVENT/ARRANGEMANG.
ANSVARA FÖR SAMARBETE INOM IOGT-NTORÖRELSEN.
VARA KONTAKTPERSON GENTEMOT IOGT-NTORÖRELSENS INTERNATIONELLA ARBETE (IIA).
VARA UTSKOTTSANSVARIG INOM
FÖRBUNDSSTYRELSEN.
SAMORDNA SAMT LEDA UPPFÖLJNINGEN AV
UTSKOTTENS ARBETE.
LEDA STRATEGI UTVECKLINGSARBETET
VARA FADDERCOACH INOM FÖRBUNDSSTYRELSEN
VARA HUVUDANSVARIG FÖR DISTRIKTSSTÖDET OCH
STÖD TILL LANDET, UNDANTAGET EKONOMISKA
FRÅGOR.
KVALITETSSÄKRA DISTRIKTSSTYRELSESAMLING/AR
OCH DISTRIKTSORDFÖRANDENÄTVERKET I SAMRÅD
MED BILDNINGSLEDAREN

Medskick
-

Bifall/Avslag
Bifall
Bifall

Linjen är att delta
på årsmöten

Bifall
Bifall
Bifall
Avslag
Avslag
Bifall
Bifall
Bifall

Avslag
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Bifall
Bifall

LEDA VERKSAMHETSUTVECKLARFÖREDELNINGEN
SAMORDNA UTVECKLINGEN AV
FÖRBUNDSSTYRELSEN SOM GRUPP
PLANERA OCH KALLA TILL
FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTEN
LEDA FÖRBUNDSSTYRELSENMÖTEN
HA ÖVERGRIPANDE SAMORDNANDE ANSVAR FÖR
FÖRBUNDSSTYRELSENS ARBETE

KASSÖR

Bifall
Bifall
Bifall

-

SEKRETERARE

Bifall
Bifall

-

Bifall

Bifall
Bifall

-

LEDA ARBETSUTSKOTTET
KONTAKTPERSON GENTEMOT ARVORDERADE/TRION

Bifall

BEREDA STRATEGISKA FRÅGOR TILL
FÖRBUNDSSTYRELSEN KOPPLAT TILL UNF:S
BILDNINGSARBETE.
SE TILL ATT BILDNINGSSYSTEMET ÄR TILLGÄNGLIGT
OCH GENOMFÖRS.
STÖTTA DISTRIKT I ATT GÖRA BILDNINGSINSATSER
INOM BILDNINGSSYSTEMET.

ÖVRIGA ANSVAR VIA ARBETSORDNINGEN

Bifall

SAMORDNA DOKUMENTATIONEN SOM SKA UTGÖRA
UNDERLAG FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSEN.
ANSVARA FÖR ATT FÖRBUNDSPROTOKOLL SKRIVS,
SAMMANSTÄLLS OCH GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR
MEDLEMMAR
SAMMANSTÄLLA BESLUT SOM FATTAS AV
FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR FRAMTIDA UPPFÖLJNING.
ANSVARA FÖR ATT JÄMLIKHETSBOKSLUTET
SAMMANSTÄLLS OCH GÖRS TILLGÄNGLIGT FÖR
MEDLEMMAR.

BILDNINGSLEDARE

Bifall

TA ETT ÖVERGRIPANDE ANSVAR FÖR UNF:S EKONOMI
OCH VÅR UTVECKLING.
ANSVARAR FÖR BEREDNING OCH UPPFÖLJNING AV
BUDGET
BEREDA EKONOMISKA FRÅGOR.

Bifall
Bifall

-

Bifall
Bifall

Förbundsstyrelsen diskuterade sedan arbetsform där Eric Tegnander lyfter behovet av en
omstrukturering.
Lucas Nilsson vill också lyfta att vi behöver ha med oss till det här att fördela projekten kring
faddergruppen och kansli.
Hanna Hammarström ser behovet av en omstrukturering av arbetet, men tycker att det här har varit ett
odemokratiskt tillvägagångssätt i prioriteringsprocessen.
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Malin Andersson lyfter det Hanna Hammarström säger och håller med om problemanalysen i
underlaget men inte delarna om utskotten. Sålänge vi prioriterar för utskottens arbete så löser vi det
mesta av problemen i underlaget.
Max Johansson upplever att faddergruppen har för lite folk vilket är ännu mer akut nu när nästan alla
externa försvunnit.
Förbundsstyrelsen utgår i smågrupper och har sedan fika och samklang med övriga rörelsen om
insamling.
Hanna Hammarströms grupp: pratade om att det fanns två alternativ, utskott eller individuellt. Samt
att det var lite oklart med uppföljningen då det blir en tung uppgift att genomföra.
Malin Anderssons grupp: uppfattade det också som två alternativ och diskuterade kring detta.
Max Johanssons grupp: pratade mycket om faddergruppen som den centrala punkten för bollning.
Gruppen pratade också om utskott som form av engagemang för äldre medlemmar.
Det finns då två förslag som står emot varandra: enskilda ansvar mot utskottsansvar.
Mötet ajournerar sig för rörelsegemensam middag.
Eric Tegnander förklarar upplägget för kvällsplenan.
§ 9:9 h) Åtgärder för ett jämställt UNF (bilaga 9:28)
Det är åtgärder som Anneli Bylund identifierat att gynna UNF på lång sikt.

