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fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 8-10 juni 2018
sida 1 av 14
Plats:

UNF:s kansli, Stora Essingen i Stockholm

Datum:

den 8-10 juni 2018

Närvarande ledamöter

Närvarande tjänstemän:

Isabelle Benfalk (ej närvarande delar av 12:9 a)
Olle Gynther - Zillén
Olle Åkesson
Anneli Bylund (ej närvarande delar av 12:9 a)
Lina Sultan
Semanur Taşkın
Maria Emilsson
Jens Jörgensen Moberg (ej närvarande 12:1 - 12:5 samt 12:7
c)
Samuel Somo (ej närvarande 12:7 h)

Paragrafer:

§§ 12:1-12:10

Bilagor:

§§ 12:1-12:26

§ 12:1 Mötets öppnande
Isabelle Benfalk hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 10:09 den 2018-06-08
och informerade om schemat för helgen.
§ 12:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga 12:1)
Olle Gynther Zillén yrkar på att “lägga till ett beslutsärende Skyltar”, “lägga till ett
rapportärende Måluppföljningsdokument” och “lägga till ett beslutsärende
Uteslutningsärende”.
Isabelle Benfalk yrkar på att “att lägga till ett beslutsärende Arbetsfördelning”, “att lägga till
ett beslutsärende Ny verksamhet 2019” och “att lägga till ett beslutsärende En röst att räkna
med Del II”
Mötet beslutade
att

bifalla samtliga ändringsyrkanden

att

fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

§ 12:3 Val av sekreterare
Mötet beslutade
att

välja Olle Gynther - Zillén och Samuel Somo till sekreterare för mötet.
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§ 12:4 Val av justerare
Mötet beslutade
att

välja Lina Sultan och Anneli Bylund till justerare för mötet.

§ 12:5 Föregående protokoll
Olle Gynther Zillén föredrar de tre senaste protokollen.
Mötet beslutade:
att
lägga FS09, FS10 & FS11 till handlingarna.
§ 12:7 Rapportärende – utskott
§ 12:7 a) Arbetsutskottet (bilaga 12:2)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 Rapportärende – styrelse
§ 12:7 b) Ordföranderapport Isabelle (bilaga 12:3)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 c) Kassörsrapport Olle (ingen bilaga)
Det föredras en status av ekonomin i nuläget. En diskussion förs gällande hur vi ska tänka
långsiktigt för att fokusera på såväl kostnader som är motiverade och hur vi kan öka
intäkterna i organisationen.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 d) Bildningsledarrapport Anneli (bilaga 12:4)
Läget för förbundssamlingen föredras, där flyg i princip krävs för att kunna maximera tiden
för deltagarna och sedan lyfts idéer om att ha höjdaren på våren istället för att inte
konkurrera med annan verksamhet på hösten.
En lyfter frågan kring att Höjdaren går ju att genomföra på en kortare tid. En annan lyfter

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 8-10 juni 2018
sida 3 av 14
vikten av att vi nå brett med kommunikationen så att medlemmar som inte annars nås får
möjlighet att gå på våra bildningsarrangemang.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 Rapportärende – kansli
§ 12:7 e) Generalsekreterare (bilaga 12:5)
Förbundsstyrelsen får en föredragning kring personalärenden. Sedan blir det en stor
finansieringsdiskussion.
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 12:7 f) Personalfri punkt (ingen bilaga)
Mötet beslutade:
att

notera punkten.

§ 12:7 Rapportärende – Inventeringen
§ 12:7 g) En röst att räkna med del 1 (bilaga 12:6)
Det kommer frågor kring vad en är mest stolt över? Föredragande svarar att stoltheten kring
medlemmarnas engagemang, demokratin och samarbetet. Sedan kommer flera röster som
instämmer i hur fett projektet varit och hur bra det kan bli.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 h) En röst att räkna med del 2 (bilaga 12:7)
Det kommer funderingar kring hur vi ska opionionsbilda? Föredragande svarar att de haft
workshop med reformact och berättar om planerna med projektet framåt hösten samt
berättar om ett beslutsärende som kommer senare.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
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§ 12:7 i) Debattakademin (bilaga 12:8)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 j) Hälsa (bilaga 12:9)
Det ställs en fråga kring hur det är tänkt med framtiden i projektet. Finns en farhåga kring
att det som lagts fram inte kanske räcker. Föredragande svarar på frågorna och meddelar att
gruppen som är skapad nu är tänkt att samla personer med intresse, för att de sedan kan
engagera sig vidare och skapa den verksamhet som vi vill ha.
Det genomförs en diskussion huruvida strategin för att skapa engagemanget i uppstarten
kring det här verksamhetsområdet är och varit. En tycker att kan köra aktiviteter som ett
sätt att visa på vad en kan göra inom projektet. Som en inspiration.
En annan lyfter att det är viktigt att vi använder medel som vi avsätter, och att revisorer
brukar påpeka att vi inte gör det. Vi avsätter mycket resurser, och att det behöver vägas in i
projektarbetet.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 k) Gaming (bilaga 12:10)
Det ställs frågor kring vad ambitioner och visioner är för gamingverksamheten?
Föredragande svarar att visionen är att gaming ska bli en återkommande verksamhet med
årliga samlingar. Att det ska vara samarbeten med andra aktörer och att
folkbildningsverksamhet genomförs såväl i föreningar men i enskilda grupper. En långsiktig
dröm är att våra UNF:are startar E-sportlag som åker runt och spelar på olika event och på
så sätt syns och värvar UNF.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 Rapportärende – Övrigt
§ 12:7 l) Landet (ingen bilaga)
Det lyfts att fler faddrar behövs för att kunna möta behovet i landet.
En annan ställer frågan varför vi ska lägga så mycket tid och resurser på faddringen. Vad får
vi ut av det? Det förs också en diskussion kring hur stöd kan se ut inom formen som faddring
innebär.
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Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 m) Vit jul-rapport (ingen bilaga)
Det lyfts att vi alla är representanter för vit jul.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 n) Kommunranking (bilaga 12:11)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 o) Likabehandlingsarbetet (bilaga 12:12)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 p) Trivselgerillan (bilaga 12:13)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 q) UNF byter lokal (bilaga 12:14)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 12:7 r) Riksstyrelsen (bilaga 12:15)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
att

ajournera mötet för grupprocess klockan 14:00 den 8e juni.

att

återuppta mötet klockan 16:40 den 8e juni.

§ 12:8 Diskussionsärenden
§ 12:8 a) UNF byter bort lokalen (bilaga 12:16)
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Anneli Bylund föredrar det förarbete som gjorts tillsammans med Jens Jörgensen Moberg och
lyfter att vi just nu befinner oss i en informationsinhämtningsfas. Under mötet leder nu
Anneli förbundsstyrelsen igenom en diskussionsprocess. Förbundsstyrelsen får gemensamt
komma på uppdrag som de tycker hör till på nivåerna föreningar, distrikt och förbundsnivå.
Sammanfattningsvis kan en säga följande:
Föreningars uppdrag är att skapa förutsättningar för medlemmar att delta och arrangera
verksamhet inom IGLOR. Att fånga upp och utveckla våra medlemmars engagemang. Fokus
ska också kunna ligga på att bilda våra medlemmar och möjliggöra att UNF:s vision nås.
Distrikts uppdrag är att skapa förutsättningar för föreningar att verka och utvecklas. Bilda
och driva opinionsbildning. Se till att finansiering kan säkerställas lokalt och säkerställa att
UNF finns lokalt. En annan aspekt som lyfts är att kunna vara de som möjliggör att UNF:s
arbetsplan och det som beslutas på förbundsnivå når ut till föreningar och medlemmar.
Förbundet uppdrag är att sätta en tydlig riktning och visa vägen för UNF-landet, arbeta
strategiskt och långsiktigt samt skapa stabilitet. Utveckla och ge stöd till distrikt så att de i
sin tur kan möjliggöra engagemang på gräsrotsnivå. Vara en aktiv politisk aktör.
Vidare görs lite värderingsövningar kopplat till diverse påståenden för att samla in
förbundsstyrelsen inställning till olika parametrar.
Mötet beslutade:
att
notera diskussionen.
att

ajournera mötet för middag klockan 18:56 den 8e juni.

att

återuppta mötet klockan 10:00 den 9e juni.

§ 12:9 e) Integritetspolicy (bilaga 12:21)
Samuel Somo föredrar ärendet.
Det förekommer frågor om vilka revideringar som får göras och förbundsstyrelsen väljer
därför att tolka “nödvändiga” som nyckelord i ”uppdra åt generalsekreteraren att
implementera, följa upp och genomföra nödvändiga revideringar”.
Mötet beslutade:
att
anta Integritetspolicy för UNF
att

uppdra åt generalsekreteraren att implementera, följa upp och genomföra
nödvändiga revideringar.
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§ 12:9 f) Representationspolicy (bilaga 12:22)
Samuel Somo föredrar ärendet.
Det förekommer frågor om vilka revideringar som får göras och förbundsstyrelsen väljer
därför att tolka “nödvändiga” som nyckelord i ”uppdra åt generalsekreteraren att
implementera, följa upp och genomföra nödvändiga revideringar”.
Mötet beslutade:
att
anta representationspolicy för UNF
att

uppdra åt generalsekreteraren att implementera, följa upp och genomföra
nödvändiga revideringar.

§ 12:9 g) Inköps- och leverantörspolicy (bilaga 12:23)
Samuel Somo föredrar ärendet.
Det förekommer frågor om vilka revideringar som får göras och förbundsstyrelsen väljer
därför att tolka “nödvändiga” som nyckelord i ”uppdra åt generalsekreteraren att
implementera, följa upp och genomföra nödvändiga revideringar”.
Mötet beslutade:
att
anta Inköps- och leverantörspolicy för UNF
att

uppdra åt generalsekreteraren att implementera, följa upp och genomföra
nödvändiga revideringar.

§ 12:9 i) Plattformsprojektet (bilaga 12:25)
Isabelle Benfalk föredrar ärendet.
Mötet beslutade:
att

avsluta projekt Plattform.

att

uppdragsge åt Olle Gynther Zillén att ansvara för att idéen lyfts vid marsmötet.

§ 12:6 Lägesrunda
Förbundsstyrelsen och generalsekreteraren får svara på hur läget är nu och vad som varit
bäst med våren.
§ 12:9 h) Mötesplan 2018-2019 (bilaga 12:24)
Isabelle Benfalk föredrar ärendet. Mötesplanen föreslås att revideras i och med att vi går in i
kongressår.
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Datumförslag nedan
Augusti 24-26
Det här mötet kommer vi ägna åt att prata strategi, vart vill vi att UNF ska vara om några år?
Oktober 20
Det här mötet kommer vi ägna åt en session med psykologifabriken.
November 16-18
Rörelsegemensamt möte där vi klubbar budgeten för 2019 och därmed all verksamhet.
Januari 11-13
Standardmöte.
Mars 1-3
Diskussion om vad vi vill lägga fram till kongressen samt ansvarsfördelning av uppdrag inför
kongressen.
Maj 17-19
Sista ordinarie mötet innan kongressen, ägnas åt motionssvar, klubbande av propositioner
och andra gottigheter.

Mötet gör medskick om att variera mötesplatser.
Mötet beslutade:
att

anta mötesplanen 2018-2019

§ 12:8 b) Kärnaffären och intäktskrav (bilaga 9:19)
Förbundsstyrelsen går igenom det antagna syftet och visionen som antogs på arbetsveckan.
Mötet beslutade:
att
notera diskussionen.
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§ 12:8 c) UNF 2023 (ingen bilaga)
Mötet beslutade:
att
notera diskussionen.
§ 12:9 Beslutsärenden
§ 12:9 a) Arvoderingsutredning (bilaga 12:17)
Lina Sultan meddelar innan mötet att ett erbjudande om karriärsmässig fördelaktig
tillsvidareanställning dykt upp och därför är hen ej längre aktuell för arvodering på heltid.
Mötet processleds av flera ledamöter ur styrelsen och tankar lyfts bland annat om hur och
vad som ska arvoderas.
Nedan lyfts i prioriterad ordning:
● Intern organisation
● Politisk talesperson
● Arbetsledning generalsekreterare
● Strategiskt leda organisationen
● Distriktsstöd - bildning
Olle Gynther Zillén yrkar på att “arvodera Anneli Bylund på 50% från och med 10/06–18”.
Det diskuterades kring olika former kring hur innehållet i arvoderingarna ska kunna formas
gemensamt bland de som blir arvoderade.
Mötet beslutade:
att
fortsatt arvodera Isabelle Benfalk på 100% från och med 10/06–18 med nytt
arvoderingsavtal
att

arvodera Anneli Bylund på respektive 50% från och med 10/06–18

att

ge Olle Gynther Zillén i uppdrag och mandat att efter förbundsstyrelsens riktlinjer
skriva kontrakt med den/de eventuellt nya arvoderade

att

Anneli Bylund och Isabelle Benfalk ska presentera ett preliminärt förslag på
arbetsfördelning till 10/6.

att

Isabelle och Anneli kommer med ett förslag på uppdaterad arbetsordning till augustimötet.

att

ajournera mötet för kvällsaktivitet klockan 16:22 den 9e juni.
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§ 12:9 b) Delegationsordning (bilaga 12:18)
Mötet beslutade:
att
återuppta mötet klockan 10:05 den 10e juni.
att

anta den reviderade delegationsordningen för 2017-2019.

att

Ungdomens Nykterhetsförbunds (organisationsnummer 878500- 1622) firma från
och med 2018-04-15 tecknas av Isabelle Benfalk, Olle Åkesson, Olle Gynther Zillén
och Samuel Somo dock minst två i förening samt att ärendet omedelbart justeras

§ 12:9 c) Årsredovisning 2017 (bilaga 12:19)
Samuel Somo föredrar ärendet.
Det lyfts behov av transparens, så att vi är öppna med pengaflyttning mellan poster.
Kudos skickas till underlagsskribenter för bra underlag.
Mötet beslutade:
att
fastställa årsredovisningen för UNF 2017
att
årsredovisningen föreläggs 2019 års kongress
§ 12:9 j) Jönköpings slottsköp (bilaga 12:26)
Olle Åkesson yrkar på att “fastställa att Jönköpings distrikt av Ungdomens
Nykterhetsförbund får rätt att köpa fastigheten Fritiden 1 i Jönköpings kommun” &
“villkoren för lånet och köpet följer bifallna att:satser tagna vid FS-mötet 170821”
Mötet beslutade:
att

fastställa att Jönköpings distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund får rätt att köpa
fastigheten Fritiden 1 i Jönköpings kommun.

att

villkoren för lånet och köpet följer bifallna att:satser tagna vid FS-mötet 170821.

