PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 24-26 augusti 2018
sida 1 av 20
Plats:

UNF:s kansli, Stora Essingen i Stockholm

Datum:

den 24-26 augusti 2018

Närvarande ledamöter

Isabelle Benfalk
Olle Gynther - Zillén
Olle Åkesson
Anneli Bylund
Lina Sultan
Semanur Taşkın
Jens Jörgensen Moberg (ej närvarande 14:8 – 14:10)
Ej närvarande ledamöter Maria Emilsson
Närvarande tjänstemän:

Samuel Somo (ej närvarande 14:7 h)

Paragrafer:

§§ 14:1-14:10

Bilagor:

§§ 14:1-14:23

§ 14:1 Mötets öppnande
Isabelle Benfalk hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 19:09 den 2018-08-24
och informerade om schemat för helgen.
§ 14:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga 14:1)
Olle Gynther Zillén föreslår att lägga till ett beslutsärende Per Capsulam fastställande
Olle Gynther Zillén föreslår att lägga till ett diskussionsärende UNF byter lokal
Anneli Bylund föreslår att lägga till ett rapportärende Kongressgruppen
Olle Gynther Zillén föreslår att lägga till ett beslutsärende Stadgetolkning
Olle Gynther Zillén föreslår att lägga till ett beslutsärende Rätt att teckna konto för UNF
Isabelle Benfalk föreslår att lägga till ett beslutsärende #nykterfrizon x2
Isabelle Benfalk föreslår att lägga till ett beslutsärende Kongresshandlingar
Mötet beslutade
att

bifalla samtliga ändringsyrkanden

att

fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

§ 14:3 Val av sekreterare
Mötet beslutade
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att

välja Olle Gynther - Zillén och Samuel Somo till sekreterare för mötet.

§ 14:4 Val av justerare
Mötet beslutade
att

välja Semanur Taşkın och Olle Åkesson till justerare för mötet.

§ 14:5 Föregående protokoll
Olle Gynther Zillén föredrog de två senaste protokollen.
Mötet beslutade:
att
lägga FS12 & FS13 till handlingarna.
§ 14:9 Beslutsärenden
§ 14:9 i) #nykterfrizon x2 (ingen bilaga)
Förbundsstyrelsen får information om två uteslutningsärenden.
Mötet beslutade:
att

öppna ett uteslutningsärende

att

ajournera mötet för grupprocess klockan 19:47 den 24e augusti.

att

återuppta mötet klockan 09:01 den 25e augusti.

§ 14:6 Lägesrunda
Förbundsstyrelsen och generalsekreteraren får svara på hur läget är nu och hur sommaren
varit samt vad som varit bäst med sommaren.
§ 14:7 Rapportärende – utskott
§ 14:7 a) Arbetsutskottet (bilaga 14:2)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 Rapportärende – styrelse
§ 14:7 b) Ordföranderapport Isabelle (bilaga 14:3)
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Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 c) Arvoderad Anneli (bilaga 14:4)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 d) Kassörsrapport Olle (bilaga 14:5)
Det föredras en status av ekonomin i nuläget. Lyfts att generalsekreteraren i stort sett
uppnått de besparingsmål FS beslutat och gjort det snabbare än tidigare tidsplan.
Isabelle Benfalk yrkar på att “uppdragsge Samuel Somo, Olle Åkesson och Isabelle Benfalk att
utreda insamlingsarbetet”.
Mötet beslutade:
att
uppdragsge Samuel Somo, Olle Åkesson och Isabelle Benfalk att utreda
insamlingsarbetet.
att

notera rapporten.

§ 14:7 e) Bildningsledarrapport Anneli (bilaga 14:6)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 Rapportärende – kansli
§ 14:7 f) Generalsekreterare (bilaga 14:7)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 14:7 g) Personalfri punkt (ingen bilaga)
Mötet beslutade:
att

notera punkten.