Förbundsstyrelsen utgår i smågrupper om åtgärderna.
Anneli Bylunds grupp var generellt positiv, men undrade till hur vi ska komma ihåg det här? Specifiera
mål som var otydligt.
Tove Achrénius grupp tänkte också på att ändra från kvinnor till icke-män. Är det okej att bara vara
medveten? Var inte för inkluderande så att vi blir för exkluderande.
Lucas Nilssons grupp tänkte och diskuterade mest gruppens mandat.
Tove Achrénius och Maria Emilsson yrkar på att “ändra punken "Kvinnor ska i första hand bli
tillfrågande vid representation" till "Icke män ska i första hand bli tillfrågade vid representation"”.
Max Johansson undrar var uppgifterna kommer ifrån? Anneli Bylund svarar att det är så det ser ut
generellt i samhället och att det är ett strukturellt samhällsproblem.
Eric Tegnander lyfter att hen försöker leva efter detta när hen bereder förslag på personer som ska
väljas utav arbetsutskottet men också att det kan vara bra med ett principbeslut.
Max Johansson upplever inte att Anneli Bylunds svar är tillräckligt och att vi inte ska fatta beslut utan
en tydlig problembild. Anneli Bylunds svar lyfter att det är vanligt att organisationer har dessa problem,
men visar inte upp vilka av dessa UNF lider av.
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Max Johansson och Maria Emilsson yrkar på att “stryka punkten "Diskussioner under årsmöten ska ha
varierande former för att främja"
Anneli Bylund yrkar på att specifiera “kvinnor ska i första hand bli tillfrågade både när UNF ska
representera, samt när andra personer bjuds in för representation till UNF”
Max Johansson yrkar på att “Stryka punkt 1,2,3 och 4” under Bildning och arrangemang då hen ser att
detta detaljstyr väldigt mycket.
Anneli Bylund tycker det är viktigt att frågorna tas upp på lokal nivå, eftersom en inte behöver titta
långt för att se strukturella problem. Exempel som lyfts upp är talartid på kongress och
föreningsordföringar.
Max Johansson vill att vi ska fatta beslut som vi lever upp till och som det finns en tydlig plan för att
implementera. UNF:s jämställdhetsarbete är superviktigt, men att bara anta olika attsatser utan att det
finns tydlig plan för att följa upp det långsiktigt är bara dumt. Vill en lyfta in jämställdhet i
organisationen på riktigt ska det in i policys dokument och bildningsplan, inte på det här sättet.
Mötet beslutade
att
kvinnor ska i första hand bli tillfrågade både när UNF ska representera, samt när andra
personer bjuds in för representation till UNF
att
ändra punken "Kvinnor ska i första hand bli tillfrågande vid representation" till "Icke
män ska i första hand bli tillfrågade vid representation"
att
stryka punkten "Diskussioner under årsmöten ska ha varierande former för att främja"
att
ge jämställdhetsgruppen fortsatt uppdrag att arbeta vidare med att åtgärderna uppfylls,
samt
att
jämställdhetsgruppen återkommer med en rapport om hur arbetet fortskrider.
att
ajournera mötet klockan 22:57 på lördagen den 21a maj 2016.
att
återuppta mötet klockan 08:35 på söndagen den 22a maj 016.
§ 9:9 b) Prioriteringsdiskussion (bilaga 9:22)
Punkten återupptas och Eric Tegnander förklarar upplägget för söndagen.

Lucas Nilsson tänker att det vi gjort i helgen är att ha skurit och prioriterat projekt vilket varit
supernyttigt men vill också ta tillfället i akt att göra en omorganisering nu när vi har chansen. Byta
fokus från att det ska komma uppifrån utskotten till att faddergruppen ska vara den punkt som
implementerar saker i landet. Lucas Nilsson yrkar därför på att “ge X, Y, Z i uppdrag att göra en översyn
av arbetsplansmålen med syfte att fördela ansvar för varje mål.”
Eric Tegnander beskriver sin syn på saken och tar in orosmolnen om att följa upp individuella ansvar.
Eric Tegnander tror mest på utskott, men att vi behöver strama åt ännu mer då dem jobbar för brett.
Max Johansson anser att det måste in folk till faddergruppen oavsett om vi har kvar utskott eller inte.
Max Johansson lyfter också upp arbetsordningen där det är specificerat med distriktskontakt var tredje
vecka och att vi inte lever upp till detta idag med brist på tid och faddrar.
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Lucas Nilsson ser problematiken med att ta bort stödfunktionen i utskotten, och lyfter att bara för vi
har individuella ansvar behöver inte det innebära att projekt måste genomföras själv.
Anneli Bylund vill lyfta att vi behöver stötta distrikten och att vi strukit mest utskottsprojekten där
Anneli Bylunds projekt fortfarande är kvar och därmed kommer hen ha svårt att vara fadder.
Malin Andersson yrkar på “Att ta bort rollen som utskottsansvarig i arbetsordningen”, “Att utskotten
enbart ska genomföra projekt som syftar till att stärka distrikten”, “Att den person som är ansvarig för
ett styrelsemöte har som ansvar att se över inkomna bilagor för att bedöma deras prioritet och
relevans”, “Att bilagor som bedöms sakna prioritet och relevans hanteras utanför
förbundsstyrelsemöten”, “Att personen som är ansvarig för ett styrelsemöte har ett ansvar att bereda
ett kreativt processupplägg som möjliggör för öppna och skapande diskussioner kring den eller de
punkter som bedöms mest prioriterade på förbundsstyrelsemötet” och “Att arbetsgrupper ska få
tilltron att hantera det uppdrag som har tilldelats dem och framförallt lämna in rapporter till
förbundsstyrelsens möten. De ska endast inkomma med diskussions- och beslutsbilagor då det är
viktigt att få förbundsstyrelsens åsikt, och de ska därmed ha en stor beslutsrätt i sig själva.”
Lucas Nilsson yrkar på att “översynen ska lägga grunden för höstens verksamhetsplanering”
Förbundsstyrelsen röstar om arbetsform där resultatet blir lika. Förbundsstyrelsen röstar återigen och
resultatet finnes nedan för arbetsformen finnes nedan.
Mötet beslutade:
att
lägga ner samtliga projekt som stryks i ÖVVA:n
att
lägga ner verksamhetsutskottet
att
lägga ner påverkansutskottet
att
lägga ner demokratiutskottet
Hanna Hammarström reserverar sig mot beslutet att lägga ner utskotten med motiveringen nedan:
”Jag vill reservera mig mot beslutet att lägga ner utskottet. Detta på grund av att jag inte tycker
processerna kring det gått rätt till.”
Malin Andersson reserverar sig mot beslutet att lägga ner utskotten med motiveringen nedan:
“Jag reserverar mig mot beslutet att avskaffa utskotten med motiveringen att utskotten är en viktig
möjlighet för medlemmar att engagera sig i förbundsarbetet, att processen till beslutet har gått till på
ett odemokratiskt sätt som direkt motverkar ett hållbart engagemang och det inte finns en föreslagen
plan för varken verksamhetsplanering eller stödstrukturer.”
Malin Anderssons andra yrkande faller då utskotten lösts upp.
Max Johansson yrkar på “Att erbjuda samtliga föredetta utskottsmedlemmar från mandatperioden
2015-2017 som inte sitter i förbundsstyrelsen en plats i faddergruppen”.
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Mötet beslutade:
att
ta bort rollen som utskottsansvarig i arbetsordningen
att
den person som är ansvarig för ett styrelsemöte har som ansvar att se över inkomna
bilagor för att bedöma deras prioritet och relevans
att
bilagor som bedöms sakna prioritet och relevans hanteras utanför
förbundsstyrelsemöten
att
personen som är ansvarig för ett styrelsemöte har ett ansvar att bereda ett kreativt
processupplägg som möjliggör för öppna och skapande diskussioner kring den eller de
punkter som bedöms mest prioriterade på förbundsstyrelsemötet
att
arbetsgrupper ska få tilltron att hantera det uppdrag som har tilldelats dem och
framförallt lämna in rapporter till förbundsstyrelsens möten. De ska endast inkomma
med diskussions- och beslutsbilagor då det är viktigt att få förbundsstyrelsens åsikt, och
de ska därmed ha en stor beslutsrätt i sig själva.
att
ge Lucas Nilsson, Isabelle Benfalk och Eric Tegnander i uppdrag att se över
ansvarsfördelningen under fikan.
Sedan sker en runda där en får svara på frågan om en är sugen på att bli fadder. Punkten bryts därefter
för attitydpåverkans projektet.
§ 9:8 Diskussionsärenden
§ 9:8 b) Attitydpåverkan (bilaga 9:21)
Diskussionen utgår i smågrupper kring diskussionsfrågorna.