§ 12:9 d) Jämlikhetsbokslut 2017 (bilaga 12:20)
Olle Gynther Zillén föredrar ärendet.
Mötet beslutade:
att
notera bilagan för jämlikhetsbokslutet 2017
Olle Gynther Zillén reserverar sig mot beslutet att notera bilagan för jämlikhetsbokslut med
motiveringen nedan:
“Jag vill ej vara medlem i ett förbund där jämlikhet tolkas som ålder och socialt kön, det finns
en hel rad parametrar som missas - om vi ens ska ha ett jämlikhetsbokslut. När det heller ej
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finns ett riktigt kongressuppdrag för frågan känns det bara än mer olustigt samt
odemokratiskt. UNF vill jag ska vara en fristad.”
§ 12:9 l) Skyltar (ingen bilaga)
Olle Åkesson föredrar ärendet där arbetsutskottet fått in en ansökan om att förnya skyltar,
det handlar särskilt om vi ska ha en skyltpott eller behandla ärende per ärende.
Det förs en diskussion huruvida vilka parametrar som ska gälla för att kunna erbjuda skyltar
till de som behöver.
Maria Emilsson yrkar på att “bevilja UNF Jämtlands ansökan.” då det skett en miss i vår
kommunikation mot UNF Jämtland.
Mötet beslutade:
att
bevilja UNF Jämtlands ansökan*.
* beloppet som beviljades är 5000 kronor.
§ 12:9 n) Ny verksamhet 2019 (ingen bilaga)
Isabelle Benfalk föredrar ärendet muntligt. Frågeställningen är egentligen om
förbundsstyrelsen tycker det ska tas fram nya projekt för 2019, eller om vi ska fokusera på de
projekt som redan ligger.
Mötet beslutade:
att
notera diskussionen
§ 12:9 o) En röst att räkna med Del II (ingen bilaga)
Semanur Taskin föredrar ärendet. En röst att räkna med del 2 ska lanseras under hösten.
Projektansvariga har haft möte med en extern byrå för att få tips och idéer på hur en
kampanj kan utformas som inkluderar hur engagemanget för medlemmar kan se ut.
Isabelle Benfalk lyfter att förbundsstyrelsen har pausat plattformsprojektet och att medel
kan finnas där att skjuta till. Detta då det kostar att ta in en extern part som kan hjälpa oss
forma och ta fram kampanjen.
En lyfter att hen inte tycker att köpa in externt ger det som en ofta vill ha. Och att det inte
föder internt engagemang. Det lyfts kritik kring att det inte finns något skriftligt underlag.
Isabelle lyfter att mötet med den externa parten skedde under veckan, och att det tyvärr nu
inte finns något skriftligt underlag.
Det råder delade meningar kring om det ska investera mer medel och att det kommer ge
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något.
Mötet beslutade:
att
flytta 50 000 kr från det nu nedlagda plattformsprojektet till en röst att räkna med
del II
att
fastställa budgeten för En röst att räkna med Del II till totalt 120 000 kronor
Olle Åkesson reserverar sig mot besluten ovan med motiveringen nedan:
“Budgetrevideringen var bristfällig i form av underlag, argumentation och syfte. Hela
budgeten togs inte i beaktande i revideringen, vilket är en effekt av bristen på underlag och
förberedelse. I sakfrågan anser jag det även orimligt att satsa pengar på hjälp från PR-byrås
för de aktuella summorna, och att jag anser att engagemang skall skapas organiskt och inte
genom inköpta tjänster. Slutligen tycker jag att det är symptomatiskt för UNF och rörelsen
att anlita PR-byrås/mediebyråer där effekten sällan motsvarar investeringen och aldrig
skapar engagemang/delaktighet bland medlemmarna.”
§ 12:9 k) Uteslutningsärende (ingen bilaga)
Förbundsstyrelsen diskuterade ett uteslutningsärende som inkommit med anledning av
#nykterfrizon.
Mötet beslutade:
att
bordlägga ärendet till ett senare extrainkallat förbundsstyrelsemöte
§ 12:9 m) Arbetsfördelning (ingen bilaga)
Isabelle Benfalk föredrar ärendet.
Anneli Bylund kommer få ta en del uppdrag i och med nya arvoderingen. Det görs en runda
kring huruvida en känner att en har maxat sin kapacitet eller om det finns utrymme för mer
arbete. Vissa lyfter ett behov av att avlastas i vissa perioder.
Mötet beslutade:
att
Anneli Bylund ersätter Isabelle Benfalk i kongressgruppen
att
Anneli Bylund ansvarar för likabehandlingsarbetet
att
Anneli Bylund ansvarar för att följa upp uppförandekoden
att
ge Lina Sultan i uppdrag att återkomma till augustimötet med ett förslag på ny
struktur för distriktsstöd

§ 12:7 s) Måluppföljningsdokumentet (bilaga 8:15)
Isabelle Benfalk föredrar ärendet. En diskussion förs huruvida vi ska ta upp arbetet med
dokumentet och ta fram ett eller vilken form det ska vara i.
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Mötet beslutade:
att
notera ärendet.
att

ta bort uppdraget om att ta fram ett måluppföljningsdokument

att

Olle^2 får fria händer att ta fram ett "dokument" som följer upp de beslut och projekt
som tagits kopplat till satta mål och vision och återkommer med det till augusti-fs.

§ 12:10
Avslutning
Isabelle Benfalk avslutade mötet med att uttrycka sin stolthet över förbundsstyrelsen klockan
14:04 2018-06-10
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Signeras via e-signering

_______________________________________

________________

Isabelle Benfalk, mötesordförande

Ort och datum

_______________________________________
Olle Gynther - Zillén, mötessekreterare

________________
Ort och datum

_______________________________________

________________

Samuel Somo, mötessekreterare

_______________________________________
Lina Sultan, mötesjusterare

Ort och datum

________________
Ort och datum

_______________________________________

________________

Anneli Bylund, mötesjusterare

Ort och datum
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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 12:1)
Ärende
1. Öppnande
2. Fastställande av föredragningslistan
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Föregående protokoll
6. Lägesrunda
7. Rapporter
Utskott
a) Arbetsutskottet
Styrelse
b) Ordföranderapport
c) Kassörsrapport
d) Bildningsledarrapport
Kansli
e) Generalsekreterare
f) Personalfri punkt
Inventeringen
g) En röst att räkna med Del 1
h) En röst att räkna med Del 2
i) Debattakademin
j) Hälsa
k) Gaming
Övrigt
l) Landet
m) Vit jul
n) Kommunrankingen
o) Likabehandlingsarbetet
p) Trivselgerillan
q) UNF byter lokal
r) Riksstyrelsen
8. Diskussionsärenden
a) UNF byter lokal
b) Kärnaffären och intäktskrav
c) UNF 2023

Vem
IB
IB
IB
IB
OGZ
IB

Tidsåtgång

Bilaga

2 min
2 min
2 min
5 min
30 min

§ 12:1

OÅ

§ 12:2

IB
OÅ
AB

§ 12:3
Muntligt
§ 12:4

SS
IB

§ 12:5

ST
IB
IB
JJM
OÅ

§ 12:6
§ 12:7
§ 12:8
§ 12:9
§ 12:10

LS
AB
AB
IB
SS
AB
IB

Muntligt
Muntligt
§ 12:11
§ 12:12
§ 12:13
§ 12:14
§ 12:15

Beslut

§ 12:16
Muntligt
Muntligt
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Ärende
9. Beslutsärenden
a) Arvoderingsutredning
b) Delegationsordning
c) Årsredovisning 2017
d) Jämlikhetsbokslut 2017
e) Integritetspolicy
f) Representationspolicy
g) Inköp och leverantörspolicy
h) Mötesplan
i) Plattformsprojektet
j) Jönköpings husköp

Vem

10. Avslutning

IB

Tidsåtgång

OGZ
OGZ
SS
OGZ
SS
SS
SS
IB
IB
IB

Bilaga

Beslut

§ 12:17
§ 12:18
§ 12:19
§ 12:20
§ 12:21
§ 12:22
§ 12:23
§ 12:24
§ 12:25
§ 12:26
5 min

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa föredragningslistan.

Isabelle Benfalk
Labruden, 2018-05-27
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Rapport från Arbetsutskottet (punkt 7 a, bilaga § 12:2)
AU-rapport
AU, bestående av Olle Åkesson, Isabelle Benfalk, Olle Gynther Zillén och Semanur Taskin har
sammanträtt en gång sedan senaste FS-mötet.
Vid detta (20180425) bifölls förslag om ombud på diverse tillställningar. Ansökan om ett
diskussionforum kallat #Nätverket avslogs, och en ansökan om profilmaterial (skyltar) fördes
vidare för diskussion i FS vid detta möte.
I övrigt finns inget att rapportera.

AU genom
Olle Åkesson
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Rapport från förbundsordförande Isabelle Benfalk (punkt 7 b,
bilaga § 12:3)
Gäller period: 2018-04-16- 2018-06-27
Inledning
I mina tidigare rapporter har jag skrivit att det har varit mycket att göra, vilket har varit fallet.
Om jag ska jämföra arbetsbelastningen då med hur den ser ut nu skulle jag vilja påstå att det var
bara en bråkdel av hur läget är nu. Det är otroligt frustrerande att inte hinna med saker och
behöva faktiskt prioritera bort saker som jag annars gärna vill hinna med. Efter det här mötet
hoppas jag att någon mer i förbundsstyrelsen blir arvoderad som kan avlasta mig. Trots det så
känns det fortfarande som att det går bra för oss och bra för UNF. Det är en ynnest att få vara en
del av framgångsåret 2018.
Nedan följer ett axplock av vad jag har ägnat mig åt sen vi sågs sist.
Drogpolitik samt övriga uppdrag
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Fortsatt hantering av ärenden kopplat till #nykterfrizon, det har krävt en del tid med
samtal, utredning osv.
Genomfört månadsavstämningar med distriktsordförandena.
Fortsatt arbeta med Världskongressen, som är den puck som tar mest tid just nu. Vid
intresse kan en muntlig dragning göras. .
Fortsatt arbetet med utvecklingen av Almedalsdrinken som nu går in i slutfasen.
Planerat förbundsstyrelsemötet med allt vad det innebär.
Fortsatt arbeta med mina projekt, se separata bilagor.
Skrivit en debattartikel publicerad på Nyheter24
Stått med på en debattartikel skriven av Semanur som publicerades i Dagens Samhälle
som gav oss mycket uppmärksamhet
Genomfört en blixtkampanj under hashtaggen #backabolaget med tillhörande KIT-klipp
som har fått stor spridning på sociala medier
Planerat och genomfört mina delar under distriktsstyrelsesamlingen som jag upplever
gick väldigt bra
Representerat UNF på NBV:s huvudmannamöte i Göteborg
Representerat UNF på CAN:s årsmöte och blev där invald till suppleant i styrelsen
Deltagit på möte med Riksstyrelsen
Börjat planera förbundssamlingen tillsammans med Anneli
Haft möte med den internationella avdelningen på IOGT-NTO om framtida
samarbetsmöjligheter
Varit i Borås på Folknykterhetens dag och höll ett kort tal
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Varit med i processen kring En röst att räkna med Del 1 och valet av alkoholpolitisk
nyckelfråga
Har tillsammans med Anneli börjat planera stordåd kring Kommunrankingen
Deltagit på ett frukostseminarium arrangerat av Psykologfabriken angående ledarskap,
psykologi och civilsamhället.
Fortsatt faddring av mina distrikt med regelbundna avstämningar och annat smått och
gott.
Haft gemensamt möte med övriga förbundsordföranden samt generalsekreterare i
rörelsen.
Påbörjat arbetet med implementeringen av Uppförandekoden.

