PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 16e september 2016 till den 18e september 2016
sida 1 av 18

Plats:

IOGT-NTO-Lokalen Skövde, Skövde, Sverige
Datum:

2016-09-16 till 2016-09-18
Närvarande ledamöter:
Hanna Hammarström (ej närvarande 10:1-10:7k, 10:7m, 10:7o-10:7r samt 10:10b)
Anneli Bylund
Maria Emilsson
Isabelle Benfalk
Malin Andersson
Tove Achrénius
Olle Gynther – Zillén
Lucas Nilsson (närvarande via länk 10:1-10:7k, 10:7m, 10:7o-10:7r)
Max Johansson
Eric Tegnander
Närvarande ledamöter:
Nathalie Carlryd
Punkter på mötet:
§§10:1-10:12
Bilagor på mötet:
§§10:1-10:24
§ 10:1 Mötets öppnande
Mötesordförande Max Johansson förklarade mötet öppnat klockan 19:47 fredagen den 16e september
och förklarade schemat för helgen och välkomnade alla. De tre förbundsordföringarna, Isabelle
Benfalk, Eric Tegnander och Max Johansson, var under helgen mötesordföranden på olika punkter.
§ 10:2 Fastställande av föredragningslista (bilaga 10:1)
Anneli Bylund yrkar på att “lägga till rapportärende 7p Vit jul-gruppen”.

Max Johansson yrkar på att “lägga till rapportärende 7q INRIF”.
Isabelle Benfalk yrkar på att “lägga till rapportärende 7r Strategiutredningsgruppen”.
Lucas Nilsson yrkar på att “lägga till diskussionsärende 9f 250/250”.
Lucas Nilsson yrkar på att “lägga till diskussionsärende 9g Morgondagens föreningsverktyg”.
Anneli Bylund yrkar på att “lägga till beslutsärende 10c Arbetsplansarbetsgrupp”.
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Mötet beslutade:
att
lägga till rapportärende 7p Vit jul-gruppen.
att
lägga till rapportärende 7q INRIF.
att
lägga till rapportärende 7r Strategiutredningsgruppen.
att
lägga till diskussionsärende 9f 250/250.
att
lägga till diskussionsärende 9g Morgondagens föreningsverktyg.
att
lägga till beslutsärende 10c Arbetsplansarbetsgrupp.
att
fastslå föredragningslistan med gjorda ändringar.
§ 10:3 Val av sekreterare
Mötet beslutade:
att
välja Olle Gynther-Zillén och Nathalie Carlryd till sekreterare för mötet.
§ 10:4 Val av justerare
Mötet beslutade:
att
välja Isabelle Benfalk och Tove Achrénius till justerare för mötet.
§ 10:5 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 mötes protokoll (FS9) till handlingarna.
Mötet beslutade:
att
lägga föregående mötes protokoll (FS9) till handlingarna.
§ 10:7 Rapportärenden
§ 10:7 a) Föreningsförändringar (bilaga 10:2)
Lyftes inte under mötet.
§ 10:7 b) Representation (bilaga 10:3)
Lyftes inte under mötet.
§ 10:7 c) Ordföranderapport Eric Tegnander (bilaga 10:4)
Eric Tegnander lyfter sitt mående som hen upplever går åt rätt håll, och att hen jobbar på att hitta
balans mellan sin nya sysselsättning och ordförandeskapet.
§ 10:7 d) Ordföranderapport för Isabelle Benfalk (bilaga 10:5)
Lyftes inte under mötet.
§ 10:7 e) Ordföranderapport Max Johansson (bilaga 10:6)
Lyftes inte under mötet.
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§ 10:7 f) Kassörsrapport Malin Andersson (bilaga 10:7)
Malin Andersson berättade om sin nya heltidsarvodering, och att vissa uppgifter är svåra att bara
smidigt ta över då dessa i stort inte är så konkreta samt att hen är i kansliet i princip varje vardag som
hen inte är på besök i landet.
§ 10:7 g) Generalsekreterarrapport Nathalie Carlryd (bilaga 10:8)
Nathalie Carlryd berättade om rekryteringar som pågår och är gjorda. Generalsekreteraren lyfter också
konsekvenser från prioriteringsmötet i maj och att arbetet kring arbetsmiljön sker kontinuerligt
genom tiden.

Lucas Nilsson har frågor kring beslut från majmötet och specifikt prioriteringarna som hen upplever
inte efterföljts. Nathalie Carlryd upplever oklarheter kring sitt uppdrag från maj och upplever att hen
gjort allt som uppdraget beskrivit och detta i samråd med de arvoderade Max Johansson och Malin
Andersson.
§ 10:7 h) Rapport Arbetsutskottet (bilaga 10:9)
Lyftes inte under mötet.
§ 10:7 i) IIA rapport (bilaga 10:10)
Lyftes inte under mötet.
§ 10:7 j) Bildningsrapport (bilaga 10:11)
Lyftes inte under mötet.
§ 10:7 k) Ekonomirapport (bilaga 10:12)
Lyftes inte under mötet.
§ 10:7 m) Kongressgruppen (bilaga 10:13)
Malin Andersson lyfter att huvudansvaren är öppen för alla och går att söka.
§ 10:7 o) Halvtidrapport finansieringsutredningen (bilaga 10:15)
Olle Gynther Zillén undrar över att sälja tjänster/utbildningar och om gruppens vilja är att avslå
projektet attitydpåverkanssatsningen. Malin Andersson svarar att gruppen inte tagit
attitydpåverkanssatsningen i hänsyn i utredningen och därmed inte bedömt den alls men att det
eventuellt är något som bör tas med. Lucas Nilsson lyfter att möjligheten finns att slå ihop
bidragssökning och bidrag från myndighet för ANDT-arbete för att systematisera detta då
verksamhetsutvecklare gör mycket ANDT-arbete. Malin Andersson svarar att gruppen tar med sig
detta i utredningen.
§ 10:7 p) Vit jul-grupp (ingen bilaga)
Anneli Bylund föredrar ärendet. Verksamhetsutvecklare ska göra besök i föreningar kring Vit julaktiviteter. Frivilligverksamhet är välkommen från och med nu. Alltså ickemedlemmar som engagerar
sig i kampanjen. Produceras profilaktiviteter för att underlätta arbetet lokalt. Finns även två
ansökningsdatum, en för större projekt och en närmare kampanjperiod för mindre, mer spontana,
aktiviteter. Även nyanställd person Helen Brandt som ska jobba nära förbunden med kampanjen.
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§ 10:7 q) INRIF (ingen bilaga)
Lyftes inte under mötet.
§ 10:7 r) Strategiutredningsgruppen (ingen bilaga)
Isabelle Benfalk lyfter att arbetet fortgår och att det går åt rätt håll, räknar med att ha underlag klart till
november. Förut har gruppen tittat på hur andra gjort men nu krävs en UNF-approach, och därmed ta
hjälp av kompetenser inom och utanför gruppen.
Mötet beslutade:
att
ajournera sig klockan 20:40 på fredagen den 16e september till kl 9:05 på lördagen den
17e september.
§ 10:6 Lägesrunda
Lägesrundan bestod av att förbundsstyrelsen fick svara på hur de mår just nu och hur en känt inför sitt
förbundsstyrelseengagemang de senaste månaderna samt vad en ser fram emot mest med ens
förbundsstyrelseengagemang fram tills maj 2017.

Mötet beslutade:
att
notera läget hos de närvarande.
att
återuppta mötet klockan 09:40 på lördagen den 17e september
§ 10:7 g) Generalsekreterarrapport Nathalie Carlryd (bilaga 10:8)
Lucas Nilsson uppfattar att en bilaga fattas kring kansliets utformning. Max Johansson svarar att det är
en miss och är något som kommer ingå i strategidiskussionen. Eric Tegnander lyfter att det är en miss
från hens sida som arbetsledare för Nathalie Carlryd.
§ 10:7 l) Landet rapport (ingen bilaga)
Max Johansson föredrog läget i de olika distrikten.
§ 10:7 n) Grafisk profil (bilaga 10:14)
Nathalie Carlryd föredrog bilagan och lyfter insatser som gjorts samt hur arbetet genomförts och en
vilja om att ha en grund att utgå ifrån när en kommunicerar. Nathalie Carlryd nämner också att en tagit
in hjälp från verksamhetsutvecklare och distriktsordföringar. Det kommer komma en
kommunikationshandbok som ska hjälpa personalen i sin kommunikation.

Max Johansson berättade om arbetet med 250/250/UNG och att den kampanjen kommer lanseras på
UNF till alla.
Mötet beslutade:
att
notera samtliga rapporter.
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§ 10:9 f) 250/250 (ingen bilaga)
Lucas Nilsson lyfter att hen är kritisk till hur processen gått till och gick tillbaka för att läsa protokollet
där vi godkände projektet 250/250. Lucas Nilsson upplever en radikal förändring från det godkända
projektet som hen upplever som en vanlig värvningskampanj och att detta har blivit en radikal
förändring av hur UNF arbetar strategiskt med medlemsrekrytering, föreningsuppstart och
verksamhetsutveckling. Det har inte skett en diskussion om detta i förbundsstyrelsen och det finns
inget beslut eller stöd på att vi ska ta en sådan radikal ny riktning.

Malin Andersson håller med mycket i det Lucas Nilsson säger och lyfter att hen inte har några problem
med kampanjen i sig utan att hen är kritisk till processen kring det, framförallt att det kommuniceras ut
innan det kommuniceras in.
Max Johansson svarar att hen hunnit reflekterat mycket kring detta då hen diskuterat med både Malin
Andersson och Nathalie Carlryd. Max Johansson upplever att hen gett antydan om det från
verksamhetsutskottets rapporter och att hen fick tydliga medskick från majmötet att blåsa på med
processer.
Eric Tegnander blir lite överraskad att diskussionen kommer upp då förbundsstyrelsen tidigare inte
velat strama åt och välkomnar en diskussion om mandat.
Malin Andersson håller med mycket om det Lucas Nilsson återigen säger och har också uppfattat att vi
ska köra på och att det förändrar mycket kring hur vi värvar. Det finns två olika mandat, dels från grafisk
profil och dels från 250/250 vilka Malin Andersson upplever sammanfallit till ett otydligt mandat. När
250/250 presenterades uppfattade Malin Andersson det som 100/100 fast en uppgradering och inte att
det är en förändring i hur vi värvar.
Max Johansson välkomnar verkligen en diskussion om mandat då det uppenbarligen inte varit tydligt
kring den här processen. Max Johansson uppfattar även att förbundsstyrelsen tidigare tagit avstånd
från att lägga sig i detaljer i verksamhet.
Nathalie Carlryd upplever att det är en större process än 250/250 och vill att förbundsstyrelsen
fördjupar sig i mandat i och mellan möten och arbetssätt samt att det framkommer vilka mandat som
getts och varför.
Isabelle Benfalk känner liksom att Nathalie Carlryd det är större än 250/250 och lyfter det Malin
Andersson och Lucas Nilsson säger och förstår inte riktigt vad Max Johansson menar med att vi tar
avstånd från verksamhet.
Malin Andersson vill påpeka skillnaden mellan strategiskt samt operativt ansvar och att det inte är en
hel förbundsstyrelse som känner att verksamhet är kass. Malin Andersson upplever ett problem med
att det här är andra gången en gått över tydliga mandat.
Lucas Nilsson kan inte ens se var en kan ha fått de här mandaten ifrån och lyfter att en inte får ta
mandat från rapporter. Lucas Nilsson lyfte redan på novembermötet 2015 att det finns maktvakuum
som en kan missbruka.
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Eric Tegnander tror inte att vi kommer bli färdiga idag eller ens i helgen och föreslår att vi ger någon i
uppdrag att återkomma med underlag.
Maria Emilsson tycker det är jobbigt att det blir såhär och att det kommuniceras i fel väg först.
Isabelle Benfalk tror inte att det här främst handlar om människor i sig som tar makt utan arbetssättet
och att vi som organisation som vill komma framåt. Isabelle Benfalk lyfter också det som Nathalie
Carlryd sade kring punkter som återkommer mellan möten. Isabelle Benfalk ser det som allvarligt med
mandat men att kommunikationen är desto viktigare att lösa och inte något som bör hända igen.
Max Johansson förstår kritiken och att det bör vara flera strategiska riktningar som förbundsstyrelsen
skulle varit del av. Max Johansson upplever att hen aldrig gått över några mandat då linjen förut var att
blåsa på och att det inte bara är ett strukturellt problem då hen också tar individuellt ansvar för
kommunikationen.
Nathalie Carlryd skulle vilja att underlaget ska lösa en återkommande otrygghet kring tydlighet och hur
hen ska arbetsleda andra som i sin tur ska arbetsleda andra.
Lucas Nilsson tror att det är mycket arbetssättet vilket tillsammans med en kultur fått en att köra på,
där Lucas Nilsson känner att det brustit är kulturen kring maktvakuumet som uppstått hos
ledningsgruppen. Lucas Nilsson vill att ordförandena, kassören och generalsekreteraren ska utvärdera
vad som gått bra och mindre bra under året.
Malin Andersson lyfter att där överklampet skedde inte var i att materialet togs fram utan i det nya
arbetssättet som inte beretts i förbundsstyrelsen. Malin Andersson uppfattar att blås på innebär att
inte ta en diskussionsbilaga till varje möte utan att en rapport oftast räcker. Malin Andersson lyfter
också det Nathalie Carlryd sade kring arbetsledning och det Lucas Nilsson sade kring utvärdering.
Eric Tegnander uppfattar att det krävs en balans mellan att strama åt och mandat. Eric Tegnander
känner också att synkningen inte var helt optimal det senaste året och vill absolut inte gå in och ändra i
styrdokument utan få tydlighet och lösa situationen.
Nathalie Carlryd tycker det är sunt, modigt och skönt och ser gärna både en utvärdering från
ledningsgruppen och underlag till november kring mandat för att förbundsstyrelsen behöver diskutera
den frågan också.
Max Johansson tycker det är bra att diskussionen uppkommit och uppskattar diskussionen. Nu när vi
har bytt arbetssätt till mer individuellt ansvar kan Max inte mer understryka värdet av att svara på mejl
och intressera sig i förbundsstyrelse arbetet. Vill en påverka behöver en lämna input och intressera sig i
processer.
Eric Tegnander yrkar på att “ge Malin Andersson, Eric Tegnander och Isabelle Benfalk i uppdrag att
bereda en vägledande mandatdiskussion till novembermötet”.
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Max Johansson begär en runda för att få klarhet i vad hela förbundsstyrelsen känner i frågan, då hen
upplever att det är samma individer som yttrat sig flera gånger.
Lucas Nilsson yrkar på att “ge generalsekreteraren, förbundsordföranden och förbundskassör i
uppdrag att utvärdera och kritiskt ifrågasätta hur mandatfrågor hanteras i förbundsorganisationen”.
Mötet beslutade
att
ge Malin Andersson, Eric Tegnander och Isabelle Benfalk i uppdrag att bereda en
vägledande mandatdiskussion till novembermötet.
att
ge generalsekreteraren, förbundsordföranden och förbundskassör i uppdrag att
utvärdera och kritiskt ifrågasätta hur mandatfrågor hanteras i förbundsorganisationen.
att
notera diskussionen.
att
ajournera sig klockan 11:18 på lördagen den 17e september till kl 11:28 på lördagen den 17e
september.
att
återuppta mötet klockan 11:29 på lördagen den 17e september.
§ 10:8 Verksamhetsårsplaneringsprocess
§ 10:8 a) Verksamhetsplaneringsprocess och förändring i arbetsordningen (bilaga 10:16 & 10:17)
Malin Andersson föredrar ärendet.