§ 14:7 Rapportärende – Inventeringen
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§ 14:7 h) En röst att räkna med del 2 (bilaga 14:8)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 i) Debattakademin (bilaga 14:9)
Det lyfts att projektet inte hinns med för den huvudansvariga men att det finns peppade från
landet. Finns idéer om att ha en förbundsstyrelseledamot som support och medlemmar som
kan arrangera.
Olle Gynther Zillén yrkar på att “välja Lina Sultan till huvudansvarig för projektet”.
Mötet beslutade:
att
välja Lina Sultan till huvudansvarig för projektet.
att

notera rapporten.

§ 14:7 j) Hälsa (bilaga 14:10)
Läget för projektet föredras där ansvarig känner sig något vilse. Potential lyfts för
projektet. En diskussion om förbundsstyrelsen ska skapa verksamhet eller inte lyfts. Främst
ska förutsättningar för verksamhet skapas, så behövs verksamhet skapas så får den skapas.
Det lyfts en tro på ansvarig.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 k) Gaming (bilaga 14:11)
Planen är att få till ett fett samarbete med NBV och få ut studiematerial kring lan, online
turneringar osv. Ett långsiktigt projekt. En introkurs i gaming lyfts som idé.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 Rapportärende – Övrigt
§ 14:7 l) Landet (ingen bilaga)
Det görs en dragning kring fadderarbetet.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
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§ 14:7 m) Vit jul-rapport (ingen bilaga)
Kommunikationsplan och ansvarsfördelning är satt! Viktigt att vi är stolta och förebilder.
Julkursen ska också samla in cash till vit jul.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 n) Kommunranking (bilaga 14:12)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 o) Likabehandlingsarbetet (bilaga 14:13)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 p) Trivselgerillan (ingen bilaga)
Framtiden för Trivselgerillan diskuteras och för att fortsätta arbetet behövs projektet vara
lönsamt och gå att sälja in som koncept. Generalsekreteraren föreslår lite åtgärder och
visioner för Trivselgerillan.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 q) UNF byter lokal (bilaga 14:14)
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 r) Riksstyrelsen (ingen bilaga)
Något möte har ej skett.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
§ 14:7 s) Beslutsuppföljning (bilaga 14:15)
Det föredras kring hur dokumentet kan användas.
Mötet beslutade:
att
notera rapporten.
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§ 14:7 t) Kongressgruppen (ingen bilaga)
Status för kongressen föredras, något försenad men på g nu!
Anneli Bylund yrkar på att “kongressgruppen ska bestå av Maria Emilsson (sammankallande),
Anneli Bylund, Emma Axelsson och Nicole Steegmans”.
Mötet beslutade:
att
kongressgruppen ska bestå av Maria Emilsson (sammankallande), Anneli Bylund,
Emma Axelsson och Nicole Steegmans.
att

notera rapporten.

§ 14:9 Beslutsärenden
§ 14:9 f) Fastställande av Per Capsulam (ingen bilaga)
Mötet beslutade:
att

utse Anna Grimäng Carlman att revidera UNF Jönköpings räkenskaper och förvaltning
för 2017

att

UNF Jönköping står för kostnaderna för denna revision.

att

fastställa besluten ovan

§ 14:9 h) Rätt att teckna konto för UNF (ingen bilaga)
Mötet beslutade:
att

UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2018-08-27 tecknas av Samuel Somo,
Jon Nordquist och Nancy Pino, två i förening,

att

postförsändelser till UNF från och med 2018-08-27 kvitteras av Samuel Somo, Jon
Nordquist, Nancy Pino och Anna Classon, var för sig,

att

ärendet omedelbart justeras.