Fördjupning
Det finns en del saker jag vill förbjupa mig kring. Till att börja med har vi NBV:s
huvudmannamöte. De har de senaste åren gått väldigt bra för NBV, en har ökat otroligt mycket i
producerad verksamhet och unika deltagare. Som ett resultat av detta har en påbörjat en
omorganisaering av sina avdelningar. Det har varit en gedigen process som nu har kommit in i
själva genomförande-fasen. En ska minska antalet avdelningar och fokusera med på det lokala.
Det är en positiv utveckling enligt min åsikt.
Vidare vill jag lyfta det drogpolitiska. Det är verkligen ett område på frammarsch inom UNF. Vi
fick inte bara en utan två debattartiklar publicerade under den här perioden samtidigt som vi slöt
upp bakom #backabolaget. Som ett resultat av detta har det haglat in inbjudningar till diverse
saker bland annat en fet inbjudan till ett mingel under Almedalsveckan. Det visar att vår resa mot
att bli en röst att räkna med på mer än bara påbörjad.
Framtiden
Jag ser mycket fram emot det år som komma skall. Vi har en nyckelfråga att kampanja kring, vi
ökar i medlemsantal och vi förbättrar oss och vår organisering. Som jag ser det är vi på väg mot
något fantastiskt och även om det har funnits och kommer finnas farthinder så är jag väldigt
hoppfull kring att vi kommer lämna över ett UNF som är större, starkare och
helt_jädra_underbart.
”Either I will find a way, or I will make one.”
Philip Sidney
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Labruden, 2018-05-27
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Rapport angående bildningsarbetet (punkt 7 d, bilaga § 12:4)
Övergripande
Sedan föregående förbundsstyrelsemötet har tempot i bildningsarbetet ökat avsevärt. Väldigt
många olika bitar har behövt falla på plats nu för att hösten ska fungera bra. Dessa månader har
präglats av distriktsstyrelsesamling, stöd till julkursen, mejl fram och tillbaka om nästa höjdaren,
den pågående höjdaren, korrekturläsa UNF:aren-materialet, börja smida planer till
förbundssamlingen, samt börja fundera på vad som kommer hända med bildningen under 2019
och framåt. En process i att arbeta fram inkluderande arrangemang har också blivit inledd. I
skrivandes stund är det ganska oklart hur bildningsledaren hunnit med detta samtidigt som
privatlivet i långa perioder varit fyllt med 12 timmar långa arbetsdagar.
Djupdykning
UNF:aren – Tyvärr har UNF:aren-materialet skjutits upp i ytterligare ett par omgångar och i
skrivandes stund ska de sista bitarna av det falla på plats. Trots detta har certifieringarna varit
lyckade och deltagarna har tyckt att det varit bra. Nu arbetas det med att knyta ihop lösa trådar
då organisationsutvecklaren kommer gå på tjänstledighet.
Höjdaren – Äntligen har det blivit spikat datum, plats och arrangör av Höjdaren Make Change.
Nu behöver alla peppa medlemmar att ansöka till kursen. Information är på väg. Det är viktigt
att alla hjälps åt att prata om Höjdaren och peppa medlemmar att ansöka.
Distriktsstyrelsesamlingen – Både arrangörer, deltagare och personal har visat stor uppskattning,
vilket värmer. Årets koncept verkar lovande och värt att prova nästa år också. Vissa saker kan
dock förbättras tills nästa år och en del saker går att konstatera att det är svårt att göra alla nöjda.
Förbundssamlingen – Information om förbundssamlingen har börjat spridas. Årets tema
kommer vara demokrati för att diskutera och utmana den demokratiska formen UNF har idag.
Det har varit lite orosmoln kring ekonomin och resor, då det är både dyrt och otympligt att resa
till Örnsköldsvik. Likt Höjdaren är det också viktigt att peppa medlemmar om att åka på
förbundssamlingen.
Framtiden
-

1:a augusti sista ansökningsdag för Höjdaren: Make Change
1:a augusti sista anmälningsdag förbundssamlingen och den är 14-16 sep i Örnsköldsvik
Augusti sista ansökningsdag till gruppledare för julkursen

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Västerås, 2018-05-24
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Bildningsinsats

När

Prio

Använt
(180430
Budget
) Ansvarig

Höjdaren: Alkoholen och
samhället

−68 409 Tollare och
2 100 000 kr
kr Wendelsberg

HT17-VT18

Höjdaren: Make change

21-23 sep
7-9 dec
15-17 mars
17-19 maj

Julkursen

Över jul

2 175 000 kr

Förbundssamlingen

14-16 sep

3 150 000 kr

100 000 kr

Progn
os
Mål Läget
-

-

Har nu kommit överens med folkhögskolorna om att de ska
genomföra Make Change. Till nästa förbundsstyrelsemöte
kommer bildningsledare haft en workshop med dem om
innehållet.

Tollare och
0 kr Wendelsberg
−5 726 Birk Wikén och
kr Simon Thörn
Anneli Bylund och
0 kr Isabelle Benfalk

I skrivandes stund arbetar höjdarna med agenda 2030 och vid
nästa förbundsstyrelsemöte är deras sista träff över.

-

-

Simon och Birk arbetar flitigt med sin planering. Information om
att ansöka till julkursen kommer ut i slutet av maj.

-

-

Anneli och Isabelle har haft ett planeringsmöte och beslutat om att
temat för i år kommer vara demokrati.

3 250 000 kr

0 kr Anneli Bylund

-

-

Distriktsstyrelsesamlingen är genomförd. Hittills har både
deltagare och kursledning visat mycket uppskattning för helgen.

Distriktsordförandenätverket

18-20 maj +
fler datum

3 100 000 kr

Isabelle Benfalk och
0 kr Max Johansson

-

-

Genomfördes på distriktsstyrelsesamlingen.

Kassörssamling

18-20 maj
+fler datum

4

80 000 kr

0 kr Olle Åkesson

-

-

Genomfördes på distriktsstyrelsesamlingen.

5

−29 361
65 000 kr
kr Hampus Blom

Distriktsstyrelsesamling (DSS) 18-20 maj

UNF:aren

Mars-april

Ledaren

Augustiseptember

Materialet ska vara klart för att skicka ut till alla certifierade
medlemmar till början av juni. Hittills är det runt 40-50 personer
365 750 som blivit certifierade.

4,5

75 000 kr

0 kr Anneli Bylund

Bildningsledaren jobbar med att ta fram en beställning på
88 120 materialet.

Specialisten

1

0 kr

0 kr Anneli Bylund

62 100 På västfrontet intet nytt

Föreningsstyrelsesamling

1

0 kr

0 kr Anneli Bylund

202 400 På västfrontet intet nytt

Strömlinjeforma Bilda dig

2

0 kr

0 kr ???

-

-

På västfrontet intet nytt

Utveckla grundmaterial

2

0 kr

0 kr ???

-

-

Bildningsledaren jobbar med att lägga en beställning på materialet.
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Rapport från generalsekreterare Samuel Somo (punkt 7 e, bilaga §
12:5)
Generalsekreteraren här. För lite mer än ett år sedan tog jag de första stapplande stegen in rollen,
i organisationen som legat mig varmt om hjärtat sedan tonåren. Ett år går fort och det har hänt
väldigt mycket i UNF. Vi skapar blixtkampanjer för att försvara bolaget. Lanserar nyckelfråga,
värvar och backar våra medlemmar runt om i landet. Vi möter motgångar i ljuset av framgångar.
Vi ställs inför prövningar som peppar, sliter, utvecklar och förbättrar oss. Det här året har lärt
mig mer än jag någonsin kunnat föreställa mig. Här får ni den sista GS-rapporten innan
sommaren.
Ekonomi
Slutrevision har genomförts och en slutgiltig årsredovisning presenteras för underskrift på FSmötet. Vi har väldigt god ordning på vår bokföring och ekonomi, vilket är skönt. Däremot har vi
fått en del punkter som vi behöver åtgärda. I samband med det har jag till detta möte har jag tagit
fram två policys som UNF har behov av. Vi kan även konstatera att vi gör ett stort minus på
verksamhetsresultatet. Våra beräknade intäkter minskar och våra utgifter har ökat. Vi har
tidigare konstaterat att vi behöver möta det intäktsbortfall som slagit mot organisationen,
samtidigt som vissa kostnader har bibehållits och ökat. Vid tidpunkten för det här mötet har en
av de största förändringarna påbörjats för att stabilisera vår ekonomi för kommande år men
samtidigt upprätthålla den nivå UNF behöver för att bli större och starkare.
Jag har tillsammans med vår förbundsordförande genomfört ett möte med Junis och NSF kring
fördelningen av miljonlotteriets överskott. Utifrån det mötet kommer respektive GS att
sammanträda och ta fram ett reviderat utkast på det fördelningsavtal som finns upprättat sedan
tidigare. Det rör sig inte om några större förändringar i dagsläget.
Jag kommer muntligt på mötet informera om läget kring Miljonlotteriet och vad vi kan förvänta
oss för påverkan på vårt överskott kommande år.
Personalorganisation
Vid tidpunkten för det här mötet sker större förändringar i vår personalorganisation. Dessa
förändringar kommer vi fokusera mycket på under hösten då vi behöver jobba på att ge alla de
förutsättningar som behövs för att kunna leverera hållbart i linje med det som organisationen
behöver.
Under distriktsstyrelsesamlingen deltog nästintill all personal från UNF. Något som var väldigt
uppskattat av gruppen. Såväl för nätverkande som att mötas och peppa varandra.
När det gäller personalärenden har vi haft en hel del naturliga vakanser. Det är alltid tråkigt när
personal väljer att sluta. Mitt fokus här har varit att se över hur vi täcker upp för de
nyckelfunktioner som har slutat hos oss. Vi har exempelvis fått ta in extern
kommunikationshjälp för att täcka vårt kommunikationsbehov nu när vår kommunikatör har
slutat. Till hösten kommer vi rekrytera en ny kommunikatör.
I början på maj kom vår ordinarie biträdande generalsekreterare tillbaka och det känns väldigt
skönt att ordinarie ledningsgruppen nu får möjlighet att arbeta ihop nära.
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Utvecklingsprocesser
eBas
Vi fortsätter att arbeta på med de justeringar som behövs i systemet så att det blir så enkelt som
möjligt för föreningar och distrikt att verka i det. Vi tycker också det är glädjande att Junis har
bestämt sig för att gå över till eBas. Det här gör att vi gemensamt kan samverka kring utveckling
som är relevant för UNF, Junis och NSF.
Värvningen går bra men att få medlemmar från föregående år in i systemet i år ligger efter.
Därför gör vi riktade insatser och kommunikation för att inte tappa den delen resterande del av
året.
Grafisk profil
Implementeringsarbetet fortskrider och vi är snart i fas med en ny webbshop. Nytt
värvarmaterial har tagits fram och nästa stora process är att få till de distriktsspecifika designerna
som vi utlovat.
Motdrag
Remakearbetet fortskrider enligt plan med byrån som vi har anlitat. Dock har vi på grund av
oväntad sjukdom fått skjuta upp nummer två av Motdrag. Istället blir nummer tre, som också är
det nya Motdrag, ett dubbelnummer med så mycket göttigt att det kommer få våra läsare att be
alla sina kompisar att skaffa en prenumeration.
Detta medför också att arbetet med att se över policyn pausas. Dels för tiden inte har funnits för
redaktören. Och dels för att vi inom oss kommit fram till att det inte är lika aktuellt just nu.
GDPR
Tack PUL för allt du gjort för oss. Men nu har vi välkomnat GDPR in i matchen. Anpassningar
för såväl UNF som hela IOGT-NTO-rörelsen har pågått en längre period. Inför det här mötet
presenteras en integritetspolicy som UNF behöver fastställa. Vi har sedan tidigare säkerställt att
vårt nya värvarmaterial som finns framtaget är GDPR-säkrat. Arbetet med anpassningarna till
GDPR fortskrider löpande.
Slutord
Jag vill önska hela förbundsstyrelsen och alla tappra själar som läser dessa handlingar en riktigt
härlig sommar. Eld och lågor! Kamp mot droger!
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

180525
Samuel Somo
Generalsekreterare
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Rapport En röst att räkna med Del 1 (punkt 7 f, bilaga § 12:6)
Nulägesrapport
Som ni sett har detta projekt rott i hamn. Yäy! Ett av de första projekt som vi faktiskt genomfört,
och det med bravur. Tack till alla delaktiga.
Bakgrund
Senast när en rapport skrevs, så uppdaterade jag om alla moment som skulle ske. Då var det
många steg som väntade. Nu är alla genomförda. Vi lyckades rodda ihop en inspelningsdag,
riggade en fin ”studio”, knådade ihop ett exemplariskt gäng, delade ut ämnen vardera skulle ha,
uppdaterade om syftet med inspelningen, skrev dokument till deltagarna – och alla kände sig väl
förberedda. Det var mycket smått meckande, men det gick som på räls.
Isabelle skötte mycket praktiskt också, och var min kompanjon i projektet. Cred! Vi hade ett
fantastiskt kamerateam också, som även redigerade klippen. Mestadels gick det ut på att vi
skapade de bästa förutsättningarna för alla att prestera på topp.
Jag, Isabelle och Lisa Greve har haft ett par möten. Både innan inspelningen och efter. Strategiskt
tänk kring lansering av frågan, metoder och tänkande kring efterspel. Bästa Samuel har hjälpt
med att få upp enkäten och videon rätt osv. Och enkäten och allt annat pysslande skapades med
bra tidsmarginal.
Ja, allt gick bra. Och jag kan bara tala för mig själv: Det var kul också. Att se hur vi gick från
ingenting till någonting. Jag är väldigt imponerad av alla som deltog på sitt sätt. Teamwork i sitt
bästa format.
Framåt
Den valda alkoholpolitiska nyckelfrågan har lanserats. Fin video, uttänkt retorik och bra med
pepp. Det var inte världens största projekt, men det var ett viktigt projekt. Det som händer nu är
att En röst att räkna med del II kommer ta vid. Där kommer nog projektansvariga Isabelle skriva
mer om vad som händer, men hittills har jag varit delaktig i ett hörn tillsammans med Lisa Greve
eftersom det gick parallellt med det strategiska tänket kring del I. Mer berättar nog Isabelle. Bl a
kring när kampanjen ska vara färdig, och hur vi kan opinionsbilda osv.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Semanur Taskin
semanur@unf.se
Stockholm, 2018-05-27
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Rapport En röst att räkna med Del II (punkt 7 g, bilaga § 12:7)
Vad har hänt sen sist?
Eftersom del I av det här projektet numera är avslutat så tar detta projekt vid. Planen är
fortfarande att ha en referensgrupp från landet som får ge input på hur kampanjen kommer se ut
och vad den kommer innehålla. Denna grupp kommer snart att utlysas.
Sedan sist har jag, Lisa och Semanur diskuterat hur den här kampanjen ska tas fram. Det
resulterade i ett möte med en byrå som vi kommer hinna genomföra innan
förbundsstyrelsemötet. Förhoppningsvis får vi många bra idéer från dem. Ett vägval som vi
kommer behöva göra är hur mycket vi vill att byrån ska vara inblandade. Tidigare har UNF köpt
in färdiga koncept från byråer, bland annat kampanjen Bryt!. Vi får helt enkelt vänta och se vad
resultatet av mötet blir.
Utöver detta har jag försökt plantera små frön inom organisationen. Jag har pratat med DO:arna
på månadsavstämningarna om den kommande kampanjen och hur viktigt det är att de är med
och genomför den. Dessutom försökte jag sprida den kunskapen genom ett kort inspo-pass i
slutet av DSS:en där jag gick genom exempel från hur UNF:s politiska arbete har sett ut förut.
Förhoppningsvis ingav det pepp och en känsla av att vi kan åstadkomma stordåd igen.
Dessutom planerar jag en distriktsturné i höst där jag kommer prata om bland annat kampanjen,
vilket blir en naturlig del i implementeringsarbetet av kampanjen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Labruden, 2018-05-27
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Rapport Debattakademin (punkt 7 h, bilaga § 12:8)
Vad har hänt sen sist?
Dessvärre är detta projekt en av de saker som jag tyvärr har fått prioritera ner, dock lever såklart
projektet fortfarande. Jag har funderat mycket på hur jag vill att projektet ska se ut, innehålla och
vilken känsla deltagarna ska ha när de är klara.
Jag har slängt ut en del trådar till olika människor som är duktiga på bland annat
opinionsbildning samt till olika potentiella ställen utbildningen kan ta plats på eftersom jag
tycker det är viktigt med en bra plats som inspirerar exempelvis Tollare.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Labruden, 2018-05-27
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Rapport Hälsa (punkt 7 i, bilaga § 12:9)
UNF var Hälsad
Uppdrag (gäller inte utskott eller liknande grupper)
Uppdraget från FS-mötet i oktober att driva UNF Hälsa ligger kvar. Det har varit lite liggande
på is men kommer startas upp nu inför sommaren.
Upplägg
Slutligen landade jag i att projektet till en början ska bedrivas genom en facebook-grupp där
folk i landet kan börja spåna på verksamhet och kanske börja planera faktiskt sådan med
likasinnade från andra distrikt. Gruppen kommer vara live inför mötet i juni så vi får se hur det
går inför detta.
Har några första diskussioner planerade som kommer publiceras i gruppen. Och får se vad det
blir av det hela.
Mycket tankar kring “Vad är hälsa?” och “hur organiserar jag detta bäst?” har funnits bakom.
Resultat
Resultatet blev som det blev för när jag försökte på en liten headhunta folk till eventuell
projektgrupp vid årsskiftet endast hittade killar. Tanken och förhoppningen är att det på detta
vis ska lyckas engagera fler utöver den del av medlemsskalan som redan är engagerad.
Lite andra projekt kanske redan är på gång att startas upp, eventuellt finns mer att nämna på
Juni-FS kring detta.
Uppföljning
Tidsplanen i kort är att starta facebook-gruppen, se vilka områden kopplat till hälsa folk är
intresserade av. Därifrån sedan försöka fånga upp de projekt som lyfts och börja stötta dem
både finansiellt men annat stöd de kan tänkas behöva. Förhoppningen är att det ska lyckas
engagera medlemmar och slutligen kanske även lyckas skapa UNF-föreningar som bedriver
verksamhet inom detta verksamhetsområde.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jens Jörgensen Moberg
Hägersten, 2018-05-26
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Rapport Gaming (punkt 7 j, bilaga § 12:10)
Rapport
UNF Gaming
Arbetet med UNF Gaming har varit ”vilande” under perioden.
Planerade evenemang kring Birdie och en onlineturnering planerades, men avbokades i sista
momang beroende av tidsbrist, förseningar och bedömd engagemangsbrist.
NBV kontakt blev sjuk när vi skulle ha möte, och arbetet där har inte kommit vidare.
Fokus för resterande del av året är att etablera en stabil onlineverksamhet.