Lucas Nilsson undrar hur vi gör med mindre processer såsom exempelvis internationell kongress med
mera. Fyra personer i varje block känns väldigt mycket för Lucas Nilsson om vi ska ha 3-5 block samt
andra grupper. Lucas Nilsson tror att det är bra av samsynkningsskäl att fadderklusteransvariga borde
vara dem som sitter i distriktsstödsgruppen.
Anneli Bylund anser även att vi börjar i fel ände kring den här diskussion. Konstigt att utgå från en
problembild och att det begränsar och fokuserar på problem här och nu istället för att se vilken riktning
vi vill gå. Mycket fokus på att åtgärda de problem som finns nu. Det blir en bromskloss. Detta hämmar
engagemanget och gör att vi inte får en framåtsträvande känsla som vi skulle få om vi jobbade utifrån en
målbild. Väldigt deppig problembild. Frågor kring blocken om att ha färre personer per block. Anneli
Bylund har en fråga om hur det fungerar kring den interna utvecklingsprocessen, och det gäller även att
genomföra dem. Ska en äga det projektet det en skriver? Hur fördelas ansvar sen? Tankar kring hur
andra ska inkopplas i arbetet, om personella resurser behövs så att generalsekreteraren kan fördela
resurser från personalen.
Eric Tegnander ser gärna att det är ett tätt samband mellan fadderklusteransvariggrupp och
distriktsstödsgrupp och ser gärna att detta är samma personer. Hellre färre personer per block. Överlag
ser Eric Tegnander att det gärna får vara få block. Kan finnas personer som endast har ett block. Väldigt
bra att vi inte springer på alla bollar samtidigt. Tror att en jobbar bättre om en får fokusera. Håller med
Anneli Bylund om att det finns lite domedagskänsla över underlaget.
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Malin Andersson besvarar en del av frågorna som har lyfts. Problemanalys gentemot mål, håller Malin
Andersson delvis med om. Arbetsordningen gäller bara för den här förbundsstyrelsen. Bara för att vi
utgår från problemanalys den här gången behöver inte betyda att det görs i framtiden. Malin Andersson
lyfter att arbetsgruppen har utgått från att vi har valt att prioritera de två övergripande målen. Viktigt
att det inte är två personer på varje block, då det blir för lite utbyte. Helt för att ha tre personer per
block. På något sätt måste en känna ett ägandeskap. En måste ha någon form av känsla för att kunna
genomföra det själv också framöver. Malin Andersson helt för om det inkommer ändringsförslag för
om personell resurs.
Olle Gynther - Zillén undrar hur tänker vi med kongressen då personer ur block eventuellt kommer
avgå (ingen nämnd, ingen glömd)? Då det känns väldigt specifikt för hela året 2017 och eventuellt inte
ger utrymme för en ny förbundsstyrelse.
Anneli Bylund är positivt inställd till processen. Grundförslagen i sig är väldigt bra. Bra att vi fokuserar
på helhetsgrepp. Just för att vissa processer är återkommande. Bra att vi gör det på det här sättet, bra
med interna utvecklingsprocesser och bra att vi lyfter upp distriktsstödet. På det här sättet får vi fram
en verksamhetsårsplaneringsprocess som tar hänsyn till vår reguljära verksamhet som är pågående
som inte behöver nytänk och utvecklande utan istället att kunna fortsätta med det och bra att det
särskiljs med det som behöver tänkas nytt kring och skapas nytt kring.
Lucas Nilsson tycker att det är ett bra upplägg som är intressant och kommer bli väldigt bra. Men när
hen läser underlaget ser hen att det är väldigt internt. Ordvalen säger en del om synen på hur vi ska
jobba. Finns inget i ordningen i sig som hindrar att vi kan jobba externt. Om vi har ett påverkansblock
får det gärna innehålla en del om nationell påverkan och det finns behov av att lämna utrymme för
nationellt arbete också.
På majmötet uppfattade Lucas Nilsson mycket att vi bara ska jobba mot landet och att alla ska bli
faddrar och att alla ska vara faddrar. Det Lucas Nilsson nu uppfattar är att det kan finnas en poäng i att
inte bara jobba i faddergruppen. Lucas Nilsson ser överbelastning som ett möjligt problem. Kopplingen
mellan kansliets resurs och utvecklingsuppdrag bör tydliggöras. Lucas Nilsson undrar om vi kan ge
block till kansliet? Till exempelvis påverkansblocket får kansliet verkställa, men att exempelvis Anneli
Bylund är den ideella kontaktpersonen.
Eric Tegnander tycker att det här underlaget är bra och har sett olika utfall av hur förbundsstyrelsen
har jobbat halvår nummer 2 efter att en avgått. Säkerställ att folk i förbundsstyrelsen som planerar och
önskar sitta kvar får mer ansvar för den typen av verksamhet. Men hur hanterar vi smågrejer som dyker
upp? Till exempel Active Summercamp. Hur ska vi hantera detta?
Nathalie Carlryd hänvisar som svar på frågan kring smågrejer som dyker upp till att det finns
arbetsutskott samt att det finns arvoderade som kan hantera operativt arbete fortlöpande.
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Malin Andersson lyfter att oavsett hur strukturerade vi är så finns det en utmaning kring halvår två.
Gruppen som tagit fram underlaget hade en tanke om att den perioden till stor del kommer att lämnas
över till personalen men att vi inte har velat detaljstyra det arbetsordningen. När det gäller externt och
internt så kan dokumentet uppfattas så som Lucas lyft rent på grund av en brist på vokabulär från
underlagsskrivarnas sida och att det absolut finns en tanke att det även ska ske verksamhet som riktar
sig externt från organisationen sett. Det kommer vara få projekt åt gången. Alla i förbundsstyrelsen
kanske har ett projekt var under hela mandatperioden. Den här modellen gör att det kanske inte blir 30
projekt. Under ett block kanske det sker tre projekt. Malin Anderssons förhoppning är att hålla
projekten på rimlig belastning. Kanslimodell och uppdragsgivning ska hänga ihop, Malin Andersson
välkomnar förändringsförslag där det framgår att kansliet är mer inkopplat. Vissa frågor kring operativt
arbete framgår i budget.
Max Johansson anser att samordnare bör vara arvoderade eller personal och att detta ej behöver
regleras i arbetsordning.
Eric Tegnander anser att sådant som Active med mera får ändå gå via underlag till förbundsstyrelsen.
Isabelle Benfalk undrar om flexibiliteten och hur förändringsbenäget det här.
Max Johansson anser att det är upp till förbundsstyrelsen att på möten kunna vara dynamiska om
uppdrag och ansvar när det upptäcks att förändringar behövs. Fokus behöver hela tiden vara att kunna
göra så bra verksamhet som möjligt.
Malin Andersson förtydligar att det kan handla om mindre förändringar eller åtgärder som kan
uppkomma. Omfördelningar till exempel. Fokus på målen och att dem verkställs och därför behöver
revidering göras via underlag till förbundsstyrelsemöten.
Lucas Nilsson undrar hur det är tänkt kring bildning i det här.
Malin Andersson anser att bildningsledaren har ansvar för bildningsplanen och att det pågår parallellt.
Eric Tegnander yrkar på att “ändra så att det blir tre istället för fyra ledamöter per block.”
Anneli Bylund yrkar på att “under metod lägga till "- kort skriva hur en ska genomföra projektet, samt
vilka ideella, personella eller andra former av resurser som kan tänkas behövas för genomförandet.”
Lucas Nilsson yrkar på att “införa stycket "När projekten har beslutas om gör förbundsstyrelsen också
en eventuell omfördelning av ansvar för block och projekt, där även ansvar för block och projekt kan
fördelas till kansli. I de fall som kansli har huvudansvar för ett projekt eller block ska en
förbundsstyrelseledamot tilldelas som formellt högsta ansvarig för att stämma av och godkänna
arbetet." som sista stycket under "verksamhetsplanering - november"” samt att “stryka "Fyra" i första
meningen, tredje stycket.”
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Mötet beslutade:
att
stryka ordet fyra i första meningen, tredje stycket i förslaget på verksamhetsårsplanering
till arbetsordning.
att
under metod lägga till "- kort skriva hur en ska genomföra projektet, samt vilka ideella,
personella eller andra former av resurser som kan tänkas behövas för genomförandet.
att
införa stycket "När projekten har beslutas om gör förbundsstyrelsen också en eventuell
omfördelning av ansvar för block och projekt, där även ansvar för block och projekt kan
fördelas till kansli. I de fall som kansli har huvudansvar för ett projekt eller block ska en
förbundsstyrelseledamot tilldelas som formellt högsta ansvarig för att stämma av och
godkänna arbetet." som sista stycket under "verksamhetsplanering - november"
att
bifalla förslaget på förändring i arbetsordningen
att
under oktober ge kansliet i uppdrag att genomföra en arbetshelg ägnad åt framtagning
av projektbeskrivningar.
att
ajournera sig klockan 12:20 på lördagen den 17e september till kl 13:00 på lördagen den
17e september.
att
återuppta mötet klockan 13:02 på lördagen den 17e september.
§ 10:8 b) Strategidiskussion (bilaga 10:18)
Max Johansson berättade hur Strategidiskussionen och verksamhetsårsplaneringen skulle hänga ihop
och gjorde en kort föredragning om upplägget och berättade att planen var att hen skulle processleda
hela processen.

Anneli Bylund tycker det är svårt att diskutera utifrån problemanalyserna. Blir inte en strategisk
diskussion när en behöver angripa snäva frågor. Exempelvis kring lågt medlemsengagemang, om en
bredar ut det mycket blir det svårt. När det gäller svaga distrikt har vi redan stödfunktioner.
Motarbetande kultur mot ledare är ett problem som inte syns lika mycket längre.
Eric Tegnander tycker att det var en bra ansats i vilka områden som identifierats. Personligen tycker
hen att en del områden var väldigt breda. Vissa frågor var smala, exempelvis ledarkultur. Eric
Tegnander saknar något om medlemsantal och värvning. I den gruppen Eric Tegnander diskuterade i
dök mycket frågor upp kring ideologi.
Anneli Bylund ser fokus på värvning utifrån lågt medlemsengagemang. Vi behöver bättre ideologisk
förankring. Max Johansson anser att ideologin behöver bli begriplig och tillgänglig för medlemmar.
Max Johansson hänvisar till att grundvärderingarna bör finnas i verksamheten från början och utgå
från det. När vi skapar engagemang så ingår ideologin i det. Det finns vissa principer som vår
verksamhet alltid bör utgå från, som exempelvis att verksamheten ska vara inkluderande och
demokratisk.
Malin Andersson lyfter att det finns andra organisationer som gör samma sak. Malin Andersson tycker
att kampen mot droger ska finnas i den ordinarie verksamheten. Kanske lyfta ideologi som ett eget
område.

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 16e september 2016 till den 18e september 2016
sida 11 av 18

Maria Emilsson tycker att det är viktigt att fundera på vad medlemmarna går igång på. Fokus på
meningsfullhet. Medlemmarna bryr sig nödvändigtvis inte om att fokusera på just antalet medlemmar,
utan att frågan är att det finns och skapas meningsfull verksamhet.
Max Johansson vill lyfta upp engagemang och verksamheten som ett viktigt fokus. Det känns som att vi
ofta har mycket engagemang för strukturer istället för strukturer för engagemang. Ibland finns det
vissa tendenser i vår struktur som hämmar engagemanget för nya medlemmar.
För Eric Tegnander är det inte synonymt att det finns ett område kring lågt medlemsengagemang
innefattar mer än värvning. Uppfattar från gruppen att lägga till ytterligare område “bristande
ideologisk förankring”. Ideologin ska genomsyra allt, kan vara bra att det finns som eget block.
Isabelle Benfalk anser att det finns brist på gemensam riktning på hela organisationen. Finns en
gemensam riktning så kan det finnas styrka i det. Hänger ihop mycket med ideologin. Isabelle Benfalk
är för att lägga till något om ideologi om det kan också fokusera på gemensam riktning för hela
organisationen.
Eric Tegnander yrkar på att “Lägga till problemområdet "Bristande ideologisk förankring"
Lucas Nilsson definierar punkten som: utmaningen är att det finns för många medlemmar som inte har
nykter ideologi som primär infallsvinkel i sitt engagemang.
Mötet beslutade:
att
lägga till problemområdet bristande ideologisk förankring med definition.
att
fastslå problemanalysen med tillägget om ideologisk förankring.
att
definiera problemanalysen lågt medlemsengagemang som att värva nya medlemmar och
starta nya föreningar.
Diskussionen utgick kring prioriteringar bland de olika problemområden.
Mötet beslutade:
att
prioritera kamp mot droger, bristande lokalt bildningsarbete samt lågt
medlemsengagemang.
Diskussionen utgick i två grupper kring att formulera block över året.
Årsplaneringen ser ut som följande:
JAN

FEB

MAR APR

Sportlovsblocket

MAJ

JUN

Upp till
kamp!

JUL

AUG SEP
UNG

DISTRIKTSSTÖD

OKT
Bilda fler

NOV

DEC
Där unga
möter unga
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Sportlovsblockets syfte är att vi värvar medlemmar, fångar upp medlemmar och startar nya föreningar.
Upp till kamp!s syfte är att enas kring en gemensam drogpolitisk fråga, exempelvis alkoholnormens
starka grepp om samhället, och gemensamt gå upp till kamp. Verksamheten som produceras ska vara av
tydlig aktivistisk karaktär.
UNGs syfte är att vi ska värva medlemmar och starta verksamhet i början av skolstarten.
Bilda flers syfte är att få till mer bildningsverksamhet i UNF, framförallt UNF:aren, FSS:er och
Specialister. Detta genom att få fler lokala ledare att ta ansvar för verksamheten i sitt distrikt.
Där unga möter ungas syfte är att jobba med att uppmärksamma bra, nyktra mötesplatser och
verksamheter för unga
att

notera diskussionen.

Max Johansson förklarade verksamehstplaneringsprocessen avslutad och gav stort beröm till styrelsen
för ett fantastiskt arbete i processen.
§ 10:9) Diskussionsärenden
§ 10:9 g) Morgondagens föreningsverktyg
Lucas Nilsson berättar om verktyg för föreningar och utmaningar för dem samt presenterar en digital
lösning där mycket utgår från en applikation.

Förbundsstyrelsen är positiv till applikationsförslaget.
Mötet beslutade
att
ajournera sig klockan 18:20 på lördagen den 17e september till kl 09:00 på söndagen den
18e september.
att
återuppta mötet klockan 09:09 på söndagen den 18e september.
§ 10:8 Verksamhetsårsplaneringsprocess
§ 10:8 b) Strategidiskussion (bilaga 10:18)
Max Johansson föredrar ett berett förslag för ihoplänkning av arbetsplansmål och block i enlighet med
underlaget.