§ 14:8 Diskussionsärenden
§ 14:8 a) Strategisk diskussion om bildning (bilaga 14:16)
Anneli Bylund föredrar underlaget och syftet med diskussionen. Input från förbundsstyrelsen
kommer att lyftas in i arbetet med att se över den nuvarande bildningsarbetet.
Styrelsen genomför en första runda kring frågan - Varför har vi bildning?
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En lyfter vikten för att säkerställa en tillräcklig nivå på förtroendeuppdrag inom UNF. För
den enskilda personen så att hen genom UNF ska lära sig saker som kan stärka UNF, men
också kunskap som kan komma till nytta för övriga samhället.
En annan säger att det är för att utveckla nya ledare och ledstjärnor?
En annan person säger för att vi vill ha nykterhetskämpar. Folk som brinner för nykterheten.
Och sen den andra som är att vi vill ha påverkanskämpar.
En annan för att lära våra medlemmar mer om UNF och den andra för att vi ska lära fler om
alkohol- och drogpolitik. Men också för att fler ska få utvecklas inom UNF.
En annan lyfter att det är för att kunskaputjämna bland alla medlemmar för att öka
inkluderingen och skapa en tydligare jämlikhet mellan våra medlemmar. Alla ska få samma
förutsättningar i sitt engagemang.
En lyfter också vikten av att säkerställa en kvalité i hela organisationen, och att skapa goda
förutsättningar för medlemmar i deras engagemang.
Förbundsstyrelsen har delats upp i två grupper och diskuterat övriga frågor i handlingen.
Underlaget som grupperna diskuterat skickas till bildningsledaren för vidare
utvecklingsarbete.
Mötet beslutade:
att
notera diskussionen.
§ 14:8 b) Strategisk diskussion inför verksamhetsplanering (bilaga 14:18)
Generalsekreteraren gör en dragning kring de satta målen för 2018 och presenterar det nya
föreningspaket.
Förbundsstyrelsen utgår i smågrupper kring frågorna i underlaget. Efter 20 min diskussion
samlas grupperna och går igenom de olika områden som har diskuterats.
VAD ÄR UNF IDAG?
•
Toppstyrd
•
Ekonomiska utmaningar
•
Ingen mångfald
•
På väg att växa
•
Mållös/tandlös
•
Svag politisk men på frammarsch
•
Verksamhetsbaserade
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•
•
•
•

Vi har en organisationsstruktur anpassad för en mycket större organisation
Folkrörelse
Förvaltande
Traditionsrika

VAD ÄR UNF OM 5 ÅR
•
Vi är dubbelt så stora i allt
•
Vi har stadgat oss i organisationen och redo för att växa
•
Kenza (bloggaren)
•
Aldrig behöva förklara vad vi står
•
Fostra ledare
•
Starkt ideologisk grund, vi står längst fram
•
JÄVLIGT UPPKÄFTIGA
•
Modiga/Farliga
•
Känns stabila
•
Bred mångfald i verksamhet och medlemmar
•
Människor och idéer frodas
•
Stabil ekonomi
•
Proaktiva
Nu tas diskussionen vidare mot oändligheten.
VAD BEHÖVER ÄNDRAS
•
Saknar identitet och riktning
•
Prioriterar vad vi vill uppnå
•
Följer inte upp beslut vi tar om riktning
•
Vi saknar en ram
•
Vi uppfinner hjulet om och om och om igen…
•
Inte med i samhällsdebatten
•
UNF vågar inte göra fel
•
Mer edge
•
Mer bredd, mer engagemang bland medlemmar
Nu diskuteras de olika inriktningar som gjordes under arbetsveckan.
Standardår för UNF samt ska förbundsstyrelsen syssla med verksamhet kommer lyftas åter
på novembermötet.
Mötet beslutade:
att
notera diskussionen.
§ 14:9 Beslutsärenden
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§ 14:9 e) Skaraborgs revision (bilaga 14:23)
Ärendet föredras. Det lyfts farhågor kring om distriktet kan få regionbidrag om förbundet
reviderar
Mötet beslutade:
att

UNF förbundet reviderar Skaraborgs distrikts räkenskaper för 2017.

att

Olle Åkesson reviderar Skaraborgs räkenskaper.

att

ajournera mötet för grupprocess klockan 18:02 den 25e augusti.

att

återuppta mötet klockan 09:00 den 26e augusti.