Lucas Nilsson grupp var positiva men såg en del eventuella konflikter och såg en möjlighet att slussa
medlemma till en förening efter att programmet var klart
Maria Emilssons grupp tror att det kommer ske mer verksamhet i distrikten och att s e det som en
testomgång. en idé som lyftes var att använda faddergruppen som bollplank för distrikten.
Max Johanssons grupp pratade om att se det som något positivt där en får mycket medlemmar gratis.
Max Johansson lyfter att det gjorts en undersökning där en medlem ringt rektorer och
drogsamordnare.
Mötet beslutade
att
styrgruppen ska bestå av Max Johansson och Malin Andersson samt
generalsekreteraren.
att
låta diskussionen utgöra medskick till styrgruppens arbete.
§ 9:9 Beslutsärenden
§ 9:9 b) Prioriteringsdiskussion (bilaga 9:22)
Den valda gruppen går igenom förslaget till ÖVVA.
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Mötet beslutade:
att
anta den reviderade ÖVVA:n med gjorda ändringar
att
välja Malin Anderssontill Uppföljningsansvarig av ÖVVA:n
att
revidera arbetsordningen utefter omorganisering som görs i ÖVVA:n
att
ge de två arvorderade i uppdrag att sjösätta omorganiseringen i linje med vad som
beslutas i ÖVVA:n
att
ge de två arvorderade i uppdrag att kommunicera ut förändringarna som gjorts i
samband med ÖVVA:n
att
revidera budgeten utefter gjorda ändringar i ÖVVA:n
att
stryka delen om antalet personer som kan sitta i faddergruppen, i och utanför FS
att
välja in Malin Andersson, Lucas Nilsson, Olle Gynther - Zillén, Isabelle Benfalk och
Anneli Bylund till faddergruppen
att
välja Malin Andersson till ordförande för Arbetsutskottet

att

ge de arvorderade i uppdrag att bereda en ny verksamhetsårsplanerings process
till nästa FS-möte

att

ge de arvoderade i uppdrag att göra en översyn av arbetsplansmålen med syfte att
fördela ansvar för varje mål.
översynen ska lägga grunden för höstens verksamhetsplanering
erbjuda samtliga föredetta utskottsmedlemmar från mandatperioden 2015-2017 som
inte sitter i förbundsstyrelsen en plats i faddergruppen

att
att

§ 9:9 e) Kanslistrategi (bilaga 9:25)
Lucas Nilsson föredrar ärendet. Kanslistrategin handlar om att maximera nyttan med kansliet. Kärnan
i förslaget är att en förtroendevald sköter beslutsdelen så att kansliet inte är helt fria. Modellen behöver
också kompletteras med det nyss antagna prioriteringsunderlaget.
Risken med det här är att förbundsstyrelsen detaljstyr kansliet, alternativet är att sakna demokratisk
förankring.