Det diskuteras huruvida vi ska ha med arbetsplansmål.
Mötet beslutade
att
inte ha med arbetsplansmål kopplat till blocken.
§ 10:9) Diskussionsärenden
§ 10:9 c) Insamling (bilaga 10:21)
Malin Andersson föredrar ärendet. I finansieringsutredningsgruppen hade frågan om insamling och
skillnaden i hur en värderar medlemmar och givare dykt upp.
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Maria Emilssons grupp: tveksamt positiva, utan medlemmar har vi ingen verksamhet att skänka pengar
till och det är viktigt att kommunicera tydligt. Avvakta vad som händer.
Malin Anderssons grupp: överlag positiva, en möjlighet att bidra även för dem som inte är helnyktra.
Givare ska inte påverka vår verksamhet.
Hanna Hammarströms grupp: delade till förslaget, en idé som presenterades var att höja
medlemsavgiftstaket.
Eric Tegnander tycker att det är en viktig diskussion att ha och väldigt tydligt att medlemmarna är
viktigast.
Max Johansson är negativt inställd till insamlingssatsningen då den inte tillräckligt tydligt blivit
framlyft under kongressen. Hen trodde också att det skulle vara svårt för rörelsen att köra ikapp andra
insamlingsgiganter på området. Men självklart ska vi köra hela processen ut nu när vi investerat i den.
Lucas Nilsson lyfter också att det är en otransparent process, men lyfter två faktorer: vi har redan gjort
en investering och att det finns en form av rörelsesolidaritet.
Max Johansson vill ha tydlighet kring om det är en fortsatt insats som krävs i insamlingen och vill ha en
separat diskussion om vi ska fortsätta efter kongressen.
Eric Tegnander är tydlig med att om det är en ytterligare insats som behövs så kommer detta behöva
förankras i övriga förbundsstyrelsen.
Mötet beslutade
att
notera diskussionen.
§ 10:9 e) Medlemslöfte (bilaga 10:23)
Maria Emilsson föredrar ärendet.

Diskussionen utgick i grupper.
Diskussionsgrupperna var eniga om att detta eventuellt gör mer skada än nytta.
Förbundsstyrelsen skickar med ett tydligt nej.
Mötet beslutade
att
notera diskussionen.
att
ge i uppdrag till Max Johansson att återkoppla till IOGT-NTO och delge våra
diskussionstankar.
§ 10:8 Verksamhetsårsplaneringsprocess
§ 10:8 b) Strategidiskussion (bilaga 10:18)
Max Johansson föreslår blocken:
Sportlovsblocket: Hanna, Max och Eric.
Upp till kamp: Isabelle, Olle, Tove och Maria.
UNG: Isabelle, Max och Maria.
Bilda fler: Lucas, Malin, Tove och Anneli.
Där unga möter unga: Eric, Anneli och Hanna.
Distriktsstöd: Lucas, Malin, Olle och Max.
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Mötet beslutade
att
återremittera blocken med medskicket att det blir tungrott med så många människor i
de olika blocken.
§ 10:9) Diskussionsärenden
§ 10:9 d) Represantivitet i kontakt med medlemmar (bilaga 10:22)
Tove Achrénius föredrog ärendet och diskussionen utgick i grupper.

Anneli Bylund tänker att vi alltid är representant, skillnaden är att vara ute på uppdrag och bara
representera.
Tove Achrénius tänker att en representerar som ledare på arrangemang och inte när en är på stan.
Isabelle Benfalk håller med Anneli Bylund att en alltid representerar.
Lucas Nilsson lyfter att en är vald på personligt mandat tjugofyra timmar om dygnet.
Egenskaper en bör ha som ledamot:
● Lyhörd
● Ödmjuk
● Problemlösande
● Rättvis
● Respektfull
● Inspirerande
● Engagerande
● Ansvarstagande
● Inkluderande
● Förtroendeingivande
Mötet beslutade
att
notera diskussionen.
§ 10:8 Verksamhetsårsplaneringsprocess
§ 10:8 b) Strategidiskussion (bilaga 10:18)
Max Johansson föreslår blocken:
Sportlovsblocket: Hanna, Max och Eric.
Upp till kamp: Isabelle, Eric och Tove.
UNG: Malin och Maria.
Bilda fler: Lucas och Tove.
Där unga möter unga: Anneli och Hanna.
Distriktsstöd: Malin, Olle och Max.
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Mötet beslutade
att
godkänna blocken.
§ 10:10 Beslutsärenden
§ 10:10 b) Verksamhetsutvecklarfördelning (ingen bilaga)
Max Johansson föredrar ärendet.

Förbundsstyrelsen går en runda om förslaget.

*Varje rad innebär en tjänst. * Färguppdelning innebär kluster
Arbetsnamn på Antal VU i
Prio 1
Prio 2
Prio 3
område
område
Mindre förändring
Norrbotten
Norrtopp
2 Västerbotten

Jämtland

Norrtopp

2 -

Jönköping
Skaraborg

Skaraping
Skaraping

2 2 -

Västernorrland
Dalarna
Gävleborg

Mitt
Mitt
Mitt

3 Nytt samarbetsområde
3 Nytt samarbetsområde
3 Nytt samarbetsområde

Kalmar

Blekinge

Syd

3 Tillägg med ett distrikt

Skåne
Kronoberg

Halland

Syd
Syd

3 Avveckling flygande, tillägg ett distrikt
3 Tillägg med ett distrikt

Göteborg och
bohuslän

Älvsborg

Väst

Ny placeringsort och prio, nytt
2 samarbetsområde

Västmanland

Örebro

Värmland Väst

Ändrade distrikt, nytt
2 samarbetsområde

Stockholm

Öst

3 Nytt samarbetsområde

Uppsala

Öst

Nytt samarbetsområde,
3 omorganisation medarbetare

Öst

Nytt samarbetsområde, tillägg ett
3 distrikt

Östergötland

Sörmland

Gotland
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Lucas Nilsson är fortsatt skeptisk till hur klusterfördelningen förändrar relationen mellan distrikt och
verksamhetsutvecklare.
Maria Emilsson vill lyfta värdet av en verksamhetsutvecklarkollega att bolla med.
Mötet beslutade
att
anta den nya fördelningen av verksamhetsutvecklare.
att
ge Max Johansson i uppdrag att kommunicera ut den nya fördelningen till landet.
att
ge kansliet i uppdrag att verkställa den nya fördelningen
§ 10:9) Diskussionsärenden
§ 10:9 a) Verksamhetsutvecklare (bilaga 10:19)
Nathalie Carlryd föredrar ärendet.

Diskussionen utgår i smågrupper kring diskussionsfrågorna.
Isabelle Benfalk lyfter att alla distrikt behöver ha samma syfte för sin verksamhetsutvecklare.
Lucas Nilsson lyfter ett normaltillstånd med saker en verksamhetsutvecklare alltid kan jobba med
medlemsökning eller föreningsstöd.
Malin Andersson lyfter behov av en uppdatering kring syfte i
verksamhetsutvecklarfördelningsdokumentet som kongressen beslutar om.
Lucas Nilsson tror att det är viktigt att ta en diskussion gällande verksamhetsutvecklare som
distriktets resurs kontra förbundets resurs.
Mötet beslutade
att
notera diskussionen.
§ 10:8 Verksamhetsårsplaneringsprocess
§ 10:8 b) Strategidiskussion (bilaga 10:18)
Max Johansson föreslår blocksamordnare:
Sportlovsblocket: Hanna.
Upp till kamp: Isabelle.
UNG: Malin.
Bilda fler: Lucas.
Där unga möter unga: Anneli.
Distriktsstöd: Max.

Max Johansson upplyser också att kanslidiskussionen kommer tas på novembermötet, då den inte
hinns med nu.
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Mötet beslutade
att
godkänna blocksamordnarna.
§ 10:9) Diskussionsärenden
§ 10:9 b) Uppföljning (bilaga 10:20)
Olle Gynther - Zillén yrkar på att “avslå punkterna i ärendet.” samt att “uppdatera
uppföljningsansvaret hos Olle Gynther - Zillén att även följa upp de olika blocken och dess projekt."

Mötet beslutade:
att
uppdatera uppföljningsansvaret hos Olle Gynther - Zillén att även följa upp de olika
blocken och dess projekt samt dess mål.
§ 10:10 Beslutsärenden
§ 10:10 a) Uppföljning av beslut gällande försäljningsmedgivande (bilaga 10:24)
Max Johansson föredrar ärendet.
Malin Andersson yrkar på att "att riva upp beslut: ” att försäljningslikviden (på 50% av
försäljningsintäkten) tillfaller UNF förbundet efter en slutlig reglering mellan parterna."

Mötet beslutade:
att
riva upp beslut: ”att försäljningslikviden (på 50% av försäljningsintäkten) tillfaller UNF
förbundet efter en slutlig reglering mellan parterna."
att
godkänna försäljning av UNF Uppsala:s 50%-iga andel, av Lidingby 1:9, Enköping,
villkorat av:att försäljningslikviden (på 50% av försäljningsintäkten) tillfaller UNF
Uppsala efter en slutlig reglering mellan parterna.
att
ge kansliet i uppdrag att ta vidare processen
att
förklara paragrafen omedelbart justerad.
§ 10:10 c) Arbetsplansarbetsgrupp
Anneli Bylund lyfter ett behov av att börja uppdraget kring arbetsplan redan nu.
Eric Tegnander berättar om processen kring att ta fram arbetsplan och ser gärna att arbetsgruppen får i
uppdrag att ta fram struktur och innehåll.
Anneli Bylund tycker att arbetsgruppen ska ta fram tidsplan och riktning för arbetet, och inte struktur.

Mötet beslutade:
att
arbetsplansgruppen till förbundsstyrelsemötet i november förbereder ett underlag till
en övergripande arbetsplansdiskussion om riktning, samt lägga ett förslag på tidsplan
för processen kring arbetet med att ta fram arbetsplanen.
att
också ge gruppen i uppdrag att i underlaget inkludera en övergripande diskussion om
arbetsplansstruktur.
att
arbetsgruppen består av Malin Andersson, Isabelle Benfalk och Anneli Bylund.
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§ 10:11) Nästa möte
Max Johansson presenterade kort att nästa förbundsstyrelse kommer äga rum i Nässjö och Eric
Tegnander är ansvarig för motet.
§ 10:12) Mötets avslutande
Max Johansson tackar för livliga diskussioner och avslutar mötet klockan 13:47 på söndagen den 18e
september.

_______________________________________
Max Johansson, mötesordförande

________________
Ort och datum

_______________________________________
Isabelle Benfalk, mötesordförande

________________
Ort och datum

_______________________________________
Eric Tegnander, mötesordförande

________________
Ort och datum

_______________________________________
Nathalie Carlryd, mötessekreterare

________________
Ort och datum

_______________________________________
Olle Gynther - Zillén, mötessekreterare

________________
Ort och datum

_______________________________________
Tove Achrénius, mötesjusterare

________________
Ort och datum

_______________________________________
Isabelle Benfalk, mötesjusterare

________________
Ort och datum
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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 10:1)
Ärende
1. Öppnande
2. Fastställande av
föredragningslistan
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Föregående protokoll
6. Lägesrunda
7. Rapporter
- Anmälningsärenden
a) Föreningsförändringar
b) Representation
- Ordförande- och
förbundskassörsrapporter
c) Ordföranderapport Eric
d) Ordföranderapport Isabelle
e) Ordföranderapport Max
f) Förbundskassörsrapport
Malin
- Kansli
g) Generalsekreterarerapport
Nathalie
- Arbetsutskottet
h) Rapport Arbetsutskottet
- IIA
i) Rapport IIA
- Bildning
j) Bildningsrapport
- Ekonomirapport
k) Ekonomirapport
- Landet
l) Landetrapport
- Grupper
m) Kongressgruppen
n) Grafisk profil
o) Halvtidsrapport
finansieringsutredningen
8. Verksamhetsårsplaneringsprocess
a) Verksamhetsplaneringsprocess och förändring i
arbetsordningen
b) Strategidiskussion

Vem

Tidsåtgång Bilaga
§ 10:1

OGZ
MJ
ET
ET

§ 10:2
§ 10:3

ET
IB
MJ
MA

§ 10:4
§ 10:5
§ 10:6
§ 10:7

NC

§ 10:8

MA

§ 10:9

ET

§ 10:10

LN

§ 10:11

MA

§ 10:12

MJ

Muntlig

MA
MJ
MA

15 min

§ 10:13
10:14
§ 10:15

MA

45 min

§ 10:16
§ 10:17

MJ

300 min

§ 10:18

Beslut

Ärende
9. Diskussionsärenden
a) Verksamhetsutvecklare
b) Uppföljning arbetsplansmål
c) Insamling
d) Representativitet i kontakt
med medlemmar
e) Medlemslöfte
10. Beslutsärenden
a) Uppföljning av beslut gällande
försäljningsmedgivande
b) Verksamhetsutvecklarfördelning
11. Nästa möte
12. Avslutning

Vem

Tidsåtgång Bilaga

NC
OGZ
MA
TA

60 min
30 min
30 min
20 min

§ 10:19
§ 10:20
§ 10:21
§ 10:22

ME

5 min

§10:23

MJ

10 min

§ 10:24

MJ

60 min

Muntlig

Beslut

Föreningsförändringar (punkt 7, bilaga § 10:2)
Följande föreningsnybildningar har fastställts av förbundsstyrelsen genom förbundsordförande
Eric Tegnander och generalsekreterare Nathalie Carlryd:
2016-05-23

03D6740 UNF Heartbeat, Uppsala
07D6737 UNF Future, Lessebo
17D6738 UNF Förenade Ungdomar, Karlstad

2016-06-28

16D6746 UNF TYP, Tibro
06D6745 UNF LFO E-sports, Nässjö
01D6744 UNF Multiplayer, Stockholm
16D6743 The Banan Uprising, Tibro
06D6741 UNF SK, Jönköping
08D6742 UNF Demokrati, Torsås

Följande föreningsnamnbyten har fastställts av förbundsstyrelsen genom förbundsordförande
Eric Tegnander och generalsekreterare Nathalie Carlryd:
2016-09-02

03D6642 U.N.F. L.A.J.V. har bytt namn till 03D6642 Nerds of district 3
06D6690 UNF Noobiedudes har bytt namn till 06D6690 UNF
Frukostklubben
22D0040 CLUB FORTHNIGHT har bytt namn till 22D0040 UNF Torium
15D1727 SKENE UNF har bytt namn till 15D1727 UNF Wolves

Följande föreningsnedläggningar har fastställts av förbundsstyrelsen genom förbundsordförande
Eric Tegnander och generalsekreterare Nathalie Carlryd:
2016-09-02

07D0100 Ljungby Enighet

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Johan Persson
Stockholm, 2019-09-06

Representation (punkt 7, bilaga § 10:3)
För perioden 2016-05-14 till 2016-09-05
Eric Tegnander har under perioden deltagit i följande aktiviteter

4/7 Mingel med LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
6/7 Mingel med SFS och IQ
7/7 Rundabordssamtal med SSU och Ylva Johansson tillsammans med andra representanter för
det unga civilsamhället.
24-30/7 Närvarade på Actives kongress och summercamp
Förbundsstyrelsen föreslås besluta