§ 14:9 a) Arbetsordning (bilaga 14:19)
Ärendet föredras.
Mötet beslutade:
att

under ”Ordförande” i arbetsordningen ta bort följande punkter ”utveckla
förbundsorganisationens interna organisation”, samt ”ansvara för samarbeten med
övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen”.

att

under ”Bildningsledaren” i arbetsordningen lägga till följande punkter ”utveckla
förbundsorganisationens interna organisation”, ”ansvara för samarbeten med övriga
förbund i IOGT-NTO-rörelsen”, samt ”distriktsstöd”

att

revidera arbetsordningens grafiska element.

§ 14:9 b) #röstamermänskligt (bilaga 14:20)
Det lyfts att vi ska vara mer aktiva kring vår vision utöver nykterhet.
Mötet beslutade:
att

beslutar att UNF ställer sig bakom kampanjen #röstamermänskligt

att

tipsar lokalföreningar och medlemmar om kampanjen och uppmuntrar till att
engagera sig på sin ort

att

Olle Gynther Zillén skriver ett uttalande till #röstamermänskligt så att de kan sätta in
det på sin hemsida så att det syns att UNF är en av de spridande aktörerna

§ 14:9 c) Lokalanställning Skåne (bilaga 14:21)
Ärendet föredras. Det lyfts att målen borde vara rejält mycket högre samt att vi borde
uppmuntra initiativet. Vi behöver prata om hur vi ska jobba med distrikt som inte finns och
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rikta specifika insatser dit. Det lyfts också att det kan vara ett bra sätt att prova på insatser.
En idé lyfts om att ha DÅM 2020 som mål.
Eftersom UNF Halland är ett inaktivt distrikt och ej dött kan vi ej besluta om deras pengar.
Mötet beslutade:
att

avslå ärendet med hänvisning till stadgarna

§ 14:9 d) Ekonomisk kompensation Örebro distrikt (bilaga 14:22)
Ärendet föredras.
Olle Gynther Zillén yrkar på att “ge Olle Åkesson/Samuel Somo i uppdrag att utreda vidare
och sköta ärendet.”
Mötet beslutade:
att

ge Olle Åkesson/Samuel Somo i uppdrag att utreda vidare och sköta ärendet.

§ 14:8 Diskussionsärenden
§ 14:8 c) UNF Byter Lokal (mötesbilaga 1)
Ärendet föredras.
Det körs en runda kring problembilden, där det råder delade meningar. Vissa lyfter att de
håller med andra håller inte med att det finns ett problem i överhuvudtaget.
Förbundsstyrelsen delar sen upp sig i två grupper och börjar med att diskutera
frågeställningar 2-4 innan styrelsen samlas i helgrupp för att föredra sina tankar.
Det lyfts i den ena gruppen att en ska utgå från medlemmar och att det är dem som formar
diskussionen. Engagemanget bör utgå från hur medlemmar vill engagera sig är ett
resonemang.
I den andra gruppen lyfts det att strukturen som finns idag kring inflytande är bra. Men att
det ska vara tydligare att föreningar ska fokusera på verksamhet utifrån vår ideologi och
följa IGLOR. Förbundet ska arbeta för att främja verksamhet och samla upp verksamheten så
att den får så bra förutsättningar som möjligt.
Distrikt kan vara stoppklossar för information till förening och medlem. Det lyftes behov av
alternativa kommunikationsvägar. Ges utdelning kring det vi investerar? Är det alltid
relevant att skapa något nytt eller komplettera befintlig struktur?
Vidare delar styrelsen upp sig igen och diskuterar 5-7 och efter en tids diskussion samlas
gruppen igen.
Det lyfts i ena gruppen att mer resurser till landet är svårt då större delen av organisationens
resurser går just ut till landet i form av ekonomi och personal. Det pratas också om att vi
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borde göra en rannsakning kring vilka målgrupper vi faktiskt riktar oss åt. Dels ur ett
mångfaldsperspektiv men också utifrån syftet med att nå respektive åldersgrupp. Gruppen
var oense kring vart i landet vi skulle fokusera kring.
I den andra gruppen lyfts att samma bild finns av resurser. Gruppen lyfter att de vill se mest
resurser på föreningar och verksamhetsfrämjande ändamål. I målgruppsdiskussionen så kom
det fram att UNF är aktuellt för unga på olika sätt, och att det där behöver fokuseras.
När det gäller geografisk spridning så ställer sig gruppen frågan ska vi komma till unga eller
tvärtom. Och att det finns olika förutsättningar utifrån storstad och mindre orter.
Vidare blir det en diskussion om målgrupp och hur vår organisation ska anpassas utifrån
framtida utmaningar såväl för organisationen som vår omgivning.
Mötet beslutade:
att
notera diskussionen.
§ 14:8 b) Strategisk diskussion inför verksamhetsplanering (bilaga 14:18)
Semanur Taşkın yrkar på att “Olle Åkesson och Jens Jörgensen Moberg får i uppdrag att
utvärdera arbetsplansmål 1 & 2” samt att “Lina Sultan och Isabelle Benfalk får i uppdrag att
utvärdera arbetsplansmål 3”
Mötet beslutade:
att
Olle Åkesson och Jens Jörgensen Moberg får i uppdrag att utvärdera arbetsplansmål
1&2
att