Bakom tangenterna,
Olle Åkesson, ansvarig UNF Gaming
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Rapport Kommunrankingen (punkt 7 k, bilaga § 12:11)
Bakgrund
Kommunrankingen är en rapport över vad kommuner gör för att säkerställa att unga har en
meningsfull fritid fri från alkohol och andra droger. Rapporten släpptes första gången 2012 och
förbundsstyrelsen har beslutat om att fortsätta med den även för 2018. Anneli Bylund blev
tilldelad ansvar för arbetet med kommunrankingen.
Nuläge
Anneli och Isabelle har haft möte och diskuterat hur rapporten på kan få den uppmärksamhet
den förtjänar, både av lokalt engagerade medlemmar och av media. Tanken är att det ska
anordnas en aktivitet som är baserad på en gammal goding, men som har en modern touch och
som dessutom ska ha en synergieffekt på den alkoholpolitiska nyckelfrågan. Information om vad
det är kommer möjligen vid nästa FS-möte.
Framtiden
-

Enkäten till kommunrankingen mejlas ut direkt efter semesterperioden är över.
Rapporten släpps ev. den 13:e november
I samband med släppet kommer det ske en nationell aktivitet.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Västerås, 2018-05-24
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Rapport Likabehandlingsarbetet (punkt 7 l, bilaga § 12:12)
Vad har hänt sen sist?
Inte mycket har hänt sen sist tyvärr, dock har Uppförandekoden skrivits på av landets
distriktsstyrelser vilket är en del av likabehandlingsarbetet. Deesutom föreläste Maktsalongen på
DSS:en vilket också får ses som en insats för ökad jämlikhet inom UNF.
Framtiden
En grupp ska sättas samman och påbörja sitt gemensamma arbete.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Labruden, 2018-05-27
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Rapport Trivselgerillan (punkt 7 m, bilaga § 12:13)
Vi kommer i juni att genomföra en halvårsavstämning tillsammans med NBV-avdelningarna en
första bedömning av läget i vårt samarbete.
På våra tre orter ser läget ut så här:

Jönköping – En ny verksamhetsutvecklare finns på plats för tjänsten i Jönköping. Josefin Larsson
som den nya heter har introducerats och överlämning av kontakter med mera pågår. Arbetet
kring en av skolorna har vi lyckats hålla igång rejält och där sker aktiviteter nu under våren.
Bland annat ska vi delta i en utedag med aktiviteter, grillning och uppdrag för de elever som nu
går i sjuan. Förhoppningsvis kan detta leda till en igenkännande-effekt till i höst när det är dags
för inspirationspass för eleverna som då kommer att gå i åttan. Det är också på gång med
trivselaktiviteter i skolan och ett påverkansprojekt.

Växjö- I Växjö är det fortfarande ganska trögt när det gäller kontakt med skolor. För ett par
veckor sedan hade vi ett möte mellan VU:n, NBV:s distriktschef, UNF:s VU, UNF:s DO och mig.
På mötet hade vi en bra diskussion kring hur arbetet ska tas vidare tillsammans. Alla verkade
överens om att det var svårt att komma in på skolor i just Växjö. En del försök görs nu på orter
runtomkring Växjö. Bland annat har UNF kontakt med ett par skolor där de tidigare har besökt
klasser. Även en del andra fortsatta aktiviteter är på gång. Förhoppningsvis får vi snart grepp
om någon skola för ett verkligt genomförande.

Skövde – Verksamhetsutvecklaren i Skövde arbetar vidare med befintliga skolor och grupper. De
befintliga två skolorna är bokade även inför hösten. För tillfället jobbar verksamhetsutvecklaren
nästan heltid med att samordna riksfestivalen för UKM (Ung Kultur Möts) som ska ske i Skövde.
Verksamhetsutvecklaren hjälper till som festivalgeneral mot att de kontakter som skapas kan
användas i Trivselgerillan och att verksamheten kan rapporteras som folkbildning i NBV.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

180525
Samuel Somo
Generalsekreterare
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Rapport UNF byter lokal (punkt 7 n, bilaga § 12:14)
Bakgrund
Till kongressen i Karlstad 2017 lade förbundsstyrelsen fram ett förslag om att göra en översyn av
distriktsgränserna. Kongressen gav UNF:s riksstyrelserepresentanter i uppdrag att leda
processen. Sedan förbundsstyrelsens möte i april är Anneli Bylund sammankallande för arbetet
och Max Johansson har blivit ersatt av Jens Jörgensen Moberg.
Nuläge
Sedan förbundsstyrelsemötet i april har Anneli och Jens haft ett möte där de grottat ned sig
ordentligt i processplanen som förbundsstyrelsen antog. De har resonerat kring hur den ska
utföras och har gjort tidsplan, samt ansvarsfördelning. Ett intervjuunderlag är färdigställt och till
detta förbundsstyrelsemöte finns ett diskussionsärende.
Anneli har också haft möte med IOGT-NTO om hur deras process har sett ut och fått ta del av
den rapporten som skrivits. Det mötet har funnits som inspiration för den fortsatta processen
och det har uppskattats mycket att UNF inte behöver uppfinna hjulet på nytt.
Framtiden
o Nu inleds informationsinhämtningsfasen och under juni-augusti kommer Anneli och
Jens att intervjua distrikt, förbundsstyrelse och övriga personer som kan vara intressanta
att prata med.
o Under september kommer informationen att sammanställas och kompletterande samtal
kommer att genomföras.
o Till förbundsstyrelsens möte i augusti eller oktober kommer ett inriktnings beslut att
fattas.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Västerås, 2018-05-23
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Rapport från Riksstyrelsen (punkt 7 o, bilaga § 12:15)
Sedan vårt senaste förbundsstyrelsemöte har riksstyrelsen sammanträtt en gång. Det var ett
kombinerat möte som varvades med årsmöten där jag bland annat valdes in i styrelsen för
INRIF.
På mötet diskuterades framtida vägval för det internationella arbetet vilket var en mycket
spännande diskussion. Det rapporterades även från Miljonlotteriet och hur den juridiska
processen fortskrider.
Det beslutades även om utdelningar från Kursgårdsfonden.
I övrigt så rapporterades det från respektive förbund.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
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Diskussionsunderlag: UNF byter lokal (punkt 8 a, bilaga § 12:16)
Bakgrund
Till kongressen i Karlstad 2017 lade förbundsstyrelsen fram ett förslag om att göra en översyn av
distriktsgränserna. Kongressen gav UNF:s riksstyrelserepresentanter i uppdrag att leda
processen. Sedan förbundsstyrelsens möte i april är Anneli Bylund sammankallande för arbetet
och Max Johansson har blivit ersatt av Jens Jörgensen Moberg.
Nulägesanalys
Eftersom det i dagsläget är ett väldigt brett och svårtolkat uppdrag har vi beslutat att gå in med
ett öppet sinne i processen. Vårt fokus ligger dock på huruvida distriktsgränserna är optimala för
UNF idag och inför framtiden. När vi har diskuterat har vi konstaterat att det finns vissa
frågetecken som vi behöver reda ut innan vi kan säga hur UNF:s distrikt bör delas in. Likt en
UNF-förening som vill göra om i sin lokal, så behöver vi fråga oss vilken verksamhet vi vill ha i
lokalen innan vi river väggar eller målar om. Den huvudsakliga frågan vi behöver svar på är
alltså vad syftet med ett distrikt är och vad är deras uppdrag? Utan svar på den frågan kommer vi
famla runt i mörket och desperat leta efter proppskåpet. När vi svarat på den frågan kan vi börja
jobba med ritningen och kolla vilka förutsättningar vi har för placeringen av väggarna.
Nedan följer ett antal frågor som är starten i vår informationsinhämtning. Det är många frågor
som kräver många svar, därför kommer vi jobba i ett antal olika kreativa metoder när vi svarar
på frågorna.
Diskussionsfrågor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Varför är UNF indelad i distrikt? Vad är deras syfte?
Vilket uppdrag har föreningar, distrikt och förbund idag?
Vilket uppdrag tycker du att föreningar, distrikt och förbund borde ha?
Baserat på vad du tycker respektive del i organisationen ska ha för uppdrag, hur många
distrikt tycker du att vi borde ha? Fler? Färre? Inga alls?
Finns det andra organisationsformer som skulle passa UNF?
Hur skulle UNF gynnas av att göra om distriktsgränserna?
Vad ser du för nackdelar med att göra om distriktsgränserna?
Vad är viktiga parametrar att ta hänsyn till om vi gör om distriktsgränserna?

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen

Anneli Bylund
Västerås, 2018-05-23
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Beslutsunderlag Arvoderingsutredning (punkt 9 a, bilaga § 12:17)
Bakgrund
Förbundsstyrelsen beslutade på mötet i april 2018 att välja Olle Gynther Zillén samt Olle
Åkesson till arvoderingsutredningsansvariga till junimötet. Detta beslut togs med anledning av
Max Johanssons avgång från förbundsstyrelsen.
Vi vill också inleda med att säga att vi anser att Isabelle Benfalk ska fortsatt vara arvoderad på
heltid, oavsett vilket beslut som fattas. Därför föreslår vi redan här att besluta:
att

fortsatt arvodera Isabelle Benfalk på 100% från och med 10/06–18 med nytt
arvoderingsavtal

Processen
Processen har varit intensiv och parallell med distriktsstyrelsesamling, arbetshelger,
distriktssatsningspottsdiskussioner och koskötsel, men skett enligt ett antal faser:
1. Olle Gynther Zillén och Olle Åkesson har vid flera tillfällen diskuterat, reflekterat och
skissat på olika arvoderingsupplägg.
2. Det första vi identifierade var ett behov av uppdragsinventering som täckte mer än
arbetsordningen och tog därför fram ett sådant formulär.
Ni identifierade där att följande uppdrag skulle arvoderas:
i. Faddring
ii. Politisk påverkan
iii. Distriktsstöd
iv. Stöd till landet
v. Extern finansiering
vi. Representation
vii. Ströuppdrag
viii. Bildningsverksamhet
3. Olle Gynther Zillén har samtalat med varje enskild förbundsstyrelseledamot kring hur
deras år fram till kongressen ser ut, hur de ser på arvoderingar och vad som ligger i en
arvodering. Utifrån dessa samtal har Olle Åkesson helt lämnat processen.
4. Därefter har Olle Gynther Zillén formulerat ett förslag på hur vi går vidare.
5. Vi kommer förmodligen ha ett nytt arvoderingsavtal på plats tills mötet.