Lucas Nilsson föreslår att “ge Nathalie Carlryd och Max Johansson att till förbundsstyrelsens möte i
september se över modellen och få den att bättre koppla ihop med förbundsstyrelsens ÖVVA.”
Anneli Bylund tycker att det är ett bra förslag då mycket tydliggörs i ansvarsfördelningen.
Maria Emilsson tolkar modellen som att det är lätta att missförstå vilka processer som ska vara
drivande av kansliet.
Lucas Nilsson tycker det är olyckligt att använda många förtroendevalda med utvecklingsansvar och
att det blir ett resursslöseri när vi har ett så stort kansli.
Lucas Nilsson föreslår att “stryka samtliga uppdrag under utvecklingsuppdrag”. Med anledning av att
vi inte hunnit sätta oss in i modellen.
Max Johansson tolkar inte in att modellen gäller idag utan att det är ett förslag på hur det ska vara.
Eric Tegnander kan gå med på att stryka utvecklingsuppdragen men att se över verktygen till
september.
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Mötet beslutade
att
stryka samtliga uppdrag under utvecklingsuppdrag
att
ge Nathalie Carlryd och Max Johansson att till förbundsstyrelsens möte i september se
över modellen och få den att bättre koppla ihop med förbundsstyrelsens ÖVVA.
att
anta modellen med gjorda ändringar för kansliets uppdragsgivning enligt bilaga 1 och
bilaga 1:a.
att
anta arbetsordningen med ändringar enligt bilaga 2.
§ 9:8 Diskussionsärenden
§ 9:8 a) Revision och årsredovisning (bilaga 9:20)
De stora utropstecknen från revisorerna är att vi inte har någon måluppföljning och utvärdering av vårt
arbetssätt.

Förbundsstyrelsen utgick i smågrupper om frågorna kring måluppföljning och utvärdering av vårt
arbetssätt.
Malin Anderssons grupp diskuterade kring att ha måluppföljning kontinuerligt under mötena.
Eric Tegnanders grupp tänkte mest på indikatorerna om vi når dem så når vi målen.
Anneli Bylunds grupp kom på att Isabelle Benfalk och Jobjörn Folkesson satt upp ett dokument som
kan användas för reguljär uppföljning per möte.
Malin Andersson kan också tänka att verktyget som Isabelle Benfalk och Jobjörn Folkesson tagit fram
för att ge någon i uppdrag att se över verktyget till varje möte och ta upp indikatorer som verkar
oroande.
Max Johansson upplever att den ansvariga för uppföljning av ÖVVAn är den som uppföljer
måluppfyllelse och att det viktiga är att verksamhet genomförs och inte att målen genomförs.
Malin Andersson yrkar på att “X utses till ansvarig för att presentera ett underlag till varje FS-möte med
uppföljning av arbetsplansmål och indikatorer, samt ett förslag på vilka arbetsplansmål som ska
diskuteras på mötet”.
Mötet beslutade att:
att
Olle Gynther - Zillén utses till ansvarig för att presentera ett underlag till varje FS-möte
med uppföljning av arbetsplansmål och indikatorer, samt ett förslag på vilka
arbetsplansmål som ska diskuteras på mötet”.
att
notera diskussionen.
att
notera årsredovisningen.
§ 9:9 Beslutsärenden
§ 9:9 d) Budgetrevidering (bilaga 9:24)
Malin Andersson vill lyfta posterna attitydpåverkan och specialister där pengar inte brukats.
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Lucas Nilsson undrar över avsättningen som vi beslutade om på ett möte. Malin Andersson svarar att
det är felräkning i budget med anledning av att kassör och generalsekreterare inte insåg att budgeten
förutsätter att det inte är full personalstyrka.
Lucas Nilsson yrkar att sänka budgetposten Specialisten till 100 000 kronor”.
Max Johansson yrkar att ändra attitydpåverkan från 500 000 kronor, till 300 000 kronor.
Max Johansson föredrar att vi eventuellt kommer gå över budget i år på Distriktsordförandenätverk då
vi har planerat för att ha fyra nätverksträffar istället för de budgeterade tre och yrkar därmed ”Att höja
posten DO-nätverk till 180 000 kronor istället för 145 000 kronor”.
Max Johansson lyfter idéen om att öka förbundssamlingens budget då vi inte har någon DSS i höst och
det är därmed ett tillfälle att lyfta verksamhet och planer det kommande året och yrkar därmed att ”
Höja posten förbundssamling till 200 000 kronor istället för 100 000 kronor”. Malin Andersson svarar
att det är möjligt att det inte går att skaffa en ny större lokal då den redan är bokad och därmed öka
deltagarantalet.
Mötet beslutade
att
sänka budgetposten Specialisten till 100 000 kronor
att
ändra attitydpåverkan från 500tkr, till 300tkr
att
höja posten DO-nätverk till 180tkr istället för 145tkr
att
höja posten förbundssamling till 200tkr istället för 100tkr
att
revidera budgeten för 2016 i enlighet med bilaga med gjorda ändringar.
§ 9:7 Rapportärenden
Öppnas åter.
§ 9:7 w) Arbetsutskottets rapport
Hanna Hammarström föredrar rapporten. Ett möte har avverkats. Arbetsutskottet nominerade Max
Johansson och Eric Tegnander till CANs årsmöte. Almedalen fick ökat anslag. IOGT Polen fick pengar
då de stod utan finansiering.

Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:7 h) Generalsekreterarens rapport (bilaga 9:8)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 9:9 Beslutsärenden
§ 9:9 l) Tolkningar av stadgar
UNF Lansen har ansökt om att bli en studentförening hos Linköping Universitet och behöver därför få
ett godkännande från förbundsstyrelsen om att deras nya stadgar inte går emot eller kan strida mot
UNFs stadgar.
De antagna tilläggsstadgarna:

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 20e maj 2016 till den 22a maj 2016
sida 21 av 22

§ 1:1 Medlemskap
Den som har ett aktivt LiU-ID har rätt till lokalt medlemskap i UNF Lansen om hen ansöker skriftligen
till styrelsen.
UNF Lansen är en studentförening vid Linköpings Universitet och ska sträva efter att en majoritet av
medlemmarna har ett aktivt LiU-ID.
Lokal medlem som inte längre har ett aktivt LiU-ID upphör vara lokal medlem vid nästkommande
årsskifte.
§ 2:1 Föreningens sätesort
UNF Lansen har sin sätesort i Linköping.
§ 4:6 Föreningsstyrelsens uppgifter
Föreningsstyrelsen ansvarar för att justera och upprätthålla det lokala medlemsregistret.
Mötet beslutade
att
godkänna UNF Lansens nya stadgar.
§ 9:9 g) Jämlikhetsbokslutet 2015 & 2016(bilaga 9:27)
Underlagsskrivare Olle Gynther – Zillén föredrog ärendet. Det är svårt när alla från distriksårsmötena
inte fyller i alla uppgifter. Hen berättade vidare att bokslutet också saknar så många faktorer att det kan
ses ovärdigt sitt namn. UNF är sammanfattningsvis mer jämställt än någonsin! Hurra för det!
Mötet beslutade
att
notera bilagan jämlikhetsbokslutet för 2015 samt alla flikar utom föreningar som inte är
uppdaterad för 2016 än, samt
att
till majmötet 2017 göra en liknande sammanställning.
§ 9:9 k) Personalfri punkt
Hela mötet har varit personalfritt.
§ 9:8 Diskussionsärenden
§ 9:8 c) Kontakt och nätverkande med landet
Isabelle Benfalk yrkar på att återremittera underlaget och ge Isabelle Benfalk och Tove Achrénius i
uppdrag att återkomma till septembermötet

Mötet beslutade
att
återremittera underlaget och ge Isabelle Benfalk och Tove Achrénius i uppdrag att
återkomma till septembermötet.
§ 9:10) Nästa möte
Möte i Skövde där vi kommer träffa en förening, och eventuellt en distriktsstyrelse.
§ 9:11) Mötets avslutande
Eric Tegnander avslutar mötet klockan 13:40 på söndagen den 22a maj.

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 20e maj 2016 till den 22a maj 2016
sida 22 av 22

_______________________________________
Eric Tegnander, mötesordförande

________________
Ort och datum

_______________________________________
Tove Achrénius, mötessekreterare

________________
Ort och datum

_______________________________________
Olle Gynther - Zillén, mötessekreterare

________________
Ort och datum

_______________________________________
Hanna Hammarström, mötesjusterare

________________
Ort och datum

_______________________________________
Malin Andersson, mötesjusterare

________________
Ort och datum

‐

‐

Reviderad budget
Demokratiutskottet
Demokrati
Föreningsårsmöten
DÅM utan DOOM
Ledarskapssyn
Kommunikation
Interndebatt
Kommunikationsutredning
UNFs hemsida
Hållbart Engagemang
DS-kitt
Kontaktplattform
Jämställdhetsgruppen
Pumpen
Totalt

Inrapporterat till
Procentuellt
ekonomiavdelningen
spenderat
31/3

30 000 kr
18 000 kr
10 000 kr

17 520 kr
1 012 kr
- kr

58%
6%
0%

10 000 kr
10 000 kr
- kr

- kr
- kr

0%
0%

20 000 kr
30 000 kr
15 000 kr

- kr
- kr
- kr

0%
0%
0%

10 000 kr
153 000 kr

- kr
18 532 kr

0%
12%

‐

‐










Inrapporterat till
Beslutat på
Procentuellt
ekonomiavdelningen spenderat
kongressen
31/3

Huvudbudget 2016
1. Förbundsorganisation - Styrelse
2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal
3. Förbundsorganisation - Infrastruktur
4. Stöd till landet - Personal
5. Stöd till landet - Pengar
6. Verksamhet - Information och material
7. Verksamhet - Bildningsverksamhet
8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
9. Verksamhet - Kongress
10. Ekonomisering av framtiden
Summa kostnader:

1 120 000 kr
3 902 000 kr
2 228 000 kr
6 615 000 kr
3 530 000 kr
1 235 000 kr
1 220 000 kr
2 828 000 kr
0 kr
1 500 000 kr
24 178 000 kr

271 162 kr
752 864 kr
642 145 kr
1 115 225 kr
39 131 kr
118 575 kr
35 078 kr
672 632 kr

24%
19%
29%
17%
1%
10%
3%
24%

525 000 kr
4 171 812 kr

35%
17%

Underbudgetar 2016
1. Förbundsorganisation - Styrelse
Valberedning och granskningsutskott
Förbundsstyrelsemöten
Praktiskt arbete
Arvode
Summa
2. Förbundsorganisation Kanslipersonal
Utbildning
Personalkostnader
Telefonkostnader
Resekostnader
Inköp av material
Konsult
Summa
3. Förbundsorganisation - Infrastruktur
Hyra och andra kanslikostnader
IT-system
Ekonomisystem
Medlemsavgifter samarbetsorgan
Medlemsregister
Kommunikation
Administration
Medlemsutskick
Revision
Summa
4. Stöd till landet - Personal
Kontorshyra
Utbildning
Resekostnader
Telefonkostnader
Personalkostnader
Summa
5. Stöd till landet - Pengar
Fastigheter
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Medlemsförsäkring
Summa
6. Verksamhet - Information och
material
Medlemstidning

Reviderad
budget

Inrapporterat till
Procentuellt
ekonomiavdelningen spenderat
31/3

30 000 kr
150 000 kr
300 000 kr
640 000 kr
1 120 000 kr

1 545 kr
50 691 kr
52 190 kr
166 736 kr
271 162 kr

5%
34%
17%
26%
24%

7 tjänster
143 000 kr
3 447 000 kr
37 000 kr
125 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
3 902 000 kr