Att

notera rapporten

Eric Tegnander
Stockholm, 2016-09-05

Rapport från förbundsordförande Eric Tegnander (punkt 7, bilaga §
10:4)
För perioden 2016-05-14 till 2016-09-05
Politik och påverkan
Det stora fokuset under perioden har absolut varit arbetet med Almedalsdrinken. Jag har i
skirvande stund inte sett någon totalutvärdering, men på det stora hela är jag nöjd med vår insats.
Vi är loket i ett projekt som får nationell uppmärksamhet under en extremt utspelstät vecka och vi
lyckas med det år efter år. Det känns självklart väldigt roligt. Mitt fokus under veckan låg dels på
att agera talesperson och dels på att säkerställa att själva drinkproduktionen blev lyckad på ett lite
mer strategiskt plan. För mig kändes det här arbetet väldigt roligt. Det gav mig mycket energi även
om det i perioder är väldigt intensivt. Det betyder mycket för mig att efter en tärande vår få känna
lite framgång. Jag prioriterade tydligt ner civilsamhällesrepresentation under veckan och deltog
därför i en handfull representationssammanhang. Jag genomförde också två seminarier, vilket var
roligt och givande. Responsen på de två har varit positivt. På det stora hela är jag som sagt nöjd och
jag vill också passa på att tacka alla som närvarade för goda insatser. I övrigt har jag inte gjort något
större arbete. Jag fick tillsammans med Max Johansson en debattartikel publicerad över
midsommar, vilket också kändes roligt.
Övrigt styrelsearbete
När det gäller det övriga styrelsearbetet upplever jag fortfarande att det varit svårt att komma upp
i nivå sen i våras. Jag har en ny sysselsättning och övergången från heltidsarvoderad till
studerande har inte varit helt smidig för mig. Jag har dock gått hopp och tycker att jag kan se
positiva förändringar, framförallt i hur motiverad jag känner mig och vilken nivå jag lyckas
prestera på. Jag har dock försökt att delegera mycket till de arvoderade och generalsekreteraren,
även om det där återstår en del ytterligare förtydliganden av ansvarsfördelningen. Det som varit
prioriterat har bland annat varit Active-kongressen, då jag dels var närvarande på plats och dels
tog ett stort ansvar i bokningen av resor. I skrivande stund känner jag fortfarande inte riktigt att
arbetet kommit igång efter sommaren då jag ”bara” varit tillbaka från ledighet i några veckor och
då flera av de veckorna också upptagits av studier.
Personlig utveckling
På ett personligt plan har det hänt väldigt mycket sedan styrelsemötet i maj. Jag mår väldigt
mycket bättre, både fysisk och mentalt. Jag har en ny sysselsättning i form av Skrivarlinjen på
Sundbybergs Folkhögskola, vilket känns jättebra. På det stora hela skulle jag säga att jag har fått en
nytändning på både livet och mitt engagemang i UNF. Nästa steg, som jag hoppas ska falla på plats

under de kommande veckorna är att hitta rutiner i vardagen för att hinna med mejlhantering och
UNF-arbete i största allmänhet. Jag har gott hopp om att det ska lyckas, men allt stöd är såklart
välkommet.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
Att

notera rapporten

Eric Tegnander
Stockholm, 2016-09-05

Rapport från förste vice förbundsordförande Isabelle Benfalk
(punkt 7, bilaga § 10:5)
Styrelsearbete
Det har gått relativt lång tid sen min senaste ordföranderapport, vilket leder till att det har varit
svårt att minnas allting som har skett, men jag har gjort mitt bästa. Under sommaren har det varit
en hel del”vardagsarbete”, som jag inte har på samma sätt under terminerna. Det har trillat in mer
mejl, snabba puckar har kommit och liknande. Dock har jag vid vissa tillfällen haft en tom attgöra-lista, vilket har lett till att jag känner att jag ligger lite före nu inför hösten. Detta ser jag som
något positivt eftersom hösten har en tendens att bli rätt full ändå.
I början av juni deltog jag på Stockholms distrikts arbetshelg ute på Adelsö, vilket var både roligt
och givande. Jag fick uppdatera min bild av en arbetshelg, eftersom det var rätt länge sen jag själv
satt i en distriktsstyrelse och hade en arbetshelg. Turligt nog blev jag fadder för Stockholms
distrikt, och mitt deltagande i deras arbetshelg gör det uppdraget lite enklare.
Självklart var jag på plats under Almedalsveckan. Som vanligt var det energikrävande och
utmattande, men också lärorikt och utvecklade. Kan stolt säga att jag nu har överlevt 3
Almedalsveckor.
Jag har även varit med inför och under DO-nätverket.
Ytterliggare ett uppdrag som jag har fått nu är uppdraget att vara fadder åt, som tidigare nämnt
Stockholm, men också Dalarna. Det arbetet ser jag mycket fram emot.
Övriga uppdrag
Mitt arbete och deltagande i finansieringsutredningen har gått som smort nu under sommaren,
mycket på grund utav att jag har haft mycket tid att röra mig med. Strategiutredningen går också
framåt, trots en liten försening med arbete, men numera känns det som att jag har situationen
under kontroll.
Personlig utveckling och framtiden
Under sommaren har jag varit arvoderad för första gången under den här mandatperioden, och
det var som en helt ny värld. Inte för att pengar rullade in på kontot, utan för att jag för första
gången kunde ägna mig åt UNF på heltid. Jag upptäckte hur roligt jag tyckte det var, men också hur
mycket jag vill hinna med innan den här mandatperioden är slut. Mina ambitioner är höga för den
här organisationen och att få chansen att lägga heltid på att försöka uppnå det var obeskrivligt
fantastiskt.

Självklart har jag även haft semester under sommaren, en välbehövlig sådan. Nu känner jag mig
utvilad och bubblande taggad på att få hugga in på hösten.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Isabelle Benfalk
Wendelsberg, 2016-08-28

Rapport från andre vice förbundsordförande Max Johansson
(punkt 7, bilaga § 10:6)
Landet
Sedan senaste rapporten har jag arrangerat två DO-nätverk som jag personligen ser som lyckade.
Framförallt blev senaste blev riktigt bra och utvärderingen från DO:arna var densamma. Jag har
tillsammans med BIGS:ar hjälpt till och implementera det nya mål-dokumentet för
verksamhetsutvecklare. Jag har varit på ett gäng distriktsbesök i samband med implementering av
system och synkmöten.
Jag hade även turen att få vara med på Stockholms arbetshelg och fick processleda en större del av
deras årsplanering. Jag passade även på att besöka UNF Jönköpings årliga fest vilket var en succé!
Vi har tillsatt nya faddrar och jag har ansvarat för en uppstartshelg som verkar ha landat helt rätt.
Engagemanget för distrikten har inte varit såhär bra på riktigt länge. Men eftersom det bara är i en
uppstartsfas i nuläget vågar jag inte ge allt för mycket lovord så ni får med spänning vänta tills
nästa rapport.
Utöver det här har det varit en del lite mer akuta distriktsärenden som kommit upp under
sommaren. Dessa lyfter jag mer ingående under rapport om landet.
Tankar/framtid
Framtiden, ser enligt mig ljus ut. Det är mycket engagemang ut gentemot distrikten och kommer
fortsätta vara det nu under hösten. Vilket känns som en fantastisk utveckling. Mer engagemang
mer resultat i form av verksamhet och medlemmar. Dock tror jag att vi inte kommer se resultat
direkt utan att det verkliga resultatet kommer komma till våren.
För mig är det viktigaste att vi fortsätter hålla den linjen vi valt med det ökade distriktsstödet och
vågar vara kyliga när kritik uppstår.
Styrelsearbete
Jag har gjort om och gjort färdigt ÖVVAN, som ska bli vårt nya sätt att följa upp olika projekt vi
arbetar med. Jag har även varit inkopplad omgörningen av den grafiska profilen. Det arbetet blev
lite större än planerat, men mer i detalj om detta i rapporten om den grafiska profilen.
Jag har tagit fram konceptet kring 250/250 och allt kring hela höst-värvnings-konceptet. Som
blivit lite större och lite annorlunda en planerat vilket också gjort att vi skjutit på den riktiga
lanseringsdagen till första vardagarna i oktober och fokuserar på en större kraftsamling kring
UNF till Alla.

Under sommaren så hörde en reporter från Karlstad av sig till UNF kansliet och undrade om vår
inställning till försäljningen av alkoglassen och frågade även om vi hade genomfört några lyckade
utköpskontroller av den. Eftersom vi inte hade gjort det styrde jag tillsammans med reportern
upp en utköpskontroll i Karlstad där vi skeppade två medlemmar från Skaraborgs DS dit för att
testa. Utköpet gick bra och de lyckades få ut glass på ett av ställena, där reportern använde sig av
en dold kamera och lyckades filma allt. I det här arbetet blev den en medlem som blev den stora
profilen för UNF och vi lyckades slå rekord på vår facebooksida i antalet interaktioner.
Jag förberett inför September FS och dragit i upplägget för det här helgen. Kopplat till detta har jag
tillsammans med Malin tagit fram ett förslag på verksamhetsårsplaneringsprocess som jag hoppas
ni känner är välarbetad och genomtänkt.
Utöver ovanstående har jag deltagit på Personalsamling, lett
verksamhetsutvecklarfördelningsprocessen och varit i väg på Almedalen.
Tankar/framtid
Mitt deltagande på Almedalen var en miss, även om jag åkte dit i fortbildningssyfte kände jag att
jag inte fick ut det jag ville och hade hellre lagt en vecka på en ledarskapsutbildning.
Jag tror också att 250/250 lanseringen kunde gått mer smooth.
Personlig utveckling
Jag har nu de senaste veckorna upplevt att jag haft mycket på mitt bord och inte riktigt hunnit med
alla de processer jag varit delaktig i. Vilket har fått mig att inse att jag borde prioritera bättre bland
vilka saker jag drar i.
Jag har också bara varit ledig i två veckor och har därmed en hel del ledighet att ta ut vilket jag
planerar att ta ut nu i höst/vinter.
Avslutning
Mycket på G men det känns förbannat bra, nu kör vi!

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
Att
Max Johansson
Stockholm, 2015-09-04

notera rapporten

Rapport från förbundskassör Malin Andersson (punkt 7, bilaga §
10:7)
Gäller period: 2016-09-01- 04 . Antal 48-timmarsledigheter: 0
Organisation och fältarbete
Jag har vid tiden då denna skrivs enbart varit arvoderad i 4 dagar totalt därav ett ganska tomt
innehåll. Min tid har framförallt ägnats åt planering av förbundssamlingen, kontakt med
fadderdistrikt samt fadderkluster, skrivande av handlingar till detta möte, framtagande av en
verksamhetsplaneringsprocess tillsammans med Max samt överlämningsmöten.
Personlig utveckling och arbetssituation
Den stora punkten här har självklart varit överlämningsarbetet tillsammans med Eric, men även
generalsekreterare och de andra i ordförandetrion. Till viss del påbörjades ett initialt
överlämningsarbete redan när det var klart hur förslaget på arvodering till förbundsstyrelsemötet
i majskulle se ut för att redan tidigt urskilja vad för olika roller vi ska ha och vilka processer jag ska
ta över av Eric. Jag har sedan haft överlämningsmöten med Eric i juni, Max och Nathalie nu i
början av september och har innan förbundsstyrelsemötet två till överlämningsmöten inbokade
tillsammans med Eric och Nathalie.
För mig i framtiden är det jag främst känner att jag vill utveckla mina kunskaper inom
arbetsledning och arbetsrätt. Jag planerar att dels boka in några fikor med individer av tidigare
erfarenheter av arbetsledning från andra organisationer (den bollen är redan i rullning) för att få
tips och trix, men också se över vad jag har för möjligheter till vidareutbildning via
arbetsgivaralliansen.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Malin Andersson
Haninge, 2016-09-02

Rapport från generalsekreterare Nathalie Carlryd (punkt 7, bilaga §
10:8)
Sedan förgående möte har vi haft glädjen att rekrytera och välkomna ett antal nya personer såsom
verksamhetsutvecklare Vendela Hägg Wass i Jönköping/Skaraborg samt Emil Pettersson till
Västernorrland och Elon Larsson har börjat som kommunikatör. Lina Mattebo slutar
månadsskiftet augusti/september och en rekryteringsprocess för redaktör för Motdrag är inledd.
Johan Persson är numera administrativ sekreterare på 100%. Jobjörn Folkesson jobbar som
administrativ sekreterare 25% året ut.
Styrelsemötet i maj tog omfattande beslut kring UNFs prioriteringar som organisation vilket
också avspeglats i hur personalstyrkan på kansliet bör användas. I samband med detta inleddes en
omorganiseringsprocess där tjänsten som politisk sekreterare utgick och den nya tjänsten som
organisationsutvecklare skapades. Då Mire Åsell var vikarie för Sophie Brömster och tjänsten som
politisk sekreterare utgick jobbar inte längre Mire Åsell hos UNF. För att öka synergieffekterna
mellan medlemsregisteransvaret och administrativa sekreteraruppdrag har dessa två tjänster
slagits ihop med bibehållen procent på 150 %.
Den här omorganiseringen har som syfte att rikta blicken och kraften mer åt vår verksamhet i
landet. Organisationsutvecklaren kommer bl.a. ha i uppdrag att skapa verktyg för
verksamhetsnära metoder kopplat till bildningen och värvningen.
UNF som organisation tar även allt större ansvar för sin personalstyrka genom systematiskt
uppföljningsarbete av såväl fysisk såsom psykosocial arbetsmiljö genom dialog med personal,
undersökningar, samt inrättande av fler rutiner samt förstärkt arbete med mål och uppdrag. UNFs
två biträdande generalsekreterare gör även ett omfattande arbete kring verksamhetsutvecklarna
för att skapa tydlighet kring verksamhetsutvecklartjänsten.
I övrigt fortsätter utredningen kring UNFs kommunikationsarbete. I samband med att arbetet att
ta fram en ny grafisk profil påbörjades blev det även tydligt att organisationen behöver ta ett grepp
kring hela kommunikationskedjan med fokus på målgruppsarbete och metodfokus kring till
exempel värvning och föreningar. Därför sattes arbetet kring framtagande av grafisk profil på paus
och en kommunikationsutredning inleddes vilken avslutas under hösten och åtgärder inleds
såsom uppdatering av grafisk profil och framtagande av kommunikationshandbok med mera.
Detta är ett arbete som kommer underlätta arbetet för ideella såväl som personal.
Fortsatt process kring ansökningar pågår till myndigheter m.fl. där vi under september lämnar in
flera större ansökningar. Nytt är även att UNF inlett dialog med NBV kring potentiellt samarbete
kring verksamhetssatsning, mycket spännande!
Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Nathalie Carlryd, Stockholm