“Vi jobbar alla med olika uppdrag och det är svårt att säga att någon eller något uppdrag är
större/viktigare än någon eller något annat.”
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Förslag på förändringar – arvodering
Eftersom jag gillar demokrati så kommer jag inte bara föreslå ett förslag utan flera som går emot
varandra. Detta då jag inte anser att jag kan motivera (och det kunde förbundsstyrelsen ej heller
(utifrån uppdragsinventeringen)) att något uppdrag ska stå över ett annat utan tydlig vägledning
från förbundsstyrelsen.
Bland annat har vi (Olle & Olle) diskuterat om vi bara ska ha en arvoderad och om det funkar
med den arbetsbelastning som nu ligger efter besluten på aprilmötena och om det är möjligt att
ha två heltidsarvoderingar för det medlemsantal vi har. Vi (Olle & Olle) har också diskuterat om
alla ska bli arvoderade för att frigöra tid från annat såsom arbete eller studier, detta skulle isåfall
bli ungefär max 14%/person, men vi föreslår 10% för att dels spara in och dels för att det
teoretiskt sätt är lättare att avsätta 10% av en ”arbetsvecka” än 14% av en ”arbetsvecka”. Utöver
detta har jag sonderat terrängen i förbundsstyrelsen och där finns det två helt olika alternativ.
Det första är att arvodera Lina Sultan på 100% från augusti. Det andra är att arvodera Anneli
Bylund, Semanur Taşkın och Olle Åkesson på vardera 50%, 35% och 15%.
Motivering och bakgrund till varje förslag
•

Ingen arvoderas (utöver den redan arvoderade (100%)) - vi sparar in 300 000 kronor. Det
är också värt att fundera på om vårt medlemsantal kan försvara att disponera två
heltidsarvoderingar?

•

Alla arvoderas (10% + 10% + 10% + 10% + 10% + 10% + 10% + 100%) - detta gör att alla
kan avsätta tid enklare utan att frukta att förlora inkomst. Och värderar heller ej någon
över någon annan, men vill vi verkligen vara IOGT?

•

Lina Sultan arvoderas från den 13e augusti (p.g.a. sommarjobb) (100% + 100%) - detta
gör dels en tydlig satsning på distrikten, med faddring och distriktsstöd men också en
tydligare att arvodera en person och kanske lättare att sätta förväntningar?

•

Anneli Bylund arvoderas, Semanur Taşkın arvoderas & Olle Åkesson arvoderas (50% +
35% + 15%) - detta ger dels en bredd i kompetenser med riksstyrelse, bildning, politik
och ekonomi men är samtidigt klurigare att avvara tid motsvarande respektive arvoderad
samt vad förväntas av en på 15%? 35%? 50%?

Förslag på förändringar – uppdrag
Mitt förslag är här att det görs adekvata yrkanden som möblerar om bland uppdragen, så att
arbetsbelastningen inte är fortsatt ohållbar för Isabelle Benfalk. Detta bör göras oavsett vilken
linje och riktning vi tar i prioritering och arvoderingsfrågor.
Gällande förväntningar
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Många har i samtal med mig belyst hur tydligt det måste vara vad som förväntas av en. Eftersom
vi definierar arvoderad som friköpt ideell person” innebär det att vi praktiskt taget förväntar oss
att personerna vi arvoderar ska vara tillgängliga ideell tid + den friköpta tiden (i enlighet med
arvoderingsgrad). Annars får vi skriva nya riktlinjer för arvoderade.
Jag har egentligen bara en enda förväntan på er och det är att ni kommer till mötet med öppet
sinne, och eftersom vi borde ha en prioritetsdiskussion innan det här underlaget är jag inte
orolig att vi kommer ta både välgrundade beslut.

Slutligen -> om vi beslutar att arvodera en (eller flera) ny(a) person(er) innebär det att vi
återigen gör historiska beslut, oavsett om vi arvoderar en ledamot eller flera ledamöter.
“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.” Edward Everett Hale
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

ingen mer än Isabelle Benfalk arvoderas

eller att

arvodera Olle Gynther Zillén, att arvodera Olle Åkesson, att arvodera Anneli
Bylund, att arvodera Lina Sultan, att arvodera Semanur Taşkın, att arvodera Maria
Emilsson, att arvodera Jens Jörgensen Moberg (som enskilda beslut) på vardera
10% från och med 10/06–18

eller att

arvodera Lina Sultan på 100% från och med 13/08-18

eller att

arvodera Anneli Bylund, Semanur Taşkın och Olle Åkesson på respektive 50%,
35% och 15% från och med 10/06–18

att

ge Olle Gynther Zillén i uppdrag och mandat att efter förbundsstyrelsens riktlinjer
skriva kontrakt med den/de eventuellt nya arvoderade

att

möblera om bland uppdragen.

Olle Gynther Zillén
ollegz@unf.se | 0760478133
Knivsöder, 2018-05-26
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Beslutsunderlag Delegationsordning (punkt 9 b, bilaga § 12:18)
Bakgrund
Som en kanske inte märkt är vår generalsekreterare i nuläget ansvarig för både ”Planerande av
förbundsstyrelsens arbete” samt ”Förslag till dagordning och ärenden”.

”The time is always right to do what is right.” - Martin Luther King, Jr.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta den reviderade delegationsordningen för 2017-2019.

att

eventuellt konsekvensändra förbundsordföranden till ”DA är De(n) arvoderade.”

Olle Gynther Zillén
ollegz@unf.se | 0760478133
Knivsöder, 2018-05-24

PS. Är det här verkligen värt att dö för? Mvh gråter blod (på riktigt) som en James Bond-skurk i
Casino Royale DS.
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Delegationsordning
För kongressperioden 2017-2019. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 11:e augusti 2017.
Reviderad på förbundsstyrelsemötet den 10:e december 2017. Reviderad åter på
förbundsstyrelsemötet den 10e juni 2018
•
•
•
•

A: Ansvar och beslutsbefogenheter
B: Beredningsansvar
K: Konsulteras innan beslut
I: Informeras efter beslut

GS står för generalsekreterare och delegeras allt ansvar som personalorganisationen ska
hantera, hen får sedan fördela ansvaret vidare till sin personalorganisation. Komp står för
komptensgrupper. FO är förbundsordföranden. FS är förbundsstyrelsen, AU är
arbetsutskottet och FK är förbundskassören.

* = Beslut i samråd
Verksamhet
Fastställande av arbetsplan
Taktiska inriktningar för arbetsplanen
Genomförande av arbetsplan
Program
Remissyttranden
Rapporter från grupper
Utse och fastställa grupper som verkar
under förbundsstyrelsen
Utse och fastsälla grupper som verkar under
personalorganisationen
Budget
Fastställande av rambudget
Revidering av budget
Inkommande bidragsansökningar
understigande 150 001
Projektansökningar i enlighet med de av
förbundsstyrelsen fastställda riktlinjerna
Rutinansökningar och allmänna bidrag
som rör förbundsorganisationens

Kongr. FS
A
B

AU Komp FO

FK

GS

AB
I
A

A
B
I
I
A

A
A
A

I
I

B

A

A
B

I
Kongr. FS
A
B
I
A

A

K
AU Komp FO

A
FK

GS

B*

B*

K

A

I

A

A
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Godkännande av ersättning för tekniska
hjälpmedel

A

Redovisningar till myndigheter och andra
Bidragsgivare
Arvode till förtroendevalda
Budgetmässiga förflyttningar inom
Underbudgetar
Personal
Lön och andra anställningsvillkor för alla

I
A

B

I

A*

Kongr. FS

A

A*

AU Komp FO FK GS

anställda av UNF, förutom GS. Gällande
verksamhetsutvecklare tas beslut i samråd
med den biträdande generalsekreteraren.
Rekrytering av GS
Rekrytering av biträdande GS
Rekrytering av övrig personal
Arbetsledning och styrning av GS
Arbetsledning och styrning av övrig
Personal
Lön och andra anställningsvillkor för GS
Personalorganisationens utformning

A
IK
I

A

B
A*
K
A

A*
A

A
A*
I

Representation
Nominering av representanter i styrelser
Representationsärenden rörande
kongresser och ombudsmöten där vi är
medlemmar

Kongr. FS
I

Övrig representation och inbjudningar
Föreningar
Nybildning, reorganisering och

I
Kongr. FS

nedläggning av föreningar

I

I

A*
A

AU Komp FO
A
B

A

FK GS

B

A
AU Komp FO

A
FK GS

I

A*

A*

I

A*

A*

Rättsfrågor för föreningar och distrikt
enligt UNF:s stadgar § 6:1
Förbundsstyrelsen
Planerande av förbundsstyrelsens arbete
Förslag till dagordning och ärenden
Policys
Beslut om policys

Kongr. FS
I
Kongr. FS
A
A

AU Komp FO FK GS
A
A
AU Komp FO FK GS
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Beslut om undantag från policys
Uppföljning av policys
Hantering av överklagande av
policytolkningar

A
A
I

A
A
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Beslutsärende Årsredovisning 2017 (punkt 9 c, bilaga § 12:19)
Bakgrund
Årsredovisningen har tagits fram och har under maj månad stämts av med både auktoriserade
och förtroendevalda revisorer. Årsredovisningen kommer att i underskriven form, av
förbundsstyrelse och revisorer, läggas till kongresshandlingarna.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa årsredovisningen för UNF 2017

att

årsredovisningen föreläggs 2019 års kongress

Samuel Somo
Stockholm, 2018-05-24
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Bilaga Årsredovisning 2017
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Beslutsunderlag Jämlikhetsbokslutet 2017 (punkt 9 d, bilaga §
12:20)
Detta uppdrag regleras enligt arbetsordningen åt förbundssekreteraren. En kan förstås fråga sig
hur naturligt detta äro, men det kan också vara fett att veta att underlagsskribenten reserverat sig
mot samtliga jämlikhetsbokslut ty dem ej är jämlika. Vidare kan det också vara bra att veta att
kongressen faktiskt avslog uppdraget om bokslutet.
Bakgrund
Nog för att jämlikhet är eftersträvansvärt så är detta inte i närheten av ett jämlikhetsbokslut utan
snarare en mätning av antal medlemmar med olika sociala kön. Ett jämlikhetsbokslut hade
kunnat innefatta bland annat människor som bor på landsbygden eller i tätort, människor som är
födda i Sverige eller utomlands eller människor som lever med en funktionsnedsättning och de
som inte gör det, människor med olika sexuella läggningar.
Analys
Vad gäller 2017 så är det förstås stora skillnader i datainhämtningen där mycket data helt sonika
fått stryka på foten för att inte vara oförenligt med GDPR (nya EU PuL) som träder i kraft till
nästa kongress. Särskilt är detta distriktsdatan (där en går på djupet i varje distrikt) och
arbetsgrupper som jag bedömmer ej kommer upp i 6 personer (som är den magiska gränsen för
att det ska kunna bli identifierbart).
Vi har också en glad nyhet i att vår medlemsbas föryngrats med hela 0,3 år. Värt att notera är
också att vi vid kongressen 2017 totalt är fler kvinnor än män som suttit i förbundsstyrelsen.
2017 var ett framgångsår för jämställdheten vilket syns tydligt på 48% - 48% fördelningen över
distriktsstyrelseledamöter och 50% - 48% fördelningen över distriktsordföranden.
Åldersfördelningen har även den naturligt jämnat ut sig på distriktssidan, men på föreningssidan
sticker 16-18 åringar ut både på ordförande, ledamot och sekreterarposten.
Vill dock avsluta denna analys med hur coolt det är att tänka att mer än en fjärdedel av våra
medlemmar engagerar sig i en styrelse på något sätt.
Slutsats
Fan va bra jag skrev sist så citerar det: ”Det här kommer nog förmodligen låta kontroversiellt.
Men min starkaste åsikt är att detta bokslut inte bör finnas. Har vi en bred verksamhet så får vi
en bred medlemsbas, och det här går otroligt nog att göra utan att göra en systematisk
uppdelning av våra medlemmar. Att ha någon slags checklista kring intersektionalitet känns
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jävligt ofräscht och inte som en del av 2017 (eller 2018 (reds. anm)). Frågan vi bör ställa är inte
bara varför vi har en intersektionell modell utan också hur och varför vi bör jobba med
densamma.”