7 920 kr
729 460 kr
8 093 kr
3 666 kr
3 725 kr
- kr
752 864 kr

6%
21%
22%
3%
4%
0%
19%

586 000 kr
272 000 kr
350 000 kr
300 000 kr
210 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
190 000 kr
120 000 kr
2 228 000 kr

137 201 kr
68 010 kr
94 723 kr
200 700 kr
59 939 kr
27 411 kr
9 248 kr
44 913 kr
- kr
642 145 kr

23%
25%
27%
67%
29%
27%
9%
24%
0%
29%

15 tjänster
530 000 kr
315 000 kr
280 000 kr
90 000 kr
5 400 000 kr
6 615 000 kr

63 575 kr
25 630 kr
69 979 kr
18 722 kr
937 319 kr
1 115 225 kr

12%
8%
25%
21%
17%
17%

150 000 kr
170 000 kr
970 000 kr
2 200 000 kr
40 000 kr
3 530 000 kr

- kr
14 131 kr
25 000 kr
- kr
- kr
39 131 kr

0%
8%
3%
0%
0%
1%

530 000 kr

87 591 kr

17%

Webbplatsen
UNF-shop
Materialproduktion
Grafisk profil
Summa

85 000 kr
120 000 kr
100 000 kr
400 000 kr
1 235 000 kr

6 833 kr
21 770 kr
405 kr
1 976 kr
118 575 kr

8%
18%
0%
0%
10%

7. Verksamhet - Bildningsverksamhet
Kamratstödskurs
Höjdaren
Distriktsstyrelsesamling
Distriktsordförandenätverk
Förbundssamling
Specialisten
Folkhögskoleutbildning
Summa

175 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
145 000 kr
100 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
1 220 000 kr

399 kr
7 283 kr
- kr
27 396 kr
- kr
- kr
- kr
35 078 kr

0%
3%
0%
19%
0%
0%
0%
3%

8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Vit jul
Bidrag internationella arbete
Verksamhetsområdesprojekt
Verksamhetsstöd Active
Politiska assistenter Bryssel
Attitydpåverkan
Active summercamp
UNF till alla
Almedalen
Summa

600 000 kr
600 000 kr
588 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
500 000 kr
100 000 kr
65 000 kr
125 000 kr
2 828 000 kr

- kr
400 000 kr
79 209 kr
174 885 kr
- kr
1 638 kr
- kr
- kr
16 900 kr
672 632 kr

0%
67%
13%
117%
0%
0%
0%
0%
14%
24%

Reviderad budget
Demokratiutskottet
Demokrati
Föreningsårsmöten
DÅM utan DOOM
Ledarskapssyn
Kommunikation
Interndebatt
Kommunikationsutredning
UNFs hemsida
Hållbart Engagemang
DS-kitt
Kontaktplattform
Jämställdhetsgruppen
Pumpen
Totalt
Påverkansutskottet
Politik
Unga räknas också!
Crazy aktivism
Almedalen
Zoom in media part II
Media
Online aktivism
Attitydpåverkan
Allt du vill veta om
cannabis
Testa din norm
Actionsgrupper
Totalt
Verksamhetsutskottet
Medlemsökning
Värvningskit 2.0
UNF till alla
100/100 2.0
Föreningsstöd
Föreningskit
Föreningsportal/app
Insamling
Insamling
Stödgrupper
Stödgrupper
Totalt
Bildningsledare
BILDA
Totalt

Inrapporterat till
Procentuellt
ekonomiavdelningen
spenderat
31/3

30 000 kr
18 000 kr
10 000 kr

17 520 kr
1 012 kr
- kr

58%
6%
0%

10 000 kr
10 000 kr
- kr

- kr
- kr

0%
0%

20 000 kr
30 000 kr
15 000 kr

- kr
- kr
- kr

0%
0%
0%

10 000 kr
153 000 kr

30 000 kr
30 000 kr
- kr
10 000 kr

- kr
18 532 kr

0%
12%

- kr
- kr

0%
0%

- kr

0%

15 000 kr
- kr
85 000 kr

- kr

0%

- kr

0%

45 000 kr
- kr
150 000 kr

- kr

0%

43 253 kr

29%

75 000 kr
30 000 kr

890 kr
- kr

1%
0%

20 000 kr

- kr

0%

- kr
- kr

- kr
320 000 kr

44 143 kr

14%

30 000 kr

16 534 kr

55%

588 000 kr

79 209 kr

13%
























Beslutat på
kongressen

Huvudbudget 2016

Reviderad
Föreslagen
budget av FS i
revidering
nov

Medlemsavgifter
Bidrag – Socialstyrelsen
Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Miljonlotteriet
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning
Summa intäkter:

Intäkt Intäkt
210 000 kr
210 000 kr
800 000 kr
800 000 kr
1
800 000 kr
1 800 000 kr
19 300 000 kr
19 300 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
22 290 000 kr
22 290 000 kr

1. Förbundsorganisation – Styrelse
2. Förbundsorganisation – Kanslipersonal
3. Förbundsorganisation – Infrastruktur
4. Stöd till landet – Personal
5. Stöd till landet – Pengar
6. Verksamhet - Information och material
7. Verksamhet – Bildningsverksamhet
8. Verksamhet – Arbetsplansprojekt
9. Verksamhet – Kongress
10. Ekonomisering av framtiden
Summa kostnader:

Kostnad Kostnad
1 070 000 kr
1 120 000 kr
3 472 000 kr
3 902 000 kr
2 106 000 kr
2 228 000 kr
6 565 000 kr
6 715 000 kr
3 760 000 kr
3 580 000 kr
835 000 kr
1 235 000 kr
1 320 000 kr
1 220 000 kr
2 990 000 kr
2 778 000 kr
0 kr
0 kr
1 500 000 kr
1 500 000 kr
24 278 000 kr
23 618 000 kr