Rapport arbetsutskottet (punkt 7, bilaga § 10:9)
Genomförda möten
Arbetsutskottet har haft skypemöte 25 maj, 20 juni, 20 juli samt 25 augusti.
Upplägg
Utskottet har beslutat om frågor rörande ett remissvar om höjd alkoholskatt som Eric Tegnander
har skrivit, de arvoderades ledigheter samt olika bidragsansökningar från landet och Sverige mot
narkotika.
Resultat – sammanfattning av tagna beslut
Då förbundsstyrelsen får protokoll från arbetsutskottets möten utskickade till sig tänker jag inte
dra resonemangen bakom de olika fattade besluten utan enbart vad som har landats i.
Remissvar: Arbetsutskottet gav Eric Tegnander fortsatt förtroende att skriva klart remissvaret
och skicka in det.
De arvoderades ledigheter: Godkändes enligt de förslag som lades fram av de arvoderade, med
medskick att Max Johansson bör ta ut mer semester under hösten.
Bidragsansökningar:
Avsändare

Till vad

Sökt belopp

Beslut

Freja Franzén och Saga
Jonsson

Åka till Habitat III

50 000 kronor

25 000 kronor

Sverige mot narkotika

Konferens

Ej specificerat

Avslag

UNF Södermanland

Föreningsstöd

15 000 kronor

15 000 kronor

UNF Örebro via Max
Johansson

Ekonomiskt stöd

30 000 kronor

30 000 kronor

UNF Stjärnan
(Ronneby)

Utbyte med
nykterhetsrörelsen i Polen

6500 kronor

6500 kronor

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Malin Andersson
Haninge, 2016-09-02

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete (punkt 7, bilaga § 10:10)
Internt
Vi har under 2016 haft flera personalförändringar. På kontoret i Stockholm har vi nu nyanställt två
ekonomer som vardera arbetar halvtid med den internationella verksamheten. En
redovisningsekonom, Kristalina Smårs samt en controller, Helena Holver Hasselbom. Helena
arbetade tidigare som vår programhandläggare på Forum Syd och har lång erfarenhet av
biståndsekonomi. Vår ena programansvarig, Therese Vall, avslutar sin tjänst hos oss den sista
september och rekrytering pågår just nu av ny person som tillsammans med Karin Fischer Liddle
ska handlägga vår programverksamhet.
På ROSEA (Thailand) har vi nyanställt två personer. Sapat Muepae ersätter vår tidigare
programhandläggare Boy (Taweewat Smitapindhu) som slutade vid årsskiftet och Cho Zin Win
från Myanmar är anställd för att arbeta med fokus på påverkansarbete. Chos tjänst är ny, då det
nuvarande ”Globala programmet” kommer att integreras i ROSEAs verksamhet fr.o.m 2017 och vi
därmed behöver en handläggare på ROSEA för dessa aktiviteter.
På ROEA (Tanzania) har vår programhandläggare Brenda Mkwesha avslutat sin tjänst innan
sommaren och rekrytering av ny handläggare kommer att ske under hösten.
Långsiktigt arbete
Våren har präglats av rapportering och ansökan. Vi har under april-juni lämnat in vår årsrapport
till Forum Syd, genomfört vår årsredovisning, lämnat in rapporter för avslutade Världens Barn
projekt samt vår årliga rapport till Svensk Insamlingkontroll.
Parallellt har arbetet pågått med vår femårsansökan till Forum Syd och vi lämnade den 1 juni in vår
mest omfattande ansökan hittills, för cirka 35 partnerorganisationer i 15 länder.
I augusti lämnade vi in en ansökan om informationsbidrag, där även IOGT-NTO, NSF och Junis
sökt medel för förbundsspecifika aktiviteter kopplade till våra internationella frågor. Våra
ansökningar bereds under hösten och slutgiltigt besked ges troligen i december.
De långsiktiga målen för verksamheten ligger i stort kvar som tidigare, om än något
omformulerade. Under hösten pågår både studier för att följa upp de senaste tre årens arbete och
baslinjestudier inför den kommande femårsperioden.
Sydostasien
I år är det sista året vi har vårt så kallade Globala program, där vi arbetat med lagstiftningsfrågor
och påverkansarbete i delar av Sydostasien. Fr.o.m 2017 blir detta arbete en del av vår övriga
verksamhet i regionen och kommer att ligga under vårt regionkontor, ROSEA. Förstudier har

under året pågått för att finna flera partnerorganisationer att utföra detta arbete i samarbete med.
I september 2016 genomförs vårt årliga partnermöte för regionen och Sara Heine och Helena
Holver Hasselbom deltar från kansliet.
Status vad gäller lagstiftning är att utkast till lag ligger klart i Kambodja, men att processen
stoppats upp pga alkoholindustrins påtryckingar. I Vietnam verkar dock lagstiftning kunna bli till
verklighet under 2017.
Östafrika
I juni genomfördes regionens årliga partnermöte och Maria Bergqvist och Karin Fischer Liddle
deltog från kansliet i Stockholm. Även Adam Hansson och Mojje Abdi från NSF var med på
partnermötet samt på en efterföljande workshop med de fem scoutorganisationer vi arbetar med i
Östafrika, där de bidrog med NSF:s erfarenheter av att arbeta med alkoholfrågan som en
integrerad del av scouting.
Arbetet med påverkansarbete fortgår i samtliga länder. Idag finns endast nationell
alkohollagstiftning i Kenya, men denna behöver implementeras även på regional nivå. I Uganda
ligger dock ett utkast till lagstiftning nu på bordet och våra partnerorganisationer och
alkoholpolitiska nätverk har haft en starkt bidragande roll i denna process.
Sri Lanka
Verksamheten pågår enligt plan. ADIC Sri Lanka har under året fördjupat samarbetet med den
akademiska världen för att stärka deras intresse i frågorna samt sitt eget arbete. Just nu pågår
förberedelserna för den konferens som IOGT International anordnar tillsammans med ADIC Sri
Lanka i höst, där ett flertal personer deltar från IOGT-NTO-rörelsen.
Balkan
Två av de organisationer som får ta del av pengar från Världens Barn är CEM i Bosnien och CZOR i
Serbien. De gör två projekt utanför sitt bidrag från Forum Syd. CEM genomför verksamhet för
utsatta barn och ungdomar i Travnik i projektet Big Brother Big Sister, där barn från riskmiljöer
får möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. CZOR har påbörjat ett arbete bland barn och ungdomar
från Syrien och andra länder, som befinner sig i flyktingläger i Serbien. Ett arbete som innebär
stora utmaningar, då myndigheterna inte vill öppna lägren för civilsamhällsorganisationer. CZOR
genomför dock aktiviteter utanför lägrets stängsel.
Hemmaplan
Arbete pågår att revidera boken Världens Baksmälla samt att ta fram metodmaterial kring alkohol
som utvecklingshinder och alkhol och genus. Möten har under året hållits med Svenska Kyrkan,

RFSU, LSU, Män För Jämställdhet, Svenskt Adoptionscentrum, Palmecentret och SMR för att se
hur dessa organisationer skulle kunna integrera alkohol som utvecklingshinder i sitt arbete.
Just nu pågår planering och förarbete inför årets Världens Barn kampanj och en film har tagits
fram från vårt profilprojekt Blue Cross i Kenya. Förberedelser görs även inför Bokmässan, där vi
deltar på Internationella Torget. Den 20-28 september har vi Naomi John Nyalusi från vår
partnerorganisation IDYDC i Tanzania på besök för att prata på Bokmässan och arrangemang i
samband med Världens Barn.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Eric Tegnander

Bildningsrapport (punkt 7, bilaga § 10:11)
Höjdaren
Höjdaren Socialt pågår och kommer löpa en bit under hösten också, då den fick en försenad start.
Höjdaren Förebygg har ännu inte startat. I skrivande stund är det ovisst om den kommer att bli av,
då anmälningsläget är väldigt lågt. Jag hoppas kunna undvika detta, inte minst eftersom vi gör
kursen tillsammans med folkhögskolorna.
Ledarrekrytering till Drogpolitiska Höjdaren har inletts.
Specialister
Trycket för att genomföra Specialister har ökat avsevärt under de senaste månaderna och ligger
nu på en rimlig nivå inför hösten.
Totalt planeras 5 specialister (varav en har dubbel inriktning) under sensommaren/hösten. I
skrivande stund har en specialists datum redan passerat, men har inte fått återkoppling på den så
tror den är inställd.
En specialist genomfördes under våren, i Stockholm. Det var en Specialisten Socialt.
DSS
Genomförd för 2016. Tollare är bokat för DSS ’17 under datumen 12-14/5 2017.
Julkursen
My Lanefelt och Johanna Helldén är rekryterade som huvudledare. Årets resa görs åter igen med
Vit Jul-resan till Alperna.
UNF:aren/FSS:er
Siffror återfinns i distriktsrapporten.
Folkhögskolorna
Ingenting nytt har skett på denna front under sommaren.
NBV
Ingenting nytt har skett på denna front under sommaren.

Uppdrag: Få igång bildningsdatabasen
Hoppas kunna få hjälp av kansliet under hösten att strukturera och göra materialet enhetligt.
Inväntar organisationssekreterare för detta.
Uppdrag: Specificera Specialister
Arbetet har inte inletts ännu. Kommer göras under hösten och hoppas på stöd från
organisationssekreterare.
Uppdrag: Hämta hem DO-nätverk
DO-nätverk har hämtats hem. Sköts nu av Max Johansson utan inblandning av mig, enligt
fördelning i bildningsplanen för 2016.
Uppdrag: Skapa handlingsplan för långsiktigt arbete med material
Diskussion och principer klubbades under mars-FS, tillsammans med en inventering där många
material avverkades. I dagsläget ser jag att det är primärt detta som behövs inom ramen för detta
uppdrag. Anses slutfört.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Lucas Nilsson
Stockholm 2016-08-17

Ekonomirapport (punkt 7, bilaga § 10:12)
Upplägg
Budgetuppföljning finns som bilaga och kommentarer till denna finns här nedan.
Resultat
Budgetuppföljningen som är bifogad är allt som är inrapporterat innan sista juli, vilket innebär att
för de budgetposter där pengar bör spenderas jämnt över året så bör ca 60% av budgeten ha gått åt.
Observera att framförallt när det gäller verksamhet så tenderar utgifterna inte vara jämnt
fördelade över året. Avvikelser som kan vara värda att uppmärksamma:
•

•

•
•

•

•

•

Verksamhet, arbetsplansprojekt, attitydpåverkan – Enbart 2% spenderat. Det är logiskt i
och med att projektet inte har kommit igång dels för att det söks pengar för det i nuläget.
Dock är det osannolikt att hela budgetposten kommer att spenderas till slutet av året.
Verksamhet, arbetsplansprojekt, verksamhetsområdesprojekt – Till och med efter den
bortprioritering som gjordes på förra mötet av projekt så är fortfarande bara 26%
spenderat när över halva året har gått. Vissa projekt med en stor summa pengar såsom
100/100 2.0 samt föreningskit som det ena utspelar sig nu under hösten och det andra har
inväntat en uppdaterad grafisk profil förklarar en del av det underskottet. Projekten Unga
räknas också och Crazy aktivism har dock inte heller börjat spendera några pengar, och där
vet jag inte personligen anledningen.
Verksamhet, bildningsverksamhet, specialister – Specialister har fortfarande inte dragit
några pengar, dock finns det några planerade till under hösten.
Verksamhet, information och material, webbplatsen – Har enbart spenderat 9% av
budgeten. En möjlig förklaring är att det beror på avsaknaden av en kommunikatör under
ett antal månader och därav har inget utvecklingsarbete gjorts på hemsidan.
Verksamhet, information och material, materialproduktion – Jag nämnde denna även i
förra bilagan, och den har fortfarande bara dragit några procentenheter. Det är något vi
kan ta med oss till nästa år att det inte behövs en så stor summa för den ordinarie
materialproduktionen som inte är relaterad till något projekt.
Stöd till landet, pengar, föreningsstöd – Det kommer fortfarande att betalas ut en del
nybildningsbidrag och dylikt men en övervägande majoritet av föreningar har fått sina
bidrag och 59% av budgeten har gått bara. På grund av ett lägre antal föreningar som har
rapporterat in årsmöten och på grund av ett lägre medlemsantal generellt så kommer vi
inte att nå budgeten på den här posten.
Stöd till landet/Förbundsorganisation, personal/kanslipersonal, utbildning – På dessa
poster är 17% respektive 6% spenderat. Vad det beror på är jag själv i nuläget inte medveten
om.

Uppföljning
Vi bör alla ha i åtanke att bortprioriterade projekt inte har löst hela problematiken med att
budgeterade pengar till verksamhet inte blir spenderade.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Malin Andersson
Haninge, 2016-09-03

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

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

Inrapporterat till
Procentuellt
ekonomiavdelning
spenderat
en 31/7
3 399 kr
99 111 kr
176 317 kr
395 341 kr
674 168 kr

11%
66%
59%
62%
60%

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

901 kr
058 kr
262 kr
138 kr
275 kr
- kr
2 036 634 kr

6%
55%
49%
86%
6%
0%
52%

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

272 448 kr
136 020 kr
182 896 kr
319 554 kr
105 957 kr
33 850 kr
30 832 kr
93 011 kr
90 604 kr
1 265 172 kr

46%
50%
52%
107%
50%
34%
31%
49%
76%
57%

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

188 453 kr
54 158 kr
187 069 kr
59 698 kr
2 680 842 kr
3 170 220 kr

36%
17%
67%
66%
50%
48%

5. Stöd till landet - Pengar
Fastigheter
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Medlemsförsäkring
Summa

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

- kr
43 412 kr
569 172 kr
- kr
37 877 kr
650 461 kr

0%
26%
59%
0%
95%
18%

6. Verksamhet - Information och material
Medlemstidning
Webbplatsen
UNF-shop
Materialproduktion
Grafisk profil
Summa

530 000 kr
85 000 kr
120 000 kr
100 000 kr
400 000 kr
1 235 000 kr

322 566 kr
7 491 kr
41 869 kr
2 880 kr
84 391 kr
459 197 kr

61%
9%
35%
3%
21%
37%

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

7. Verksamhet - Bildningsverksamhet

8
1 896
18
107
6

Rapport kongressgruppen (punkt 7, bilaga § 10:13)
Uppdrag
Planera kongressen samt kongressförfesten.
Upplägg
Arbetsgruppen har genomfört ett fysiskt möte dagen innan förra FS-mötet samt ett skypemöte 14
augusti.
På det första av dessa möten behandlade vi frågor kopplat kring riktlinjer för temaspår, vilka
temaspår vi ska ha, kvällsaktiviteter på kongressen, deltagarantal, vilka huvudansvar som ska
finnas på kongressen samt kongressförfest.
På det andra mötet klubbade vi uppdragsbeskrivningar för de huvudansvariga som ska tillsättas,
valde de sista temaspåren samt fördelade ansvar för kongressförfesten.
Resultat
Temaspår: De riktlinjer som kongressgruppen landat i innebär i sammanfattning att temaspåren
ska ha bildande inslag, involvera praktiska moment och ett aktivt grupprocessarbete, utmanande
aktiviteter, vara roliga och ha ett högt tempo. Vi uppmuntrar till interaktioner mellan spår. De
temaspår som gruppen har landat i är kamratstöd, ledarskap och personlig utveckling, påverkan
(politik, attitydpåverkan, kommunikation), träning och hälsa samt pyssel/DIY.
Deltagarantal: minst 300 utan funktionärer inräknat. Vi ser gärna upp till 350 men det kommer att
bli tajt för budgeten.
Kongressförfest: Sker 3-5 mars och ansvar har fördelats till Malin Andersson och Eric Tegnander.
Det är helt klart med förhandlingssalar och precis färdigförhandlat med salar för masslogi, till
temaspår och läger. Huvudansvariga för läger är redan beslutade efter tidigt anmält eget intresse
från personerna. En kongressbudget är upprättad. Det kommer att vara tajt med den minskade
budgeten men det är görbart.
Praktiskt återstår arrangemang kring mat för temaspår och läger att fixas. Kongressgruppen
kommer att rekrytera huvudansvariga den närmsta månaden och förhoppningen är att vissa
ansvar redan kommer att vara tillsatta till förbundsstyrelsemötet.