Lina Sultan och Isabelle Benfalk får i uppdrag att utvärdera arbetsplansmål 3

§ 14:9 Beslutsärenden
§ 14:9 g) Stadgetolkning (mötesbilaga 2)
Ärendet föredras och mötet går en runda.
Mötet beslutade:
att

avslå ärendet.

§ 14:9 i) #nykterfrizon x2 (ingen bilaga)
Förbundsstyrelsen får vidare information om två uteslutningsärenden.
Mötet beslutade:
att

utesluta Henrik Ingholt och Viktor Wiklund ur Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)
med motiveringen ”För att säkerställa medlemmars trygghet, organisationens
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anseende och tydliggöra att UNF ska vara en trygg social gemenskap beslutade
förbundsstyrelsen på sitt möte den 24-26 augusti 2018 att utesluta Henrik Ingholt
och Viktor Wiklund med anledning av ageranden som gjorts kopplade till andra
medlemmar i organisationen. För frågor kontakta Isabelle Benfalk,
förbundsordförande.”
§ 14:9 j) Kongresshandlingar (ingen bilaga)
Förbundsstyrelsen får fylla i ett formulär.
Mötet beslutade:
att

välja Isabelle Benfalk till att skriva förord.

att

välja Johan Persson till att skriva innehållsförteckning.

att

välja Johan Persson till att skriva ordlista.

att

sångerna löses automagiskt.

att

välja Johan Persson till att skriva föredragningslista.

att

välja valberedningen till att skriva förslag till mötespresidium.

att

välja Johan Persson till att skriva lista på anmälda ombud.

att

välja Johan Persson till att skriva kallelsen.

att

välja kongressgruppen till att skriva arbetsordning.

att

välja Olle Gynther Zillén till att skriva verksamhetsberättelse 2017.

att

välja Olle Gynther Zillén till att skriva verksamhetsberättelse 2018.

att

välja Olle Gynther Zillén till att skriva jämlikhetsboklut.

att

välja någon tjänsteperson till att skriva rapport om IOGT-NTO-rörelsens
internationella arbete.

att

välja Anneli Bylund och Isabelle Benfalk till att skriva IOGT-NTO-rörelsen Ideell
förening.

att

välja Samuel Somo till att skriva årsredovisning.

att

välja Olle Åkesson till att skriva ekonomiska berättelser.

att

välja revisorerna till att skriva revisionsberättelse.

att

välja Isabelle Benfalk och Semanur Taşkın till att skriva rapport strategiutredning.

att

välja Isabelle Benfalk och Olle Åkesson till att skriva rapport finansieringsutredning.

att

välja Samuel Somo till att skriva webbaserat verktyg.
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att

välja granskningsutskottet till att skriva granskningsutskottets rapport.

att

välja Olle Gynther Zillén till att skriva plattformar.