Verksamhetsresultat:

-1 328 000 kr

-1 988 000 kr

Avskrivningar – Inventarier
Resultat efter avskrivningar:

-45 000 kr
-1 373 000 kr
400 000 kr
-5 000 kr
-978 000 kr

-45 000 kr
-2 033 000 kr
0 kr
400 000 kr
-5 000 kr
-1 638 000 kr

-500 000 kr
19 103 594 kr
-19 300 000 kr
-1 674 406 kr

450 000 kr
-500 000 kr
19 103 594 kr
-19 300 000 kr
-1 884 406 kr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster:
Upplösningar
Upplösning av medel för framtida investering i personalen
Avsättning till kongress
Upplösning av specifika nykterhetsfrämjande medel
Avsättning av specifika nykterhetsfrämjande medel
Budgeterat årsresultat efter bokslutsdispositioner:

1 300 000 kr

22 790 000 kr

3 530 000 kr

2 828 000 kr

24 278 000 kr
-1 488 000 kr

Stryks

Underbudgetar 2016
1. Förbundsorganisation - Styrelse
Valberedning och granskningsutskott
Förbundsstyrelsemöten
Praktiskt arbete
Arvode
Summa

Beslutat på
kongressen

Reviderad
budget av FS i
nov

30 000 kr
150 000 kr
250 000 kr
640 000 kr
1 070 000 kr

30 000 kr
150 000 kr
300 000 kr
640 000 kr
1 120 000 kr

2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal 7 tjänster
Utbildning
93 000 kr
Personalkostnader
3 267 000 kr
Telefonkostnader
37 000 kr
Resekostnader
75 000 kr
Inköp av material
Konsult
Summa
3 472 000 kr

143 000 kr
3 447 000 kr
37 000 kr
125 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
3 902 000 kr

3. Förbundsorganisation - Infrastruktur
Hyra och andra kanslikostnader
IT-system
Ekonomisystem
Medlemsavgifter samarbetsorgan
Medlemsregister
Kommunikation
Administration
Medlemsutskick
Revision
Summa

586 000 kr
200 000 kr
350 000 kr
300 000 kr
210 000 kr
50 000 kr
100 000 kr
190 000 kr
120 000 kr
2 106 000 kr

586 000 kr
272 000 kr
350 000 kr
300 000 kr
210 000 kr
100 000 kr
100 000 kr
190 000 kr
120 000 kr
2 228 000 kr

15 tjänster
530 000 kr
265 000 kr
280 000 kr
90 000 kr
5 400 000 kr
6 565 000 kr

530 000 kr
315 000 kr
380 000 kr
90 000 kr
5 400 000 kr
6 715 000 kr

150 000 kr
400 000 kr
970 000 kr
2 200 000 kr
40 000 kr
3 760 000 kr

150 000 kr
220 000 kr
970 000 kr
2 200 000 kr
40 000 kr
3 580 000 kr

530 000 kr
85 000 kr
120 000 kr

530 000 kr
85 000 kr
120 000 kr

4. Stöd till landet - Personal
Kontorshyra
Utbildning
Resekostnader
Telefonkostnader
Personalkostnader
Summa
5. Stöd till landet - Pengar
Fastigheter
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Medlemsförsäkring
Summa
6. Verksamhet - Information och material
Medlemstidning
Webbplatsen
UNF-shop

Föreslagen
revidering

170 000 kr

3530000

835 000 kr

100 000 kr
400 000 kr
1 235 000 kr

7. Verksamhet - Bildningsverksamhet
Kamratstödskurs
Höjdaren
Distriktsstyrelsesamling
Distriktsordförandenätverk
Förbundssamling
Specialisten
Folkhögskoleutbildning
Summa

175 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
145 000 kr
100 000 kr
200 000 kr
150 000 kr
1 320 000 kr

175 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
145 000 kr
100 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
1 220 000 kr

8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Vit jul
Bidrag internationella arbete
Verksamhetsområdesprojekt
Verksamhetsstöd Active
Politiska assistenter Bryssel
Attitydpåverkan
Active summercamp
UNF till alla
Almedalen
Summa

600 000 kr
600 000 kr
800 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
500 000 kr
100 000 kr
65 000 kr
75 000 kr
2 990 000 kr

600 000 kr
600 000 kr
588 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
500 000 kr
100 000 kr
65 000 kr
75 000 kr
2 778 000 kr

Materialproduktion
Grafisk profil
Summa

100 000 kr

125 000 kr
2 828 000 kr

Äskat

Beslutat

Demokratiutskottet
Demokrati
Föreningsårsmöten
DÅM utan DOOM
Ledarskapssyn
Kommunikation
Interndebatt
Kommunikationsutredning
UNF app
UNFs hemsida
Hållbart Engagemang
DS-kitt
Active Summercamp
Materialöversikt
Kontaktplattform
Jämställdhetsgruppen

30 000 kr
18 000 kr
40 000 kr

30 000 kr
18 000 kr
10 000 kr

65 000 kr
1 000 kr
100 000 kr
10 000 kr

10 000 kr
10 000 kr

10 000 kr
50 000 kr
- kr
- kr
15 000 kr

20 000 kr
- kr

Pumpen
Totalt

10 000 kr
349 000 kr

10 000 kr
153 000 kr

30 000 kr
30 000 kr
231 000 kr
- kr
65 000 kr
10 000 kr

30 000 kr
30 000 kr

35 000 kr
- kr

- kr

25 000 kr

- kr

Påverkansutskottet
Politik
Unga räknas också!
Crazy aktivism
UNF <3 beslutsfattare
Almedalen
UNF härjar i EU
Zoom in media part II
Media
Online aktivism
Lokal media
Attitydpåverkan
Allt du vill veta om
cannabis
Testa din norm
Actionsgrupper
Totalt
Verksamhetsutskottet
Medlemsökning
Värvningskit 2.0
UNF till alla
100/100 2.0
Föreningsstöd
Föreningskit
Föreningsportal/app
Insamling
Insamling
Stödgrupper
Stödgrupper
Totalt