Uppföljning
Kongressgruppen har skypemöten 13 september samt 15 november, samt ett fysiskt längre möte 16
oktober.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Malin Andersson
Haninge, 2016-09-02

Rapport grafisk profil (punkt 7, bilaga § 10:14)
I januari beslutade förbundsstyrelsen att ta sätta igång arbetet med att ta fram en ny grafisk profil.
Arbetet lades på en grupp som fick i uppdrag att ta vidare arbetet. Till förbundsstyrelse mötet i
mars hade gruppen kommit på att det var en hel del grejer som UNF som förbund behövde landa i
innan man faktiskt påbörjade det fysiska arbetet med att ta fram en ny grafisk profil. Arbetet
ändrade riktning under Mars-fs och Kansliet fick i uppdrag att ta vidare processen själva. Dock har
Max Johannson varit med i den styrgrupp som skött processen från kansliet.
När uppdraget landade hos kansliet satte dem direkt igång en kommunikationsutredning för att få
bukt med vad UNF vill kommunicera och varför. Den utredningen har pågått sedan mitten av april
och börjar landa mot sitt slut nu. Utredningen har letts av Jim Gustavsson och representanter från
personalstyrkan, DO-kåren och förbundsstyrelsen har varit med och påverkat utfallet av
processen.
Som resultat av processen kommer vi till slutet av september tagit fram en
kommunikationshandbok samt gjort förändringar av den grafiska profilen.
Eftersom vissa förändringar av sättet vi kommunicerar UNF på är det bra om ni i FS känner till
vilka dessa förändringar är. Så därför kommer Generalsekreteraren tillsammans med Max
Johansson göra en kortare muntlig föredragning om vilka dessa är.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Max Johansson
Stockholm, 2016-09-06

Halvtidsrapport finansieringsutredning (punkt 7, bilaga § 10:15)
Uppdrag
På kongressen beslutades att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till kongressen 2017 utreda andra
relevanta tillvägagångsätt att finansiera vår organisation. På förbundsstyrelsens möte i september
tillsattes en grupp för att bereda frågan bestående av Malin Andersson, Isabelle Benfalk och Eric
Tegnander. På förbundsstyrelsemötet i januari inkom gruppen med en grundläggande analys av
uppdraget och en tidsplan och ett processupplägg godkändes.
Upplägg
Gruppen började sin process med att titta på finansiering i dåtid och nutid. Dåtid innebar att titta
på hur UNF historiskt har finansierats samt fördelat pengar. Här studerades kongressprotokolloch handlingar från 1970 och framåt samt fördes dialog med individer som varit aktiva och insatta
i UNFs ekonomi under åren. Nutid innebar att se över UNFs nuvarande kapital, landstingsbidrag
samt att titta på andra organisationers finansiering. Det urval av organisationer vi valde att titta på
var SSU, Sverok, IOGT-NTO, riksidrottsförbundet, RKUF, Scouterna, Sveriges elevkårer och
RFSL ungdom.
Utifrån detta valdes det ett antal nyckelspår som vi sedan utredde.
Resultat
Sammanfattning av analys och slutsats kring nyckelspåren:
Sälja materiella ting – Efter att ha tittat på RFSU samt Elevera så är vår analys att för att en
organisation ska kunna driva ett lyckat företag bör affärsverksamheten gynna organisationens
syfte, kunna marknadsföras till dess medlemmar (och därmed ha ett starkt lokalt ägandeskap)
och det bör finnas ett särskilt syfte eller expertis inom organisationen på det området för att det
ska finnas en stark relation mellan organisationen och företaget. Det område vi kom fram till då
var logiskt för UNF är alkoholfria drycker i någon form. Vår analys är dock att det inte är en
bransch som organisationen skulle tjäna stora pengar på utan att det i så fall framförallt skulle
vara av ideologiska skäl en genomför det och att det krävs en uppstartningskostnad som UNF inte
har råd med då vi samtidigt gör satsningar på insamling. Vi har därför valt att inte fortsätta med
det här spåret.
Sälja tjänster, utbildningar- Vi skulle konkurrera med många andra ideella organisationer som
redan gör detta, om än primärt internt. Förutom utbildningar inom ANDT så finns det få ämnen
som UNF skulle ha tydlig koppling till. Demokrati och solidaritet finns det andra organisationer
som har som tydligare fokus. Eftersom ANDT-undervisning visats inte fungera, så är frågan om
det finns en annan målgrupp än elever att genomföra ANDT-föreläsningar för. Vår enda tanke är

kring hur en bedriver ett bra ANDT-arbete i kommuner, skola etc. Det är ett alternativ dock och
kan inte fungera som komplement till det attitydspåverkanprojekt som redan finns. Vi har valt att
inte fortsätta med det här spåret.
Postkodlotteriet – Det finns två olika former av stöd, årligt basstöd och projektstöd. Här kommer
vi behandla det årliga basstödet då projektstödet kan ses som annan bidragssökning. Gällande det
årliga basstödet finns en problematik att det krävs att en har ett 90-konto, vilket vi enbart har
genom INRIF och skulle då vara tvungna att göra detta med resten av rörelsen. Vi har även fått
indikationer att IOGT-NTO har diskuterat det här tidigare men det är oklart för oss i nuläget vad
de har landat i. Sedan tidigare hade vi även frågetecken gällande om en kan få bidrag om en
finansieras av annan lotteriverksamhet också, men vi har inte hittat något som bevisat det än så
länge. I gruppen väcktes även farhågor att stödet kan påverkas av politisk aktivitet och att det
kanske inte skulle uppskattas om vi gör mer radikala utspel. Det rör sig dock om stora summor
pengar så vi utreder det vidare, de frågetecken som vi lyft ovan.
Bidragssökning – Vad gäller projektbidrag så finns där ett antal olika källor. På kort sikt kan en få
in stora summor pengar, det kräver dock anpassning av verksamhet och
verksamhetsplaneringsprocessen. Det går inte heller att bygga en för stor del av sina intäkter på
projektbidrag, då dessa är reserverade för projekt och kan inte ges till ordinarie verksamhet. Vi
kan inte bara pressa in vår ordinarie verksamhet i det format som söks, och vi kan inte bli en
organisation som anpassar vår verksamhet enbart efter pengarna. En skulle kunna ha en personell
resurs som söker bidrag, dock skulle det då kosta pengar att ha den resursen och det skulle sluta
med att den söker pengar för att ha råd med den egna tjänsten. Gruppen kommer att fortsätta titta
på ett konkret förslag hur en kan anpassa verksamhetsplaneringsprocessen för att öka
möjligheten att söka bidrag för de projekt som vi bedriver.
Bidragssökning, lokalt – Det ser väldigt olika ut i landet, vilket gör det svårt att ta med i en
förbundssammanställning. Det som kan vara värt är att underlätta ansökan till landstingsbidrag
för distrikten. En sådan sammanställning av krav för de olika landstingen finns redan framtagen.
En sektion rörande lokal bidragssökning kommer att vara med i vår slutliga rapport men vi
kommer troligen inte lämna några förslag rörande det.
Insamling – Insamling lyfts ytterligare i en diskussionsbilaga gruppen har skickat in till detta
möte. Vi kommer att ta med lite grundtankar kring insamling i vår slutliga rapport till kongressen
för att få det accepterat av kongressen att det här arbetet bedrivs.
Bank – Ursprungsmotionen på kongressen berörde detta. IOGT-NTO har drivit Eldsjäl Fond AB
och gick med betydande underskott och vi har inte tillräckligt stora tillgångar i nykterhetsrörelsen
för att få en bra lönsamhet. En stor del av våra tillgångar är dessutom bundna i fastigheter. Det
finns också ett hårt regelverk från finansinspektionen kring banker. IOGT-NTO har redan sagt nej
på sin kongress 2015 vilket gör att detta oavsett inte är aktuellt.

Bidrag från myndighet för ANDT-förebyggande arbete – Ett medskick från förbundsstyrelsen från
styrelsemötet i maj. De myndigheter vi såg som aktuella var Folkhälsomyndigheten,
Socialstyrelsen och MUCF. FHM bedriver sitt arbete inom detta via projektansökningar, så det
finns pengar att hämta men vi kommer inte kunna få ett kontinuerligt bidrag då de inte bedriver
sin verksamhet på det sättet. Socialstyrelsen får vi redan årligt stöd ifrån och har redan i år fått det
bidraget höjt. Det kan tänkas att det bidraget går att optimera ännu mer men det är i så fall inga
större pengar som går att hämta hem. MUCF får vi redan ett årligt stöd ifrån och återigen är det
som går där att se om det går att optimera det bidrag vi redan får. De har även projektansökningar
men de brukar ha ett annat fokus, såsom demokrati och normkritik. Vi har därför bedömt att inte
fortsätta med det här spåret.
Uppföljning
Gruppen utreder postkodlotteriet och anpassning av verksamhetsplaneringsprocessen
ytterligare samtidigt som vi beger oss in i framtiden. Vi har som utmaning att titta på vad vi tror
kan vara framtidens finansieringsmetoder innan vi ska sammanställa vår slutliga rapport.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Malin Andersson
Haninge, 2016-09-03

Beslutsbilaga verksamhetsårsplaneringsprocess (punkt 8, bilaga §
10:16)
Bakgrund
På förbundsstyrelsens möte i maj hade förbundsstyrelsen en prioriteringsdiskussion som delvis
resulterade i att utskotten togs bort, till förmån för individuellt ansvar, tillsammans med den
dåvarande processen för verksamhetsplanering. De arvoderade fick i uppdrag att bereda en ny
verksamhetsårsplaneringsprocess till detta förbundsstyrelsemöte, och att göra en översyn av
arbetsplansmålen med syfte att fördela ansvar för varje mål.
Analys
De faktorer som vi framförallt har tagit i beaktning när vi gjort analysen är:
•
•
•
•
•

Att hitta ett fungerande system för individuellt ansvar för arbetsplansmål
Att ha en stödfunktion för ledamöter i utförande av projekt
Att prioriteringar och projekt måste grunda sig i en problemanalys av organisationen och
läget just nu och inte enbart arbetsplansmål
Att det finns en begränsad mängd vi kan kommunicera och fokusera på gentemot UNFlandet
Att vi måste fokusera och inte försöka göra allt samtidigt

Resultat
Vi har valt att dela upp verksamheten i tre olika områden: den som kommuniceras till UNF-landet
(här refererad till som extern verksamhet), den som riktas till distriktsstyrelser och den som
innebär interna utvecklingsprocesser som inte kommuniceras utanför förbundsstyrelsen.
Extern verksamhet - Block
Vi har kommit fram till en struktur som huvudsakligen grundar sig i att dela upp året i ett antal
fokusområden, eller block. Varje block utspelar sig under några månader och under dessa
månader genomförs enbart projekt som har det blockets syfte. Det är för att det finns en
begränsning för hur mycket vi kan kommunicera till styrelser och UNF-landet så att det
fortfarande blir mottagligt. Genom att fokusera vår kommunikation och vårt arbete kan vi uppnå
större resultat och får det lättare att få resten av organisationen med oss i arbetet. Det gör också
att vi som styrelse mer arbetar åt samma håll och inte åt flera olika håll samtidigt.
För att komma fram till dessa block sker en inledande strategisk diskussion på
förbundsstyrelsemötet i september som grundar sig i en problemanalys av organisationen. Vi
anser att det är centralt för att kunna landa i rätt prioriteringar för organisationen.

Enskilda förbundsstyrelseledamöter kommer att tilldelas ett block och ett arbetsplansmål som
tillhör det blocket. Ledamoten kommer sedan ha ett individuellt ansvar att ta fram projekt inom
det temat som syftar till att uppnå det arbetsplansmålet. Till hjälp finns det i varje block en
samordnande som har ett övergripande ansvar för blocket och som finns som stöd för
ledamöterna i blocket. Att en ledamot får ett arbetsplansmål tilldelat sig tänker vi gör det tydligt
vad just den ledamoten ska uppnå med sitt/sina projekt samtidigt som den också får ett större
sammanhang i och med blockets fokus.
Distriktsstöd
Separat till blocken tilldelas en grupp ansvar över att ta fram en årsplanering av distriktsstödet
och projekt för att ge ett ökat distriktsstöd. Distriktsstöd innefattar här även distriktsbidraget och
uppstart av distrikt som i nuläget är i vila. Vår mening är att vi behöver ha en medveten plan kring
hur vårt distriktsstöd ser ut framförallt då flera distrikt i nuläget är svaga och fyra inte ens har en
vald distriktsstyrelse. Att ha välfungerande distrikt är centralt för att kunna ha ett stabilt
bildningsarbete, att växa i medlemsantal och öka i mängd verksamhet som genomförs.
Interna utvecklingsprocesser
Till förbundsstyrelsens möte i november kommer även varje enskild ledamot ha möjlighet att
lämna in projektförslag på interna utvecklingsprocesser hen tycker vi ska genomföra. Ett exempel
på interna utvecklingsprocesser skulle exempelvis kunna vara att revidera material eller riktlinjer.
Syftet med att skilja dessa från extern verksamhet och distriktsstöd är att den inte behöver gå i
linje med de fokusområden som tas fram och kan syfta till annat än distriktsstöd. Däremot ska de
tydligt syfta till de två övergripande målen i arbetsplanen som vi på föregående
förbundsstyrelsemöte valde att prioritera.
Som tidigare kommer projekt beslutas om på förbundsstyrelsens möte i november. För att få en
tydligare förklaring av processupplägget se den bifogade förändringen i arbetsordningen.
Då detta individfokuserade arbetssätt är nytt för förbundsstyrelsen ser vi en poäng i att
genomföra en arbetshelg där förbundsstyrelseledamöter kan bolla idéer och skriva
projektbeskrivningar. Det ger också ökad möjlighet till synkning inom och mellan block. Därför
har vi nedan lämnat förslag på att genomföra en sådan.
Uppföljning
Till detta förslag finns en tillhörande inledande diskussion inskickad att behandlas under detta
möte. Arbetet med att ta fram projekt att behandlas under förbundsstyrelsemötet i november
fortsätter enligt arbetsordningsförslaget om det bifalles.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

bifalla förslaget på förändring i arbetsordningen

att

under oktober ge X i uppdrag att genomföra en arbetshelg ägnad åt framtagning av
projektbeskrivningar

Malin Andersson och Max Johansson
Stockholm, 2016-09-04

Verksamhetsårsplaneringsprocess – förändring i arbetsordning
(punkt 8, bilaga § 10:17)
Inledande strategisk diskussion - September
På förbundsstyrelsens möte i september har förbundsstyrelsen en inledande strategisk
diskussion för att komma fram till fokusområden och en årsplanering. Till förbundsstyrelsemötet
har en beredningsgrupp tagit fram ett underlag bestående av en problemanalys. Problemanalysen
innebär en problematisering och djupdykning av tillståndet i organisationen.
Diskussionen sker sedan i tre huvudsakliga steg:
•

•

•

Gemensam problemanalys - Förbundsstyrelsen ska utifrån den föreslagna
problemanalysen i underlaget diskutera sig fram till och komma överens om en
gemensam problemanalys.
Prioriterade fokusområden - Den gemensamma problemanalysen ligger till grund för
en diskussion som syftar till att enas om ett begränsat antal prioriterade
utvecklingsområden att fokusera på under det kommande verksamhetsåret.
Övergripande årsplanering – De prioriterade problemen fördelas över året i block, eller
kampanjperioder. Ett år kommer att ha cirka 3-5 block. Ett block innebär att under den
tiden så kommer fokus för projekt att ligga på ett tema och allt vi kommunicerar från
förbundshåll ska hålla till det temat. En syftesbeskrivning tas fram för varje block.