“If we cannot now end our differences, at least we can help make the world safe for diversity.” John F. Kennedy

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera bilagan för jämlikhetsbokslutet 2017,

Olle Gynther Zillén
ollegz@unf.se | 0760478133
Knivsöder, 2018-05-15
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FÖRENINGSSTYRELSER
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13-15
15%
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20%
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18%
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DISTRIKTSSTYRELSER
ÅLDER 2017
>25
10%

13-15
7%

22-25
24%

16-18
32%

19-21
27%

KONGRESSDELTAGARE KÖN 2017
Annat
17%

Killar
43%

Tjejer
40%
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FÖRBUNDSSTYRELSE KÖN 2018
Annat
11%

Killar
33%

Tjejer
56%

FÖRBUNDSSTYRELSE KÖN 2001-2018
Annat
2%

Tjejer
49%

Killar
49%
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Sammanställning av data baserat på kön och ålder 2001-2018, UNF
Förbundsstyrelse 2001-2018
Kön
Annat
Killar
Tjejer

Antal Procent
Ålder
2
2%
24,5
50
49%
22,4
51
50%
22,7

Klädda poster
Annat
Killar
Tjejer

2
21
23

4%
46%
50%

24,5
23,7
23,3

Ordförande
Annat
Killar
Tjejer

0
9
5

0%
64%
36%

0
22,7
23,2

Distriktsordföranden 2007-2018
Kön
Annat
Killar
Tjejer

Antal Procent
1
0%
105
42%
143
57%

Medlemmar 2008-2018
2017-12-31 Kön
Killar
Tjejer
Annat
Totalt

Antal Procent
Ålder
1998
52%
18,3
1865
48%
18,2
11
0%
19,2
3874
100%
18,6

Kön
2016-12-31 Killar
Tjejer
Annat
Totalt

Antal Procent
Ålder
2090
51%
18,5
1965
48%
18,5
6
0%
21,2
4061
100%
18,5

Kön
2016-01-18 Killar
Tjejer
Annat
Totalt

Antal Procent
Ålder
2673
53%
17,9
2391
47%
17,8
1
0%
24,0
5065
100%
19,9
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Kön
2014-12-31 Killar
Tjejer
Totalt

Antal Procent
Ålder
3215
51%
17,6
3086
49%
17,6
6301
100%
17,6

2013-12-31 Killar
Tjejer
Totalt

3609
3668
7277

50%
50%
100%

17,4
17,5
17,44

2012-12-31 Killar
Tjejer
Totalt

3615
3716
7331

49%
51%
100%

16,8
17,0
16,9

2011-12-31 Killar
Tjejer
Totalt

3485
3765
7417 -

2010-12-31 Killar
Tjejer
Totalt

3757
3993
7750

48%
52%
100% 16.5 år

2009-12-31 Killar
Tjejer
Totalt

3554
3852
7406

48%
52%
100% 16.4 år

2008-12-31 Killar
Tjejer
Totalt

3047
3720
6767

45%
55%
100% 16.4 år

48%
52%
-

51 (88)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-04-13–15

52 (88)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-04-13–15

53 (88)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-04-13–15

54 (88)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-04-13–15

55 (88)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-04-13–15

56 (88)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-04-13–15

Sammanställning av data från styrelseposter och ombud 2016 samt 2017

Könsfördelning Föreningsstyrelser 2017
Föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Föreningskassör
Föreningssekreterare
Föreningsledamöter
Totalt
Procentuell åldersfördelning
Föreningsstyrelser 2017
Föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Föreningskassör
Föreningssekreterare
Föreningsledamöter
Totalt

Annat
1
0
0
2
1
4

Tjejer
Killar
Totalt
91
113
205
16
11
27
89
123
212
119
80
201
132
171
304
447

498

949

Procent Procent
Procent
Annat
Tjejer
Killar
0%
44%
55%
0%
59%
41%
0%
42%
58%
1%
59%
40%
0%
43%
56%
0%

47%

52%

13-15
16-18
19-21
22-25
>25
14%
33%
19%
20%
14%
15%
22%
26%
15%
22%
12%
17%
11%
22%
38%
15%
33%
17%
21%
14%
18%
39%
18%
14%
12%
15%

29%

18%

18%

20%
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Könsfördelning Distriktsstyrelser 2017
Distriktsstyrelseledamöter

Procentuell åldersfördelning
Distriktsstyrelser 2017
Distriktsstyrelseledamöter

Könsfördelning Föreningsstyrelser 2016

Procent Procent
Procent
Annat
Tjejer
Killar
Totalt Annat
Tjejer
Killar
4
45
45
94
4%
48%
48%

13-15

16-18
19-21
22-25
>25
7%
31%
26%
23%
10%

Annat

Tjejer

Killar

Totalt

Procent
Annat

Procent
Tjejer

Procent
Killar

Föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Föreningskassör
Föreningssekreterare
Föreningsledamöter

1
0
0
0
0

40
9
42
70
99

59
8
54
47
103

100
17
96
117
202

1%
0%
0%
0%
0%

40%
53%
44%
60%
49%

59%
47%
56%
40%
51%

Totalt

0

260

271

531

0%

49%

51%
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Procentuell åldersfördelning
Föreningsstyrelser 2016
Föreningsordförande
Vice föreningsordförande
Föreningskassör
Föreningssekreterare
Föreningsledamöter

10-12
0%
0%
0%
0%
1%

Totalt

Könsfördelning Distriktsstyrelser 2016
Distriktsstyrelseledamöter

Procentuell åldersfördelning
Distriktsstyrelser 2016
Distriktsstyrelseledamöter

0%

13-15
16-18
19-21
22-25
>25
25%
27%
22%
16%
23%
23%
18%
12%
22%
25%
10%
17%
26%
33%
14%
18%
28%
40%
19%
6%
25%

30%

17%

14%

10%
23%
26%
8%
7%
15%

Procent Procent
Procent
Annat
Tjejer
Killar
Totalt Annat
Tjejer
Killar
0
48
47
95
0%
51%
49%

13-15

16-18
19-21
22-25
>25
5%
34%
19%
32%
10%
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Anmälda ombud kongressen
2007
2009
2011
2013
2015
2017
Totalt

Annat

Tjejer
Killar
Totalt
73
56
129
52
42
94
56
41
97
49
39
88
11
57
53
121
44
102
108
254
55

389

339

783

Procent
Annat

Procent
Procent
Tjejer
Killar
57%
43%
55%
45%
58%
42%
56%
44%
9%
47%
44%
17%
40%
43%
7%

50%

43%
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Beslutärende Integritetspolicy (punkt 9 e, bilaga § 12:21)
Bakgrund
I och med införandet av GDPR den 25 maj 2018 är vi skyldiga att upprätta och anta en
Integritetspolicy för UNF. IOGT-NTO-rörelsen har samverkat i arbetet inför GDPR och tagit
fram ett par olika modeller. Den som presenteras för förbundsstyrelsen är en mer ambitiös policy
som syftar till att ge en övergripande bild av hur UNF hanterar just personuppgifter och skapa en
transparens gentemot våra medlemmar och intressenter.
Policyn kommer att vara tillgänglig på unf.se/integritet

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta Integritetspolicy för UNF

att

uppdra åt generalsekreteraren att implementera, följa upp och genomföra

nödvändiga revideringar.

Samuel Somo
Stockholm, 2018-05-24
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Integritetspolicy
för

Ungdomens nykterhetsförbund

Antagen den: X
Antagen av: UNF:s förbundsstyrelse
Framtagen av: Samuel Somo
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Allmänt
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina
kontakter med oss. Vi följer GDPR, den nya dataskyddslagstiftningen som gäller från 25 maj
2018. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och skyddar dina data på bästa möjliga
sätt.
I vår integritetspolicy beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på
vilket sätt du kan ha kontroll över dina uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Policyn gäller i
alla sammanhang: när du besöker vår hemsida, använder dig av någon av våra tjänster, när du är
med oss på sociala medier eller kommer i kontakt med oss på annat sätt t.ex. via e-post. Policyn
gäller även uppgifter vi får in via telefon, post eller om du lämnar uppgifter till oss på annat sätt.
Vår policy gäller oavsett om du kommer i kontakt med oss som medlem, frivillig, givare eller
bara som intresserad av vår verksamhet. Den gäller också dig som kommer i kontakt med oss i
din yrkesroll eller som anställd hos oss.
UNF är personuppgiftsansvarig på det sätt som beskrivs här nedan och vi ansvarar för att
behandling sker enligt gällande lagstiftning. UNF är gemensamt personuppgiftsansvarig med
föreningar och distrikt för behandlingen av personuppgifter i medlemssystemet. Mer
information om ansvarsfördelningen kan du läsa i bilaga 1 Gemensamt personuppgiftsansvar.
Du kan alltid vända dig till UNF på adressen som anges i slutet av policyn, oavsett var i
organisationen dina uppgifter behandlas.
I den här policyn används ett antal svåra ord och begrepp. För ordförklaring hänvisar vi
till https://www.datainspektionen.se/ordlista/

Personuppgifter vi samlar in
UNF får i första hand in personuppgifter direkt från dig. När du registrerar dig som
medlem samlar vi in personnummer, namn, adress, postnummer, könstillhörighet och epost. Det är även möjligt för dig att ange telefonnummer, information om närmast
anhörig, matpreferenser, allergier, intressen och tidningsprenumeration. Om du deltar i
utbildning eller annat arrangemang, tilldelas en utmärkelse eller väljs till ett
förtroendeuppdrag kan detta komma att registreras på din medlemsprofil. Vi hanterar
uppgifter om skyddad identitet enligt Skatteverkets riktlinjer.
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Andra uppgifter som vi kan komma att behandla är kontonummer om du ansöker om
bidrag eller andra kostnadsersättningar. Kredit- och betalkortsdata eller andra
fakturauppgifter hanteras när du ger en gåva eller genomför ett köp. Vid arrangemang
kan vi dokumentera genom att föra minnesanteckningar, deltagarlistor, fotografera och
filma.
UNF kan komma att med hjälp av ditt personnummer uppdatera dina uppgifter från
andra offentliga register, såsom SPAR. Det gör vi för att upprätthålla god registervård,
det vill säga när det är viktigt att du är du och att ingen annan får dina utskick eller att du
inte nås av dem. Vi kan också utifrån ditt mobiltelefonnummer ta fram ditt namn eller på
andra sätt komplettera dina uppgifter.
Ibland kan vi få in uppgifter om dig från någon annan, till exempel om någon ger en gåva
i ditt namn.

UNF registrerar personuppgifter i samband med:
1. När du registrerar dig som medlem
2. När du registrerar dig som givare
3. Vid anmälan till våra arrangemang, kurser och utbildningar
4. Vid anmälan eller beställning av en tjänst eller service som erbjuds via våra olika
kanaler.
5. När du beställer något från vår webbshop
6. När du skapar ett mejlkonto via vår mejlklient
7. När du fyller i din e-postadress eller ditt mobilnummer på webbplatsen
8. När du ger en gåva via vår webbplats, sms, Swish eller genom annan kanal eller
app
9. Om du anmäler dig till något av UNF:s nyhetsbrev
10. Om du prenumererar på vår tidning
11. Om du skriver under ett upprop eller annan namninsamling
12. Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, vår webbplats eller social media
13. Ditt besök på vår webbplats eller via någon app, förutsatt att du godkänt våra
cookies. Den information som samlas in där kan i vissa fall utgöra
personuppgifter.
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14. När du skriver på en deltagarlista i någon av våra verksamheter eller vid
aktiviteter
15. Om vi gör en orosanmälan vid misstanke att ett barn far illa.
16. Om du är kandidat eller blir förtroendevald i någon av våra föreningar, distrikt,
kompetensgrupper, projektgrupper eller förbundsstyrelse.
17. Vid anställning och/eller praktik

Hur vi använder insamlad information (våra ändamål):
UNF behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de
eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

Medlemsadministration
1. För att kunna vara medlem i UNF behöver vi registrera uppgifter om dig och hur
vi kan komma i kontakt med dig. Vi behöver också få veta att du accepterar vårt
medlemslöfte om nykterhet.
2. När du deltar i vår verksamhet, allt från lokal verksamhet till kurser/utbildningar
och förbundsarrangemang behöver vi uppgifterna för att kunna genomföra
verksamheten och i vissa fall för administration för att söka bidrag och uppfylla
redovisningskrav.
3. Om du har ett mejlkonto hos Sobernet administreras det av IOGT-NTO:s ITsupport. Din mejladress hamnar också automatiskt i vår gemensamma adressbok
så att alla som har ett Sobernet-konto har möjlighet att söka efter ditt namn och
din e-postadress. Detta för att underlätta kontakt mellan medlemmar inom IOGTNTO-rörelsen.
4. För att kunna ta emot och registrera gåvor. I samband med köp eller donationer
behöver vi förutom dina kontaktuppgifter samla in fakta om betalningssätt och
betalkortsinformation.
5. För att kunna ge dig service och hantera dina förfrågningar, skicka information
till dig och hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta.

Marknadsföring och förmedling av information
Uppgifter om medlemskap, gåvogivande, beställning av tjänster, visat stöd för vår verksamhet
mm kan komma att lagras och analyseras. Det kan ligga till grund för erbjudanden, såsom olika
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sätt att engagera sig och visa sitt stöd, och marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

1. För att kunna göra olika typer av marknadsundersökningar
2. För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares
beteende och mönster på en aggregerad nivå, det vill säga utan att detta identifierar dig
som enskild person.
3. För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats, i våra sociala medier och i andra
kanaler inklusive appar, utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, det
vill säga de olika sätt och vägar du erbjuds att stödja vår verksamhet och få del av
information om vad vi åstadkommer.
4. Personuppgifter används också vid analys för att utföra segmentering/profilering, för att
kunna utveckla riktade erbjudanden och tjänster.
5. Om du är medlem och/eller har registrerat dig för något av våra nyhetsbrev. Så snart du
avsäger dig din prenumeration tas dina uppgifter för detta ändamål bort.
6. För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, app, push eller andra
digitala kontaktvägar eller via vanlig post eller telefon då du har en aktiv relation med
oss.
7. För att kontakta dig via SMS, e-post, app, telefon eller post om andra erbjudanden,
kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när
som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
8. För att kunna ge dig relevanta rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster
baserat på vad andra med liknande beteendemönster har intresserat sig för, vad du har
valt för tjänst, tittat på och visat intresse för.
9. För att förbättra din användarupplevelse av vår webbplats, appar, plattformar etc. genom
att kunna anpassa visningen till den enhet som du använder och samtidigt göra dem mer
användbara.
10. För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor
och policyer.
11. Vi använder bild och filmer från vår verksamhet på vår hemsida, i de utskick vi gör och i
vår marknadsföring på olika sätt. Om personen på bilderna går att identifiera samlar vi in
särskilt samtycke för detta. Om personen är ett barn samlas samtycke in från
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vårdnadshavaren. Bilder på stora grupper där endast du själv eller någon närstående
skulle kunna känna igen dig kan publiceras utan att särskilt samtycke samlas in.
12. Vid intervjuer och porträttbilder ska vi beskriva vårt syfte och användningsområde för
den person vars berättelse/bild vi önskar publicera. Vid användning av bilder på barn ska
extra hänsyn iakttas. Vi undviker att porträttera barn som befinner sig i en utsatt
situation. Vi gör alltid en konsekvensbedömning vid publicering av porträttbilder
och/eller barns fulla namn.
13. Kommunikationen ska fokusera på människors inneboende kraft att förändra. Detta
gäller såväl i text som i de bilder och filmer vi använder. Vi ska tala både till hjärtat och
hjärnan. Det innebär att vi inte utmålar någon som offer och att vi tar särskild hänsyn
när barn och unga porträtteras i samband med insamling.

Verksamhet
Här avser vi behandlingar som vi behöver göra för att kunna bedriva vår verksamhet. Det
innefattar bland annat att vi använder dina personuppgifter i följande fall.