Avslag
- kr

Avslag
Avslag

30 000 kr
15 000 kr

Avslag
- kr
Avslag
10 000 kr

Avslag

25 000 kr
40 000 kr
491 000 kr

15 000 kr
- kr
85 000 kr

65 000 kr
- kr
150 000 kr

45 000 kr
- kr
150 000 kr

75 000 kr
225 000 kr

75 000 kr
30 000 kr

21 000 kr

20 000 kr

- kr
536 000 kr

- kr
320 000 kr

Bildningsledare
BILDA
Totalt

30 000 kr

30 000 kr
588 000 kr
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Mål

Uppfyllelse
2015

Kommentar

Mål

Uppfyllelse
2015

Kommentar

Mål

Uppfyllelse
2015

Kommentar

Mål

Uppfyllelse Kommentar
2015

Mål

Uppfyllelse
2015

Kommentar

Mål

Uppfyllelse
2015

Kommentar

Mål

Uppfyllelse Kommentar
2015

Mål

Uppfyllelse
2015

Kommentar

Mål

Uppfyllelse Kommentar
2015

Mål

Uppfyllelse
2015

Kommentar

Kongressuppdrag

Uppfyllelse

Kommentar

Principer

Uppfyllelse

Kommentar

9000

Medlemsantal

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7087

7108

6209

6553

6767

7407

7750

7417

7331

7277

6301

5071

Betalande 4453

4248

3859

3940

4079

4397

3840

4624

4170

3660

3717

2973

Nya

2667

2090

2809

3103

3304

3100

2968

3236

2565

1984

1560

Totalt

3050

Aktiva föreningar
160

Antal föreningar som rapporterat årsmöte
142
135

140

127

121

120

120

120

131

118
106

100

111
96

100
80
60
40
20
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Studiecirkelverksamhet 2012-2015
12000

11329

10000
8000
5925

6000

Antal studiecirkeltimmar med
NBV

5239
3716

4000
2000
0
2012

2013

2014

2015

129

57%

94
97
88
121
529

55%
58%
56%
47%
54%






























Rapport från förste vice förbundsordförande Isabelle Benfalk
Utskottsarbete
Under denna period har utskottsarbetet tagit förvånansvärt lite tid. Jag har haft några möten,
och sett till att ett nytt uppföljningsdokument för arbetsplansmålen har tagits fram. Min tid
har, kort sammanfattat, gått åt till andra delar av mitt uppdrag.
Styrelsearbete
En DSS genomfördes som vi alla vet i slutet av april. Inför detta arbetade jag med att förbereda
mina tilldelade pass samt andra delar av DSS:en. En del tid lades även på så kallat efterarbete.
Jag har även varit ute på två DÅM, Kalmar och Västerbotten. Det var oerhört roligt att få
komma ut i landet och minnas tillbaka till de forna gräsrotsdagarna. Även om detta gav en del
energi, tog det även på krafterna att inte kunna vara ledig under en relativt lång period.
Nu när jag får titta tillbaka på den här perioden och reflektera över vad jag egentligen har gjort
kommer jag till en insikt av att mycket av min tid har gått till lite annorlunda arbete från vad jag
är van vid. Det har varit många möten om tunga saker som hör till min position, och det har,
generellt sett känts som att jag har jobbat lite i motvind. Inte motvind i den bemärkelsen att
människor aktivt jobbar emot mig, utan snarare att det finns yttre faktorer som påverkar.
Mycket tankekraft har gått åt till att reflektera kring tunga puckar, och det har inte känts som
att jag har kunnat släppa det på min lediga tid. Detta hör det ideella engagemanget till, men det
tar inte bort det faktum att det tar på krafterna.
Övriga uppdrag
Finansieringsutredningen tuffar på och min åtagande där likaså. Detsamma gäller
strategiutredningen.
Jag la även lite tid på att hänga med en journalist, om det nu kan räknas som ett övrigt uppdrag.
Personlig utveckling och framtiden
Ända sedan DSS:en har jag känt mer motivation kring mitt engagemang. Jag ser det ändå som
någon form av brytpunkt. Det har så kul att få träffa de nya distriktsstyrelserna, att få hålla pass
men framför allt behövde jag en ny dos av gemenskap. Det är lätt att glömma bort att det finns
fler UNF:are som kämpar när en sitter framför sin dator och svarar på lite mindre roliga mejl.
Jag fick även en del beröm, vilket inte bara gav mig en egoboost, men det var skönt att känna
sig uppskattad.
Ytterligare en faktor till min ökade motivation är att jag fick ett väldigt trevligt facebookmeddelande från en icke-medlem som läst DN-artikeln. Vi chattade lite fram och tillbaka och
det hela slutade med att personen blev medlem. Det påminde mig om varför jag vill svara på
alla mindre roliga mejl.

Det känns oerhört tråkigt att behöva prioritera ner UNF-engagemanget nu under maj-månad
till fördel för mina studier, nu när motivationen är på topp. Men det gör mig ännu mer taggad
på sommarmånaderna då jag kan lägga all min tid och kapacitet på mitt engagemang.
Jag är redo för sommaren och hoppas att sommaren är redo för mig.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 073-3603777
Uppsala, 2016-05-09