att

välja Isabelle Benfalk, Semanur Taşkın och Lina Sultan till att skriva arbetsplan.

att

välja Anneli Bylund till att skriva bildningssystem.

att

välja Jens Jörgensen Moberg till att skriva UNF:s principer.

att

välja Anneli Bylund och Jens Jörgensen Moberg till att skriva översyn av
distriktsgränser.

att

välja Lina Sultan och Samuel Somo till att skriva verksamhetsutvecklarsystem.

att

välja Olle Åkesson, Lina Sultan och Isabelle Benfalk till att skriva budget.

att

välja Olle Gynther Zillén till att skriva medlemsavgift.

att

välja Olle Åkesson till att skriva övriga ersättningar.

att

välja Isabelle Benfalk och Lina Sultan till att skriva drogpolitiskt program.

att

välja Maria Emilsson och Jens Jörgensen Moberg till att skriva stadgeändringar.

att

välja valberedningen till att skriva valberedningens förslag.

att

välja valberedningskomittens till att skriva förslag på valberedning.

att

välja Anneli Bylund till att skriva riksstyrelsens förslag om kongressort 2023.

att

välja Isabelle Benfalk, Olle Gynther Zillén, Olle Åkesson, Anneli Bylund och
förbundsstyrelsen till att dela ut statuter.

att

välja Isabelle Benfalk och Olle Gynther Zillén till att uppdatera statuter.

§ 14:10
Avslutning
Isabelle Benfalk avslutade mötet med att uttrycka sin stolthet över förbundsstyrelsen klockan
14:09 2018-08-26
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Signeras via e-signering

_________________________________________________________________________
Isabelle Benfalk, mötesordförande

_________________________________________________________________________
Olle Gynther - Zillén, mötessekreterare

_________________________________________________________________________
Samuel Somo, mötessekreterare

_________________________________________________________________________
Semanur Taşkın, mötesjusterare

_________________________________________________________________________
Olle Åkesson, mötesjusterare

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 24-26 augusti 2018
sida 15 av 20

Mötesbilaga 1 - Diskussionsärende: UNF byter lokal (distriktsgränser)
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 och Jens Jörgensen
Moberg ansvariga för processen.
I skrivandes stund har ca. hälften av alla distriktsstyrelser blivit intervjuade, samt ett tiotal
andra personer som haft olika nyckelfunktioner i UNF. Det har varit många intressanta
samtal med många perspektiv och alla dessa tar oss tillbaka till en fråga: Varför?
Tyvärr startade diskussionen på det förra förbundsstyrelsemötet i fel ände. Vi ställde rätt
frågor, men vid fel tillfälle. Därför har vi kvar den stora frågan ”varför?”. Det är inte särskilt
många som förstår varför den här översynen skall göras, annat än ”det kan väl vara bra för vi
har haft samma distrikt i väldigt många år”, men det är inte argument nog för att vi ska
lyckas komma ut på andra änden med ett bra resultat. För att vi ska kunna gå vidare i
processen behöver förbundsstyrelsen enas i en målbild.
Nulägesanalys
Nedan finns en tabell om vad distrikt, tidigare ideella och förbundsstyrelse tycker att en
förening, distrikt och förbundet ska göra. Kort går det att konstatera att de flesta var relativt
samstämmiga av vad de olika delarna av organisationen har för uppdrag. De som är
kursiverade är saker som en minoritet av de intervjuade har lyft. Låt detta ligga i bakhuvudet
under den kommande diskussionen.
Förening

Distrikt Förbund

Ha årsmöten och en styrelse Bilda
Göra verksamhet

Topp-kurser/feta arrangemang

Stötta föreningar

Stötta distrikt

Engagera medlemma Starta nya föreningar Strategiskt leda organisationen
Värva Värva Utveckla material och metoder
Gemenskapsskapande arrangemang Administration och personal
Politiskt arbete

Politiskt arbete

Under samtalen det kommit fram en intressanta tankar och perspektiv som vi vill jobba
vidare på. Vi har hittat sex punkter som vi tror kommer behöva ligga till grund för hur UNF
ska se ut som organisation. Varför vi tycker att just dessa är extra intressanta är för att vi har
hittat delade åsikter eller märkt att bilden vi har av UNF inte överensstämmer med
verkligenheten, men också för att de är saker som rent strategiskt spelar roll när vi väljer vårt
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sätt att organisera oss på. Texterna nedan är bara en liten del av verkligheten och jag ber er
se dem som en liten gnista för att starta upp diskussionerna.
1.