1. När du e-postar eller ringer någon av våra anställda, ideellt aktiva på förbundsnivå eller
en av våra officiella adresser så används dina uppgifter för att upprätthålla kontakten
med dig. Detsamma gäller när vi mejlat dig.
2. När du deltar i vår verksamhet kan dina uppgifter användas för att kunna genomföra
verksamheten, till exempel göra olika beställningar eller uppfylla redovisningskrav.
3. Om du är i kontakt med oss i din yrkesroll eller på annat sätt blir involverad i vår
verksamhet kan dina uppgifter förekomma i protokoll/minnesanteckningar, som
referens i fakturor eller liknande.
4. Om vi gör en orosanmälan vid misstanke att ett barn far illa
5. Om du söker anställning behandlar vi dina uppgifter för att bedöma om du är den vi
söker för tjänsten och för att ta kontakt med dig.
6. När du är anställd hos oss används dina uppgifter för personaladministration,
löneadministration, tillgodose din fysiska säkerhet men även för att tillgodose vår IToch informationssäkerhet
7. I vår ekonomiska administration och uppföljning förekommer personuppgifter på
fakturor, i verifikationer, avstämningsunderlag, i utredningar och andra underlag, men
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även i kommunikation med berörda parter.
8. I vår verksamhetsuppföljning förekommer personuppgifter i interna
rapporteringssystem, i rapporter och redovisningar.

Rättslig grund, lagring och gallring av uppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse att UNF registrerar och lagrar
uppgifter om av vilken anledning du lämnat dem (till exempel för att bli medlem eller givare eller
beställa material) samt att UNF behandlar personuppgifterna för angivna ändamål.

För alla behandlingar ska det finnas en rättslig grund och vi stödjer oss på:
•

Uppfyllande av avtal – det som t.ex. rent faktiskt krävs för att bli medlem, givare eller
köpa något.

•

Rättslig förpliktelse – t.ex. att vi är skyldiga att lämna uppgifter till Skatteverket, andra
myndigheter eller sköta vår bokföring.

•

Berättigat intresse – när det anses OK att använda dina uppgifter i vår strävan att göra
världen bättre och vårt intresse kan anses väga tyngre än ditt.

•

Samtycke – när du uttryckligen sagt att vi får behandla dina uppgifter och förstått vad det
betyder.

•

Utförande av uppgift av allmänt intresse – när vi gör en orosanmälan enligt
socialtjänstlagen vid misstanke att ett barn far illa.

Kopplar vi våra ändamål till de rättsliga grunderna ser det ut så här.

•

Medlemsadministration: Uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse samt berättigat
intresse

•

Marknadsföring och förmedling: Berättigat intresse, samtycke och i vissa fall avtal av
information

•

Verksamhet: Berättigat intresse, rättslig förpliktelse, uppfyllande av avtal, samtycke samt
utförande av uppgift av allmänt intresse

Om vi använder oss av berättigat intresse som grund kommer det endast att göras i de syften
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som angetts ovan. Observera att du närsomhelst kan återkalla ett samtycke genom att kontakta
oss.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras
under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi
har interna rutiner för att säkerställa detta. UNF kommer att lagra dina personuppgifter så länge
du har en relation med oss, till exempel är medlem eller givare samt en tid därefter beroende på
ändamål.

De uppgifter om ditt medlemskap som vi hanterar i vårt medlemsregister finns kvar så länge du
är medlem och ett år efter det att medlemskapet avslutas för att vi ska kunna följa upp ditt avslut
och eventuella andra förpliktelser kopplat till det. Efter två år anonymiseras dina uppgifter. Om
du lämnat dina kontaktuppgifter i samband med en kampanj eller för att få information tas
uppgifterna bort när du själv begär det eller efter inaktivitet i 24 månader.

Bilder och andra uppgifter av allmänt intresse kan komma att arkiveras. Bilder som du samtyckt
till tas bort eller slutar användas publikt när du själv begär det. Om bilden bygger på ett separat
samtycke eller avtal gäller de förutsättningarna.
Uppdatering och gallring av dina uppgifter sker regelbundet enligt riktlinjer och så snart vi få
vetskap om en förändring av dina uppgifter.

Rätten att lämna ut personuppgifter till externa
samarbetspartners (bland annat s.k.
personuppgiftsbiträden)
Vid ett medlemskap i UNF, kan du också bli medlem i en förening eller ett distrikt, vilka dina
medlemsuppgifter kommer att delas med. UNF kan komma att lämna ut vissa personuppgifter
till de övriga förbunden i IOGT-NTO-rörelsen (IOGT-NTO, NSF och Junis) när uppgifterna
behövs i deras verksamhet eller i den verksamhet som förbunden gemensamt driver inom
IOGT-NTO-rörelsen (http://www.iogtntororelsen.se/).
För att vi ska kunna bedriva en bra och säker verksamhet kan dina uppgifter också komma att
hanteras administrativt av andra samverkansparter på vårt uppdrag när det är aktuellt, som till
exempel tryckerier, distribution, betaltjänster, dataprogramsadministratörer och hotell.
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I vissa fall kan vi behöva använda externa molntjänster för viss lagring av information. Om detta
görs så säkerställs att molntjänstleverantören uppfyller de krav som aktuell
dataskyddslagstiftning ställer.
Därutöver kan UNF vid viss typ av personuppgiftsbehandling komma att lämna ut
personuppgifter till externa samarbetspartners. När behandling av uppgifter hos
personuppgiftsbiträden sker i större omfattning eller för känsliga uppgifter skriver vi ett särskilt
avtal med dessa parter om att de endast får hantera uppgifterna enligt våra instruktioner och att
de måste ha godtagbara säkerhetsnivåer för hanteringen.
UNF kommer inte att ge bort eller sälja dina uppgifter vidare till någon extern part.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka
informationen om dig och vad som sparas. För att hålla dina uppgifter korrekta kommer UNF
självmant att rätta uppgifter som vi upptäcker är felaktiga. Om du själv upptäcker något som inte
stämmer har du möjlighet att be oss rätta det. Uppgifter som du lämnat med samtycke har du
också rätt att vid begäran få raderade. Uppgifter som samlats in med ett annat lagligt stöd än
samtycke kan också raderas vid begäran, men först när uppgiften inte längre behövs för det
ändamål som den samlades in för.
Du har också rätt att få ut och överföra egna personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig
(s.k. dataportabilitet) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om uppgifterna
lämnats med samtycke eller med avtal som laglig grund. Du har rätt att invända mot den
behandling vi gör av dina uppgifter med stöd av vårt berättigande intresse. Vår behandling ska
då upphöra om det inte finns tvingande berättigande skäl eller rättsliga anspråk för UNF att
fortsätta behandla uppgifterna.
Om du inte längre vill få utskick från oss kan du enkelt avregistrera dig genom att klicka på en
länk, eller mejla till angiven adress i något av de utskick du fått. Vi kommer då inte att göra fler
utskick men kan komma att återkomma i ärenden som ännu inte är avslutade eller för att följa
upp ditt avslut.
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har om dig. Det kan du få genom att skriftligt
eller digitalt begära ett så kallat registerutdrag från UNF. För att vi på bästa sätt ska kunna ge dig
det du efterfrågar kan vi återkomma med följdfrågor om det är någon specifik information du
vill ta del av. Informationen är som regel kostnadsfri.
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Om cookies
När du använder vår webbplats och appar samlas uppgifter in via till exempel cookies. Detta görs
dock endast efter ett separat godkännande. Då lagras informationen om din användning och
vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling
såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress och unika identifierare. Vid besök på vår
webbplats där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i
syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik
från tredje part. Om cookies inte godkänns kan det medföra att vissa tjänster inte kan
tillhandahållas.

Tredje land
I största möjliga mån kommer vi att hantera dina uppgifter inom Sverige och EU. Men eftersom
vi bedriver internationell verksamhet kan dina personuppgifter komma att ses som de behandlas
i tredje land (dvs. ett land utanför EU). När sådan behandling kan komma att ske har vi särskilda
säkerhetsrutiner för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Vi ställer också krav på att våra
personuppgiftsbiträden endast får hantera uppgifter inom EU/EES

Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser innehåller länkar till tredjeparts-webbplatser. Detta är enbart i
informationssyfte och för att underlätta för dig som användare av våra tjänster. UNF saknar
kontroll över de externa webbplatser vi länkar till, och vi ansvarar därför inte för deras innehåll.
UNF ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användandet av
dessa länkar.

Kontaktuppgifter
För ytterligare information om personuppgiftshantering, vid klagomål eller om du har några
frågor, är du välkommen att kontakta vår administrativa sekreterare. Du har också rätt att skicka
in klagomål till en tillsynsmyndighet.
Ungdomens Nykterhetsförbund, org nr 878500-1622, Box 12825, 112 97 Stockholm.
Kontaktperson: Administrativ sekreterare, Johan Persson.
UNF
Box 12825
112 97 Stockholm
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E-postadress: info@unf.se

Ändringar i integritetspolicyn
UNF förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera
den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Bilaga 1: Överenskommelse om gemensamt
personuppgiftsansvar
1. Innehåll
Denna överenskommelse reglerar det gemensamma personuppgiftsansvaret som förening eller
distrikt har tillsammans med förbundet gällande behandling av personuppgifter. Varje juridisk
person ansvarar själv för den behandling som ligger utanför det gemensamma ansvaret.

Denna överenskommelse reglerar också förhållandet förening och distrikt sinsemellan

Med gemensam behandling och gemensamt ansvar avses den behandling som görs i det
gemensamma medlemsystemet dit förbundet och förening/distrikt har gemensam tillgång. Så
fort uppgifterna har lämnat systemet ansvarar den juridiska person som hämtat uppgifterna själv
för den vidare behandling en av uppgifterna.

2. Gemensam behandling
Den gemensamma behandlingen som det är ett delat personuppgiftsansvar för påbörjas när en
medlems uppgifter har registrerats i det gemensamma medlemssystemet och både förbundet och
aktuell förening/distrikt kan ta del av uppgifterna. Det innebär att den juridiska person som
samlar in nya medlemsansökningar ansvarar för den behandlingen.

Så snart uppgifter skrivs ut eller sparas ner i digitalt format på annan plats utanför registret
upphör det gemensamma ansvaret och det egna ansvaret för hanteringen tar vid.

3. Aktuell behandling och medel för behandling
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Det medel som används för den gemensamma behandlingen är UNF medlemsregister.

Den behandling som kan göras i systemet är:
Uppgifterna kan läsas, ändras, tas bort, sökas fram, sammanställa listor, upprättas statistik på och
användas för utskick.

4. Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med denna behandling är att kunna administrera uppgifterna om våra medlemmar
för att kunna föra ett medlemsregister, föra statistik, sammanställa rapporter till externa aktörer
och kommunicera med medlemmarna dels i informationssynpunkt men också för att till exempel
kunna sända ut begäran om att betala medlemsavgift och kalla till årsmöte samt erbjuda
eventuella tjänster och produkter till medlemmarna.

De fullständiga villkoren för behandlingen framgår av UNF:s integritetspolicy, unf.se/integritet

5. Regler för hur förening/distrikt får behörighet till medlemsregistret
Föreningar och distrikt ansvarar för att besluta om vilka som ska ha tillgång till
medlemsregistret. Föreningar kan själva administrera sina behörigheter.
För att få användarbehörighet krävs att personen bekräftar att hen tagit del av och förstått vilket
ansvar som åligger hen.

6. Innebörd av det gemensamma ansvaret
Att vara gemensamt personuppgiftsansvariga innebär att den (individen) vars uppgifter vi
hanterar gemensamt kan vända sig till vilken som av parterna för att begära någon av hens
rättigheter enligt GDPR. Det innebär bland annat rätten att ändra uppgifterna, invända mot
behandling eller få informationen om sig själv raderad. Det innebär också att om någon av
parterna missbrukar uppgiftsbehandling i systemet som finns så kan individen vända sig med att
skadeståndsanspråk till vilken som av parterna.

7. Så hanteras en begäran om rättelse, invändning eller radering
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Den part som får in begäran ska skyndsamt se till att uppgifterna bli korrigerade i systemet. Om
detta inte är möjligt att genomföra i förening eller distrikt ska kontakt tas med UNF:s kansli så
snart som möjligt för att få hjälp med att lösa problemet.

8. Så hanteras ett skadeståndsanspråk
Om ett anspråk på skadestånd inkommer till förening eller distrikt ska detta så snart som möjligt
kommuniceras med UNF:s generalsekreterare. Därefter görs en gemensam utredning om vad
som hänt och ett gemensamt svar lämnas så snart det är möjligt.

Om ett anspråk inkommer till UNF centralt och avser en gemensam behandling i en
förening/distrikt/ så kontaktar UNF:s generalsekreterare ordföranden/kontaktperson för den
lokala verksamheten. Därefter görs en gemensam utredning om vad som hänt och ett
gemensamt svar lämnas så snart det är möjligt.

9. Ansvar för det tekniska systemet
Förbundet har ansvaret för det tekniska systemet och problem som kan uppstå med det.

10. Ikraftträdande och ändring
Denna överenskommelse träder i kraft den 25 maj 2018.

Ändring av detta avtal kan göras av UNF:s förbundsstyrelse och ska i så fall kommuniceras med
övriga parter.
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Beslutsärende Representationspolicy (punkt 9 f, bilaga § 12:22)

Bakgrund
UNF har och genomför vid flertalet tillfällen diverse olika former av representation. UNF saknar
dock en officiell representationspolicy, och detta har våra revisor från PWC påpekat. Det är
nödvändigt för en organisations med UNF:s storlek och omsättning att därför fastställa riktlinjer
kring representation.
Bifogat finns en representationspolicy som liknar den policy som IOGT-NTO sedan tidigare har
beslutat.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta representationspolicy för UNF

att

uppdra åt generalsekreteraren att implementera, följa upp och genomföra

nödvändiga revideringar

Samuel Somo
Generalsekreterare
Stockholm, 2018-05-24
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Representationspolicy
för

Ungdomens nykterhetsförbund

Antagen den: X
Antagen av: X
Framtagen: 2018-05-02
Framtagen av: Samuel Somo
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Representationspolicy
Denna policy har tagits fram utifrån Skatteverkets anvisningar för representation. Med
representation avses sedvanlig gästfrihet i form av värdskap som har ett direkt samband med vår
verksamhet vad gäller tidpunkt, plats och personer som representationen riktar sig till.