Fyra förbundsstyrelseledamöter tilldelas ansvar för varje enskilt block, inklusive en samordnare.
Relevanta arbetsplansmål tilldelas varje block och ledamöter som har ansvar för det blocket får
individuellt ansvar för varsitt arbetsplansmål. Ledamöterna har till förbundsstyrelsemötet i
november på sig att ta fram projektbeskrivningar för projekt på det tema som ens block har och
som syftar till att uppnå det arbetsplansmål en har fått tilldelat sig. Den samordnande kommer att
ha ett övergripande ansvar för blocket.
Separat till detta tilldelas en grupp ansvar för distriktsstödet. De har som uppgift att till
förbundsstyrelsens möte i november ta fram en årsplanering för distriktsstödet och eventuella
projekt som syftar till ett ökat distriktsstöd. De ser även över distriktsbidraget i enlighet med
årsplanen för både distriktsstöd och blocken. Även här utses en samordnande.
Verksamhetsplanering - November
På förbundsstyrelsens möte i november kommer förbundsstyrelsen att behandla
projektbeskrivningar i tre olika områden:

•

•

•

Blocken – Förbundsstyrelseledamöter lämnar individuellt in projektbeskrivningar på
projekt inom deras fokusområde och som syftar till att uppnå deras tilldelade
arbetsplansmål
Distriktsstöd – De ansvariga gruppen lämnar in ett förslag på årsplanering till
förbundets distriktsstöd samt projektbeskrivningar på projekt som syftar till ett ökat
distriktsstöd
Interna utvecklingsprocesser – Här kan alla ledamöter skicka in projektbeskrivningar
på eget initiativ till utvecklingsprocesser de anser att förbundsstyrelsen ska göra.

Projektbeskrivningar ska innehålla:
•
•
•
•

Syfte
Måluppfyllelse – vilket arbetsplansmål ska projektet uppnå och hur uppfyller projektet
det arbetsplansmålet
Metod
Budget – inklusive en äskad summa pengar

På förbundsstyrelsemötet gör styrelsen medskick till projektbeskrivningarna, gör eventuella
ändringar samt fördelar pengar till projekten utifrån budgetposten
“Verksamhetsområdesprojekt”. Eventuella förändringar i ansvarsfördelning görs också.
Utöver projektbeskrivningar behandlar även förbundsstyrelsen förslag på mål för varje block.
Målen syftar till att på ett enkelt sätt kunna följa upp och utvärdera blocken efter genomförande.
Samordnande för varje block har som ansvar att skicka in ett förslag på mål till
förbundsstyrelsemötet.
Under verksamhetsåret
Ansvariga ledamöter ansvarar för att verkställa sina tilldelade projekt. Det görs genom att själva
göra vissa uppgifter, få hjälp från personalresurs, ge uppgifter till andra i styrelsen samt att
engagera övriga ideella. Varje projekt ska ha en ensam förbundsstyrelseledamot som högsta
ansvariga person. Samordnande för varje block ansvarar dels för att följa upp hur de olika
projekten går och att de olika projekten är synkade mot varandra, men också att efter blocket
lämna in en utvärdering till förbundsstyrelsen med mål- och budgetuppföljning. Samordnande för
distriktsstödet lämnar till varje förbundsstyrelsemöte in en måluppföljning av arbetet, budget
uppföljning samt eventuella förslag på förändringar.
För att ge en ökad flexibilitet kommer det också finnas möjlighet att lägga förslag på förändringar,
ytterligare projekt eller dylikt under året.

Inledande strategidiskussion för verksamhetsåret (punkt 8, bilaga
§ 10:18)
Introduktion
För att vi i förbundsstyrelsen ska kunna göra en bra årsplanering behöver vi gå igenom en process
för att landa i vad vi vill prioritera och varför. Vi har lagt fram ett förslag som går att läsa sig till
men även se i ett mer pedagogiskt format i bifogad PDF.
Processen kommer att bestå av följande delar:
1. Problemanalys – Förbundsstyrelsen går igenom och landar i en gemensam problembild.
2. Vägval/prioriteringar – Förbundsstyrelsen har en gemensam diskussion om vad den borde
prioritera i framtiden för att kunna välja olika fokusområden att prioritera det närmaste året.
3. Årsplanering och blockuppdelning – Med de olika fokusområdena valda blir det ganska enkelt
att pussla ut när vi vill satsa på just det här, det gör vi genom att placera ut det i olika
blocksektioner.
4. Syftesbeskrivning av block – När blocken är utplacerade behöver vi formulera kortare
syftesbeskrivningar för att vi ska kunna lägga in olika arbetsplansmål in varje block. Syftet med
varje block kommer att vara ganska tydligt efter vägval/prioriteringsdiskussionen.
5. Uppdelning – Förbundsstyrelsen tilldelar arbetsplansmål till blocken. Vissa av arbetsplansmål
kommer inte passa in i blocken men det är också meningen med den prioritering
förbundsstyrelsen gjorde på förra mötet.
6. Ansvar – När arbetsplansmålen är utsprida i olika block ser vi till att fördela 4 ledamöter på varje
block därefter delar upp arbetsplansmål på enskilda ledamöter och väljer en samordnare för varje
block.
Utöver den här processen finns det också en annan del som heter distriktsstöd.
Den här delen förväntas löpa parallellt med årsplaneringen men är inte något vi behandlar på det
här mötet. Utan det vi kommer göra är att välja en separat grupp med samordnare som lägger
förslag på en årsplanering över det stödet vi vill ge till distriktsstyrelserna i UNF.
1. Förslag på problemanalys
Svaga distrikt
I flera distrikt finns det ingen distriktsstyrelse och i vissa av dessa bedrivs det knappt någon
föreningsverksamhet ens. Där det finns distriktsstyrelser är det flera som inte har ett engagemang
för mer än att hålla distriktet vid liv. Distriktsstyrelser syftar framförallt till att stötta föreningar
och till att utveckla distriktets verksamhet och medlemmars engagemang och bildning. Det finns
få distriktsstyrelser som bedriver ett aktivt utvecklingsarbete av distriktets verksamhet vilket i sin

tur leder till att föreningsverksamhet, bildningsverksamhet och medlemsantalet lider.
Medlemsengagemanget blir beroende av att ha föreningar som till viss del kan klara sig
självständigt. Distrikten behöver stöttas upp och stärkas.
Bristande lokalt bildningsarbete
Det genomförs färre UNFaren nu än vad det genomförts tidigare år, det genomförs få specialister
och som konsekvens finns det ett svikande underlag av sökande till förbundets höjdarkurser, så
till den grad att de får svårt att genomföras ens. Det leder dels till att vi får färre medlemmar med
spetskompetens i våra frågor och ett engagemang för våra verksamhetsområden. Vilket ger sämre
aktivitet och verksamhet inom alla av våra verksamhetsområden. Men färre medlemmar som
genomgår UNFaren leder också till att färre medlemmar får en ideologisk grund i sitt engagemang
vilket sannolikt bidrar till att medlemmar inte stannar kvar i organisationen. Bildningen är en stor
komponent i sig i att skapa och utveckla engagemang och är därför central i engagemangstrappan
för medlemmar. Om tillgång till bildning lokalt inte finns ökar risken att en kliver av trappan. Det
kan också minska inspirationen för att starta och utveckla verksamhet i spår som gynnar våra
verksamhetsområden.
Motarbetande kultur mot ledare
UNF har sedan länge haft en kultur att vi inte ska ha ledare i organisationen. På senare år är det en
bild som har mött visst motstånd men som fortfarande inte lyckats slå sig igenom så till den grad
att de försök till ledarskapsutbildningar som genomförts inte har varit lyckande. Dels är detta ett
problem för jämlikheten, då det innebär att de som har en naturlig ledarskapsförmåga kommer
vara de som tar inofficiella ledarroller för att övriga medlemmar inte får möjlighet att utveckla sin
ledarskapsförmåga. Dels så behövs ledare för att ta ansvar för den verksamhet som bedrivs ute i
landet. Utan ledare så når inte verksamheten samma kvalitet och vi tappar möjligheter till förebilder
för andra medlemmar.
Kamp fortsätter, även i motvind
Aldrig tidigare har kampen mot droger varit så låg i UNF som den är idag. Vi syns mindre lokalt
och nationellt. Det är ovanligare att föreningar gör ölköpskontroller och sysslar med
nattaffischering. När tv4:as program ”God morgon Sverige” bjuder in SVEA till att tycka till om
den nya ANDT-Strategin som regeringen tagit fram så har vi ett problem. Vi har förlorat mark på
det området där vi tidigare varit starkast. Vi är en organisation som fört kampen mot droger i
Sverige i över hundra år och bara för att den inte är lika ”in your face” som början av 1900-talet så
ska det finns med i allt vi gör. Det är kampen mot droger som gör oss unika och det är dags att vi
låter resten av världen veta det.
Lågt Medlemsengagemang
I UNF har vi den senaste tiden sett en brist på engagemang. Att medlemsantalet sjunker, färre

aktiva föreningar och mindre verksamhet genomförs. Det är inte heller så att vi upplever att de
som är engagerade är mer engagerade än tidigare utan snarare tvärt om. Vi har svårt att värva nya
medlemmar och vi har svårt att nå ut till nya målgrupper, även fast vi alla upplever problemet
lyckas vi inte riktigt tackla det. Självklart finns det fortfarande massvis med grymma medlemmar
som är engagerade. Men frågan är om vi inte har ett av de klassiska problemen: ”Engagemang för
struktur och struktur för engagemang.”
Frågeställningar att diskutera problemanalys
1. Håller du med i den problemanalys som är presenterad ovan?
2. Om nej, vad håller du inte med i? Vilka tillägg till den vill du göra?
3. Vilka av dessa områden anser du är mest prioriterade att arbeta med? Varför?

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen

Malin Andersson och Max Johansson
Stockholm, 2016-09-04

Diskussionsunderlag Verksamhetsutvecklartjänsten (punkt 9,
bilaga § 10:19)
Bakgrund
UNF har haft verksamhetsutvecklartjänsterna i olika former sedan UNFs begynnelse. Fokus på
tjänsten har alltid varit kopplat till att gynna verksamheten lokalt för att underlätta arbetet kring
regelbunden verksamhet, värvning, föreningsstöd med mera.
I dagsläget finns en del utmaningar kring arbetsledning, uppdragsgivning och medvetenhet kring
nyttjande av en av UNFs största resurser.
Problembild
Verksamhetsutvecklarna uppdragsges lokalt via distrikten och arbetsleds centralt.
Uppdragsgivaren är oftast en representant från distriktsstyrelsen. Arbetsledningen utgörs av
någon utav UNFs två biträdande generalsekreterare.
Uppdragsgivningens syfte är att ta fram mål för verksamhetsutvecklaren. Arbetsledningens
uppdrag är att säkerställa god arbetsmiljö, meningsfulla arbetsuppgifter och att nå framgång med
de framtagna målen.
När kongress har genomförts översätts idag inte förbundets mål till mål för distrikten. I dagsläget
finns alltså inte något tydligt som förenar distriktens uppdragsgivning med förbundets
arbetsledning.
Organisationen har sedan länge under kongressen fokuserat på att argumentera kring hur många
verksamhetsutvecklare organisationen ska ha, snarare än att fokusera på vad organisationen ska
uppnå lokalt. Organisationen har alltså formulerat att förbundet ska tillhandahåll
personalresurser i landet men inte tydligt nog formulerat vad dessa ska utfärda. Det är i dagsläget
upp till distrikten. Detta är förvisso tydligt och i enlighet med vår tradition men oklart om
organisationen reflekterar och analyserar kring huruvida resurseffektivt detta är samt hur
gynnsamt det är för organisationens framgång.
I samband med kongress sker det också ofta förändringar av antal tjänster, där det sedan av
förbundsstyrelsen beslutas kring geografisk resursfördelning som arbetsledningen sedan
verkställer. Då detta revideras upp till en gång per år är det en utmaning att skapa långsiktighet i
arbetet för distrikten och hos personalen.
Frågeställningar
Generalsekreteraren ser som sitt uppdrag att säkerställa största möjliga utfall av
verksamhetsutvecklarstyrkan för att organisationen, distrikt för distrikt, förening för förening,

medlem för medlem ska nå framgång. Därför önskar generalsekreteraren att förbundsstyrelsen
diskuterar nedanstående:
a) Vilket syfte har verksamhetsutvecklartjänsten, enligt förbundsstyrelsen, och – uppnår
vi det syftet idag?
b) Hur ska arbetsledningen förhålla sig till distrikt som ej vill uppdragsge?
c) Hur ska arbetsledningen förhålla sig till distrikt som vill uppdragsge men som ej önskar
säkerställa till exempel värvning och föreningsutveckling?
d) Vems uppdrag är det att säkerställa formerna för god uppdragsgivning lokalt?
e) Hur anser förbundsstyrelsen att kombinationen av arbetsledning centralt och
uppdragsgivning lokalt ska nå framgång?
f) Hur ser förbundsstyrelsen på framtida processer kring verksamhetsutvecklarresursen?
Finns det förändringar i samband med kongress, budgetarbete, formulering av syfte kring
tjänster som önskas göras?
g) Ser förbundsstyrelsen möjligheten att kongressen formulerar mål i arbetsplan och
verksamhet för att själv, förslagsvis tillsammans med generalsekretaren, ta fram former av
tjänster och verkställande?
h) Hur resonerar förbundsstyrelsen kring att skapa strategisk riktning kring denna
operativa resurs?
Uppföljning
Utifrån ovanstående frågeställningar kommer generalsekreteraren att sammanfatta
förbundsstyrelsens diskussion för att använda detta i kommande arbete kring
verksamhetsutvecklarfrågan och presentera nytt diskussionsunderlag på förbundsstyrelsemötet i
november.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att notera diskussionen

Nathalie Carlryd, generalsekreterare
Stockholm, 2016-09-04

Uppföljning arbetsplansmål (punkt 9, bilaga § 10:20)
Introduktion
På majmötet 2016 fick Olle Gynther – Zillén uppdraget att kontinuerligt till varje möte följa upp de
arbetsplansmål som finns uppsatta genom beslutet ”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”. Denna process utökades,
på eget initiativ, till att inkludera även kongressuppdragen så att förbundsstyrelsen får ett större
grepp om situationen och en klarare målbild till varje möte.
Problembild/Nulägesanalys
Läget idag ser ljust ut på kongressuppdragsfronten men detta ljus vägs upp av det ofantliga
mörker som arbetsplansmålen summeras. Nu ska också tilläggas att en del statusar har jag fått
gissa då det varit rent omöjligt att ha sådan här bred detaljkoll. Men om en vet att en status inte
stämmer kan en mejla detta till mig efter/under mötet så korrigerar jag till november.
Problemet som återkommer är att vår arbetsplan är så himla spretig och det finns flertalet
områden som antingen helt glömts bort eller aktivt nedprioriterats, typ globalt. Detta hjälps inte
av den oenhetliga arbetsplanen. Och beroende på individ så kan hur mycket eller lite tolkas in i de
övergripande målen som därför inte säger så mycket.
Nästan alla verksamhetsområden saknar initiativ, där globalt sticker ut i rödmarkering – vilket i
sig är värt att lyfta.
Vidare känns det också spännande med arbetsplansmål och indikatorer som helt saknar koppling
exempelvis målet ”Förbundet ska senast sommaren 2016 i samråd med distrikten ta fram ett
föreningskit med syfte att bilda och utveckla föreningar” och indikatorerna ”Antal föreningar som
genomför mer en ett årsmöte”, ”Antal föreningar som deltar på FSS:er” och ”Högt fokus på att
skapa verksamhet och att kvalitetssäkra den”. Detta mål blir nästan lite skrattretande för dels om
vi gör ett föreningskit så har vi inte uppfyllt målet och alla dess indikatorer men också frågetecken
kring hur en mäter fokus?
Lösning/Förändringar
Det känns lite som att denna uppföljning är en självklarhet och något som bör ha gjorts från början
eftersom den enda lösning som nu finns är att prioritera några verksamhetsområdesmål. Det är
omöjligt att lösa alla mål och särskilt med våra (ibland helt separerade) högt uppsatta indikatorer.
På maj-FS valde vi att aktivt prioritera de övergripande målen, men hur ska det realiseras? Risken
med detta är ju att de underliggande arbetsplansmålen faller i glömska.

Frågeställningar att diskutera
I mitt uppdrag ingår också att lyfta arbetsplansmål, så till detta fantastiska möte vill jag
uppmärksamma ”UNF har 23 självständiga och engagerade distriktsstyrelser som tar ansvar för
att distriktet växer och utvecklas” som har bisarra 7 indikatorer (där få är särskilt tillgängliga) och
målet ”UNF genomför 50 utåtriktade lokala värvnings- eller attitydpåverkansaktiviteter” som står
utan plan till koncept att genomföra!
•
•
•

Förutom att diskutera målen i sig så vill jag särskilt lyfta frågorna
Var bör en satsa bland de 7 indikatorerna i distriktsmålet?
Enligt indikatorerna för de lokala värvnings eller attitydpåverkansaktiviteter skall ett nytt
koncept skapas, är detta en nödvändighet? Om inte, hur skiljer det sig i så fall från ”UNF
utför 50 aktioner på lokal nivå”?

Del 2 i diskussionen:
•
•

Vilka arbetsplansmål bör prioriteras?
Hur når en dem?

Uppföljning
Uppföljning görs till varje möte enligt uppdrag.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen.

att

ta med sig diskussionen i kommande strategi och verksamhetsplanering.

Olle Gynther - Zillén
Stockholm, 2016-09-04

Diskussionsunderlag Insamling (punkt 9, bilaga § 10:21)
Introduktion
Föregående förbundsstyrelse och riksstyrelse ingick i ett samarbete hela IOGT-NTO-rörelsen att
börja satsa på insamling som blivande intäktskälla. UNF är budgeterade att lägga in 1,5 miljoner
kronor per år till den satsningen under 2016 och 2017. Konceptet och principen presenterades för
förbundsstyrelsen på föregående förbundsstyrelsemöte, dock har ingen bredare diskussion tagits
i styrelsen om hur vi ställer oss till det här arbetet.
Problembild/Nulägesanalys
Då finansieringsutredningen lyfte insamlingssatsningen under sitt senaste möte
uppmärksammade vi att den presentation som förbundsstyrelsen fick på föregående
förbundsstyrelsemöte kan ha väckt en del tankar och frågetecken kopplat till insamlingsarbetet.
Vi som styrelse har aldrig egentligen hellre haft en diskussion om vad vi tror om framtiden vad
gäller detta och då de första kampanjerna nu har börjat rulla igång så kan det vara aktuellt. Om inte
annat så för att vi ska känna ett ägandeskap i frågan.
Under presentationen som styrelsen fick så diskuterades det bland annat att givare ska betraktas
som ett annat sätt att organisera sig i organisationen. Det skulle för oss vara ett helt nytt och
expanderat sätt att se på engagemang och det resulterar också i en del följdfrågor. Hur ska givare
värderas gentemot medlemmar? Vilka konsekvenser får det på medlemskapet? Om en stor del av
UNFs intäkter kommer från givare, kommer det i någon officiell eller inofficiell kapacitet ge dem
möjlighet att påverka UNFs verksamhet?
Ett annat problem som finns är den nuvarande medvetenheten i organisationen om den här
satsningen. Tills nu är det egentligen inget som har presenterats eller diskuterats utanför
förbundsstyrelsen. Det var inte heller något som presenterades på kongressen i någon form, trots
att det fanns pengar avsatta till det. På IOGT-NTOs kongress så var det en stor diskussion kring
inställningen till insamling och om den satsningen skulle genomföras. Under förbundssamlingen
så kommer deltagarna att få en presentation av insamlingsarbetet, dock tror vi från
finansieringsutredningen att det krävs mer. Vi kommer bland annat att vilja lyfta in
insamlingsarbetet i vår rapport till kongressen, framförallt för att ge medlemmar chans att
diskutera och påverka kommande förbundsstyrelse i frågan.
Frågeställningar att diskutera
Vad är vår inställning till insamlingssatsningen som sådan?
Hur ser vi på tanken att givare ska ses som en annan engagemangsform? Hur värderar vi då givare
gentemot medlemmar?

Hur förankrar vi satsningen i UNF-landet?

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen

Malin Andersson
Haninge, 2016-09-03

Representativitet i kontakt med medlemmar (punkt 9, bilaga §
10:22)
Bakgrund
På vårt förbundsstyrelsemöte i januari fick Tove uppdraget att skriva ett underlag om hur en som
förbundsstyrelseledamot bör bete sig i kontakt med landet. Detta underlag presenterades på
mötet i mars, men bordlades på grund av att Tove ej närvarade vid det mötet. Det lyftes återigen
under mötet i maj, där det återremitterades och Isabelle fick även i uppdrag att vara med i
processen.
Nu har vi, underlagsskrivarna, gått tillbaka och kollat protokollen för att se vad det egentligen var
som efterfrågades. Vi tolkade det som att vi i förbundsstyrelsen ska enas om hur en egentligen bör
agera i och hantera situationer som kan dyka upp i ens roll som förbundsstyrelseledamot. Detta är
vad vi har kommit fram till.
Våra egna tankar kring denna eviga fråga kan förkortas till tre små fina ord: risklös respektabel
representation. Vi kan kalla den för de gyllene r:ns dikt. Den talar rätt mycket för sig själv kan
tyckas men här kommer ändå en liten förklaring till denna (förhoppningsvis) snart mycket
etablerade strof.
Risklös - ta inga onödiga risker. Informera saker till folk som behöver veta saker. Allt för att detta
liv ska bli så smidigt som möjligt.
Respektabel - snacka till exempel inte skit, vare sig om andra i fs, övriga i landet eller människor
utanför unf. Var en bra människa som folk inte ska vara rädd att lära känna. Det blir ju roligare så.
*ler*
Representation - Tänk på att du ÄR fs och därmed unf i medlemmarnas ögon. Och unf är ju glädje
och trygghet. *ler igen*
Diskussionsfrågor
Eftersom uppdraget att skriva detta underlag kom från en vilja att enas om hur vi som
förbundsstyrelserepresentanter ska uppträda när vi just representerar är det det som kommer stå
i fokus här.
Fundera över följande frågor och var beredd på att diskutera dina svar med övriga
förbundsstyrelsen.
Fundera ut topp 5 egenskaper du vill att en FS-representant ska uppvisa i möte med medlemmar

Är en alltid representant för förbundet? Eller finns det tidpunkter och grupper en inte är FSrepresentant i? När representerar en egentligen förbundet?
Vad är skillnaden mellan att vara i ett sammanhang som privatperson och FS-representant?
Har du under mandatperioden hamnat i en situation som du har upplevt som särskilt svår, ur ett
representativitetsperspektiv? Vad gjorde den situationen svår?

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen

Isabelle Benfalk och Tove Achrenius
Uppsala och Göteborg, 2016-08-28

Medlemslöfte (punkt 9, bilaga § 10:23)
Introduktion
Bakgrunden till denna diskussion bygger på uppdraget rörande medlemslöftet som gavs IOGTNTOs förbundsstyrelse på kongressen i Lund 2015. Under kongressen diskuterades förändringar
till gränser på 0,0 och 0,5 med motiveringen att nuvarande alkoholhalt bl.a. kan trigga återfall
bland missbrukare. De ska utreda medlemslöftet med fokus på volymprocentsgränsen, med syftet
att skapa ett diskussionsunderlag inför nästa kongress, och ett ev. beslutsunderlag till kongressen
därpå (2019).
Eftersom medlemslöftet är rörelsegemensamt har IOGT-NTO önskat att även vi i
förbundsstyrelsen lyfter några av de områden som IOGT-NTOs uppdragsbeskrivning innefattar.
Nuläge
Idag är vårt gemensamma medlemslöfte följande:

Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att ej använda alkoholdrycker med
högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.
Frågeställningar att diskutera
-

Vilka positiva/negativa konsekvenser kan ett ändrande av medlemslöftet leda till?
Diskussionen kring beroendeproblematiken nämns ofta i dessa sammanhang, kan vi som
organisation förebygga återfall genom en förändrad volymprocent? (är det alkoholhalten,

kulturen eller drycken som triggar återfall)
-

Vad skulle en volymprocentsändring innebära för de personer som avlagt löftet gällande
2,25- gränsen när de blev medlemmar?
Finns det ett behov att förändra nuvarande medlemslöfte och utreda detta vidare?

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen.

att

ge i uppdrag till XXX att återkoppla till IOGT-NTO och delge våra
diskussionstankar.

Maria Emilsson
Göteborg ,2016-09-04

Uppföljning beslut gällande försäljningsmedgivande (punkt 10,
bilaga § 10:24)
Bakgrund
Under förbundsstyrelse mötet i mars den 18-20:e mars så förde vi i förbundsstyrelsen en
diskussion kring ett försäljningsmedgivande som UNF Uppsala bett oss behandla.
Utdrag ur protokoll:
§ 7:9 e) Försäljningsmedgivande (bilaga 7:27)
Max Johansson föredrog ärendet.
Malin Andersson undrar över att-sats 2, pengarna borde väl tillfalla UNF Uppsala? Max Johanssson svarade
med en hänvisning till paragraf 6:1 Rättsförhållanden, sista punkten: "Föreningar och distrikt ska redovisa
kapital som de får vid försäljning av fast egendom eller del i fast egendom till förbundsstyrelsen. Detta
gäller också kapital som de får i ersättning för fast egendom efter brand eller annan skada eller
expropriation, eller till följd av annat förhållande. Kapitalet ska förvaltas av förbundsstyrelsen för
föreningens eller distriktets räkning. Förbundsstyrelsen kan besluta att någon annan ska förvalta kapitalet.
Kapitalet får inte användas för andra ändamål än köp av fast egendom eller del i fast egendom.
Förbundsstyrelsen kan dock besluta att kapitalet får användas på annat sätt. Ränta på kapitalet får
användas till den löpande verksamheten i den förening eller det distrikt som kapitalet tillhör."
Eric Tegnander yrkar på att punkten direkt justeras.
Mötet beslutade
att

godkänna försäljning av UNF Uppsala:s 50%-iga andel, av Lidingby 1:9, Enköping, villkorat
av:att
försäljningslikviden (på 50% av försäljningsintäkten) tillfaller UNF
förbundet
efter en slutlig reglering mellan parterna.

att

UNF förbundet förvaltar försäljningslikviden.

att

ge kansliet i uppdrag att ta vidare processen tillsammans med UNF Uppsala om hur
pengarna ska användas.

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

att

ajournera mötet klockan 18:36 på lördagen den 19e mars 2016 till klockan 9:00 på söndagen
den 20e mars.

att

återuppta mötet klockan 09:01 på söndagen den 20e mars 2016.

För er som var med på mötet och kommer ihåg debatten kring vem och vilka pengarna skulle
tillfalla så kan vi se att det beslutet som står skrivet inte stämmer med det vi faktiskt beslutade.

Även fast vi har omedelbart justerat det, vilket egentligen gör att det faktiskt stämmer.
Hur som helst behöver vi antingen korrigera beslutet eller se till att besluta att pengarna ska
tillfalla UNF Uppsala.
Analys
Det finns två olika vägar som vi i nuläget kan ta vidare ärendet med.
Dessa är:
Alternativ 1:
Att vi går tillbaka och river upp beslutet vi fattade på förbundsstyrelse mötet i mars.
Vilket jag personligen tycker är det mest korrekta då vi faktiskt inte fattade det beslutet som står i
protokollet. Dock finns en rädsla för att det ska krångla till processen av försäljningen då den är i
sitt slutskede.
Alternativ 2:
Vi väljer att inte gå tillbaka och riva upp beslutet och därmed uppdragsger till kansliet tillsammans
med Malin Andersson att samtliga pengar som inkommer vid försäljning ska tillfalla UNF
Uppsala. Det helt klart smidigaste och men minst korrekta.
Oavsett vilket vi landar så kommer resultatet vara detsamma, alltså att de pengar som inkommer
av försäljningen ska gå till UNF Uppsala.
Min högst personliga analys är att vi bör gå tillbaka och riva upp beslutet, samt
Uppföljning
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att
” att

riva upp beslut:
försäljningslikviden (på 50% av försäljningsintäkten) tillfaller UNF förbundet
efter en slutlig reglering mellan parterna.

att

UNF förbundet förvaltar försäljningslikviden.

att

ge kansliet i uppdrag att ta vidare processen tillsammans med UNF Uppsala om hur
pengarna ska användas.”

att

godkänna försäljning av UNF Uppsala:s 50%-iga andel, av Lidingby 1:9, Enköping, villkorat
av:att
försäljningslikviden (på 50% av försäljningsintäkten) tillfaller UNF Uppsala
efter en slutlig reglering mellan parterna.

att

ge kansliet i uppdrag att ta vidare processen

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

Max Johansson
Stockholm, 2016-08-08