Ansvaret för om en sammankomst är hänförlig till representation eller inte ligger hos
förbundsstyrelsen och generalsekreteraren och för att en sådan bedömning ska kunna
göras krävs att sammankomsterna är dokumenterade. Policyn fastställer därför riktlinjer
för vad som är att ses som en sammankomst där representation vid UNF är berättigat.

Representationer
Representation kan rikta sig antingen utåt mot organisationens kontakter och samarbetsparter (extern representation) eller inåt mot organisationens medarbetare (intern
representation). Extern representation syftar till att förbättra relationer med kontakter
och samarbetsparter. Med intern representation avses personalfester, informationsmöten
med medarbetare, interna kurser och planeringskonferenser under följande
förutsättningar:
• att förmånen ges vid internt möte inom IOGT-NTO-rörelsen,
• att sammankomsten pågår under högst en vecka,
• att sammankomsterna inte hålls regelbundet med korta mellanrum (varje eller

varannan vecka),
• att det är gemensamma måltider.
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För UNF:s personalorganisation
representation:

inkluderar intern

• personalfester till exempel högtider som jullunch, uppvaktningar och

trivselaktiviteter,
• informationsmöten till exempel personalmöten och avdelningsmöten,
• interna kurser till exempel introduktion och utbildning inom våra ansvars- och

verksamhetsområden,
• planeringskonferenser till exempel personalkonferenser och arbetsgruppsmöten.
• Interna möten inom IOGT-NTO-rörelsen inkluderar också liknande möten med

till exempel föreningar och distrikt, övriga förbund och noder.
Styrelsesammanträden, årsmöten och liknande möten bör i normalfallet inte anses som
en sådan konferens där skattefria måltider kan tillhandahållas. Däremot kan kaffe, frukt
och annan enklare förtäring som inte i sig är en måltid tillhandahållas. Undantaget från
normalfallet är liknande möten som förutsätter att måltid intas.
I intern representation ingår inte information om det löpande arbetet liksom planering
av det löpande arbetet.

Representationskostnader
Extern och intern representation är skattemässigt avdragsgillt vilket innebär att intern
representation är en skattefri förmån för medarbetare. Utgifter för representation
inkluderar mat, dryck, biljetter och gåvor. Vidare inkluderar intern representation
hotellrum, resor, underhållning, personalfester och liknande.

Intern och extern representation:
Våra riktvärden för representationskostnader, inklusive moms, bör vid frukost och lunch
vara max 150 kr/person och max 300 kr/person för middag.
Om arbetsgivaren inte kan visa att måltiden tillhandahållits i samband med
representation är måltiden skattepliktig. Riktvärdet för aktiviteter, gåvor och
underhållning är 250 kr/person. Dricks ska inte ges inom ramen av representationen.
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All representation ska vara kostnadsmedveten och försiktighet ska iakttas beträffande
ofta återkommande representation mot en och samma person eller grupp av personer.
Vad som betraktas som godtagbara och därmed maximalt tillåtna
representationskostnader beslutas av generalsekreteraren.

Avtackningar/minnesgåva:
Med minnesgåva avses gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda (anställda som
varit anställda i minst sex år) i samband med att den anställde uppnår sin 50-årsdag, eller när en
anställning upphör. Har medarbetaren arbetet kortare tid än sex år har hen rätt till en
minnesgåva men kommer då, enligt skatteverkets regler, att bli förmånsbeskattad.
Kommunikation gällande minnesgåva i dessa fall sker mellan arbetstagaren och närmsta chef.
Minnesgåva är skattefri och bör inte överstiga ett värde av 1 500 kr inklusive mervärdesskatt och
inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande.

Ett bidrag till en semesterresa kan betraktas som en skattefri minnesgåva. Kontanter som
betalas ut direkt till den anställde godtas dock inte, utan arbetsgivaren måste betala till
resebyrån eller till den som tillhandahåller biljetterna för att gåvan ska vara skattefri.

Julgåva:
Julgåva av mindre värde till anställda är skattefri. Mindre värde räknas det som om julgåvan inte
överstiger beloppet 450 kr inklusive mervärdesskatt. Vi håller oss till skatteverkets riktlinjer.

Annan gåva från arbetsgivaren än julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva och
skattefri minnesgåva ska i princip jämställas med ersättning för utfört arbete. En sådan
gåva utgör alltid skattepliktig intäkt för mottagaren.

Verifikationer
Som verifikation på att en kostnad avser extern eller intern representation ska det framgå i vilket
sammanhang mötet eller konferensen hållits, syftet med mötet, innehållet och för vilken/vilka
personer som har deltagit.

Besluts- och behörighetsattest avseende representation får inte göras av den som svarat
för representationen och bör ej heller utföras av någon som själv deltagit i
representationen.
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Beslutsunderlag om Inköps- och leverantörspolicy för UNF (punkt 9
g, bilaga § 12:23)
Bakgrund
UNF saknar en inköps- och leverantörspolicy, och detta har våra revisor från PWC påpekat. Det
är nödvändigt för en organisations med UNF:s storlek och omsättning att ha tydliga riktlinjer för
vad som gäller när organisationen gör inköp över vissa belopp. Samt vilka krav vi ställer på nya
leverantörer.
Syftet med policyn är att säkerställa god och sund kultur kring inköp organisationen gör. Då
förbundsstyrelsen delegerat ett stort ansvar till generalsekreteraren gällande organisationens
ekonomi behövs även tydliga riktlinjer för att skapa en trygg, säker och korrekt hantering av
UNF:s resurser.
Bifogat finns en Inköps- och leverantörspolicy.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta Inköps- och leverantörspolicy för UNF

att

uppdra åt generalsekreteraren att implementera, följa upp och genomföra

nödvändiga revideringar

Samuel Somo
Stockholm, 2018-05-24
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Inköps- och leverantörspolicy
för

Ungdomens nykterhetsförbund

Antagen den: X
Antagen av: UNF:s förbundsstyrelse
Framtagen den: 2018-05-02
Framtagen av: Samuel Somo
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Inköps- och leverantörspolicy
På samtliga leverantörer ställs kravet att det inte får finnas direkt ägande eller under
samarbetsperioden ej oväsentligt samarbete med alkohol-, tobaks-, pornografi- eller
vapenindustrin.

Vid upphandling/inköp gäller följande riktlinjer:
• UNF ska genom samordning internt och externt med samverkanspartners (t.ex.

rörelsen, folkhögskolor, studieförbund etc.) utnyttja sin storlek som köpare och på
så sätt sänka sina kostnader på sikt,
• UNF ska ta hänsyn till varornas och tjänsternas påverkan på miljön,
• UNF ska i möjligaste mån ta hänsyn till under vilka sociala och etiska villkor

varan/tjänsten har framställts,
• UNF bör betona sin särställning som ideell organisation,
• UNF ska ta in flera offerter för jämförelse mellan leverantörer
• Generalsekreteraren ska redan från ett tidigt skede vara delaktig i processen kring

tecknande av avtal,
• vid tecknande av avtal följs alltid delegationsordningen, generalsekreteraren är

med och tecknar alla avtal samt
• UNF ska samarbeta med seriösa och professionella leverantörer, vilket säkerställs

genom att nedanstående leverantörskontroll genomförs.

Beloppsbegränsningar
Inköp från en leverantör med totalbelopp 30-50 tkr ska stämmas av med generalsekreteraren.
Inköp från en leverantör som överstiger 50 tkr ska godkännas av generalsekreteraren.
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Leverantörskontroll
En leverantörskontroll ska alltid fyllas i om det rör sig om en helt ny leverantör och ett
totalbelopp på över 75 tkr per år. Vid eventuella tveksamheter ska generalsekreteraren rådfrågas.
Efter godkännande av generalsekreteraren överlämnas leverantörskontrollen till
ekonomiavdelningen för dokumenthantering.

a)

Leverantörens kontaktuppgifter:

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ideell organisation

Ja

Nej

Andra villkor, vilka?

Ja

Nej

Om ja, vem?

Ja

Nej

Om ja, vilken?

Ja

Nej

Tveksamt, varför?

Namn, postadress, telefonnummer

b) Direkt
ägande
eller
under
samarbetsperioden ej oväsentligt samarbete
med alkohol-, tobaks-, pornografi- eller
vapenindustrin

c)

Organisationsnummer

d) Bankgiro/Plusgiro

e)

Kontaktperson, direkttelefonnummer, epost

f)

F-skattebevis

g) Betalningsvillkor, bör alltid vara minst 30
dagar. Vid avvikelse bör det förhandlas om
till minst 30 dagar, annars ska beslut tas av
överordnad chef.

h) Har någon rekommenderat leverantören?

i)

Finns det en personlig koppling eller jäv?

j)

Bedömer du att leverantören kan leverera
önskad vara/tjänst till rätt kvalitet, i rätt tid
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och till rätt kostnad?
Riskbedömning, hur bedömer du leverantören
avseende:
k) Kompetens

l)

1

2

3

4

5 (5=mycket

1

2

3

4

5 (5=mycket

Ja

Nej

Om ja, vem?

Ja

Nej

Om ja, vilken?

bra)

Rykte

bra)

m) Finns referenser

n) Har UNF tidigare
leverantören?

erfarenhet

av

o) Kreditbedömning (vid inköp över 100 tkr
ska UC finnas)

p) Miljöcertifiering?
q) Kollektiv-/hängavtal?
r)
s)

UC finns

Nej

Om nej, varför

inte?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ja, vilken?

Etiska riktlinjer/uppförandekod?
Arbetsmiljöplan eller motsvarande?

Övriga upplysningar:
Med särskild hänsyn till punkterna b, f, i och q
Kommentarer:
Beslut och motivering:

________________________

________________________

Datum för leverantörskontroll

Datum för godkännande av leverantörskontroll
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________________________

________________________

Leverantörskontroll utförd av

Leverantörskontroll godkänd av

________________________

________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Beslutsunderlag Mötesplan 2018-2019 (punkt 9 h, bilaga § 12:24)
Bakgrund
Förra året valde vi att lägga upp verksamhetsplaneringsprocessen så att allt var klubbat och klart
redan i oktober. Det gav oss ett försrpång i planeringsarbetet och underteckand upplevde att det
fungerade bra. Däremot har våra rörelsekompisar inte hakat på denna birljanta idé och det är
något av en tradition att ha ett rörelsegemensamt förbundsstyrelsemöte. För att upprätthålla
denna tradition, men också för att lägga oss i fas inför kongressen föreslås nu en ny mötesplan.
Förslag

Augusti
Det här mötet kommer vi ägna åt att prata strategi, vart vill vi att UNF ska vara om några år?

November
Rörelsegemensamt möte där vi klubbar budgeten för 2019 och därmed all verksamhet.

Januari
Standardmöte.

Mars
Diskussion om vad vi vill lägga fram till kongressen samt ansvarsfördelning.

Maj
Sista ordinare mötet innan kongressen, ägnas åt motionssvar, klubbande av propositioner och
andra gottigheter.
Detta ger oss gott om tid att hantera ärenden inför kongressen, faller naturligt in med
motionsstoppet samt ger oss en förhållandevis luftig höst.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta mötesplanen 2018-2019.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se |0733603777
Labruden, 2018-05-27
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Beslutsunderlag Plattform (punkt 9 i, bilaga § 12:25)
Bakgrund
I höstas valde förbundsstyrelsen att anta ett projekt som syftade till att ta fram en digital
plattform som skulle underlätta i vår verksamhet. Max Johansson ansvarade för detta projekt och
i och med hans avgång har vi nu gjort en översyn av projektets framtid och presenterar nedan ett
förslag i och med ett tilldelat utredningsuppdrag från föregående förbundsstyrelsemöte.
Resultat
Tanken från början var att Plattformen var det som skulle knyta ihop projekten kopplat till Hälsa
och Gaming. Plattformen skulle vara ett verktyg för medlemmar att underlätta deras
engagemang inom olika verksamhetsgrenar.
Vår bedömning är att både Gaming och Hälsa kan fortlöpa utan den gemensamma plattformen,
att det inte är ett hinder för genomförande då båda projekten utformats för att kunna
genomföras innan en lansering av Plattformen. Med denna slutsats som bakgrund är vårt förslag
helt enkelt att inte genomföra projektet.
Framtiden
Vi tror väldigt mycket på idéen om att ta fram någon form av digital plattform. Vi ser att fler
organisationer allt mer utvecklar och utforskar det området och så bör även UNF göra. Däremot
finns det en tid och en plats för allt och nu är tyvärr inte rätt tid och plats. Delvis på grund av
arbetsbörda men också dels på grund av tidsbrist. Ett sådant arbete måste få ta tid och göras
ordentligt, annars är det ingen mening. Men just eftersom idéen är så bra och vi tror att det här
kan gynna UNF vill vi inte att idéen går och dör. Därför vill vi föra den här idéen vidare till nästa
mandatperiod.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

avsluta projekt Plattform.

att
fs.

uppdragsge åt en förbundsstyrelseledamot att ansvara för att idéen lyfts vid mars-

Isabelle Benfalk och Samuel Somo
2018-05-27
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Beslutsunderlag Jönköpings husköp (punkt 9 j, bilaga § 12:26)
Bakgrund
Jag tror inte att det har undgått någon i förbundsstyrelsen att Jönköpings distrikt vill köpa ett
hus som kallas för Rosa Villan. Nu äntligen har det kommit till sluttampen och därför ska vi ta
nedanstående beslut.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa att Jönköpings distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund får rätt att
köpa fastigheten Fritiden 1 i Jönköpings kommun i enlighet med det avtal
distriktet har tecknat med Jönköpings kommun.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se |0733603777
Labruden, 2018-05-27
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