Makt och inflytande

Om vi tittar på våra stadgar och blickar tillbaka i tiden så är det tydligt att UNF är en
gräsrotsorganisation. Det innebär att det är de enskilda medlemmarnas engagemang och
driv som för organisationen framåt. På senare år har det skett en maktförskjutning där
makten alltmer samlas kring en mindre grupp människor. Anledningarna till detta är många,
men en stor bidragande orsak kan vara att UNF har minskat i antal medlemmar som i sin tur
minskar antalet engagerade. Detta har gjort att föreningarna har blivit försvagade och i sin
tur distrikten. Med svaga föreningar har distrikten tagit över en del uppgifter som naturligt
har fallit på föreningar, ex. verksamhet. Liknande har hänt med distrikten när det blivit
försvagade och då har förbundsstyrelsen valt att ta över saker som personalansvar eller
kurser. Vi har alltmer blivit centraliserade. Förbundsstyrelsen behöver anta ett
inriktningsbeslut om vart vi vill att det största inflytandet i organisationen ska vara och sedan
forma organisationen efter det. Om vi vill ha gräsrötterna som styrkan i organisationen, så
jobbar vi helt enkelt på fel sätt idag.
2.

Engagemang

Idag har vi ett medlemsengagemang som stark kopplat till förening, distrikt eller
förbundsuppdrag. Förbundsstyrelsen behöver bestämma sig för vart i kedjan vi vill att flest
medlemmar ska ha sitt huvudsakliga engagemang, om det ens ska vara en del av den kedja vi
har idag. Vill vi exempelvis att en medlems huvudsakliga engagemang ska vara digitalt, då är
föreningar inte lika nödvändiga längre. Många som varit engagerade i UNF en tid har pratat
om att det är svårare att värva medlemmar idag, samt att UNF inte känns lika aktuellt för
unga. Detta är inte något unikt för UNF, utan det är ett problem som genomsyrar större
delen av civilsamhället. Något vi behöver fråga oss är ifall den typ av engagemangsform vi
har är aktuellt för unga idag. Lockas unga av att låsa upp sig i uppdrag och gå på
föreningsaktiviteter eller är det mer attraktivt med punktinsatser och digitalt engagemang?
3.

Verksamhet

I samtalen vi haft har det varit enhälligt att det är föreningarna som ska stå för majoriteten
av verksamheten. Distrikten ska stå för bildning, samt större gemenskapshöjdande
arrangemang och förbundet ska göra främst topp-utbildningar. Ändå har vi distrikt som gör
verksamhet som passar bäst på föreningsnivå och förbundet har ett flertal projekt som är
konkret verksamhet som egentligen skulle kunna lägga på distrikt eller föreningar.
Anledningen till detta är kan vara försvagade föreningar som skjuter upp uppdrag till nästa
länk i vår kedja och då blir distrikt verksamhetsskapande istället. Dock, när samma typ av
verksamhet produceras av förening, distrikt och förbund, så konkurrerar vi med varandra om
medlemmar. När vi idag har lägsta medlemssiffrorna genom tiderna, är det föga troligt att
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detta är en hållbar lösning. Förbundsstyrelsen behöver fråga sig själva hur vi vill att det ska
vara. Vill vi ha en blandning, vill vi renodla våra uppdrag?
4.

Resursfördelning

Något som också är intressant att titta på är resursfördelningen. Om vi bara ser till ekonomin
har förbundet störst medel att använda, ändå finns det en syn om att förbundet inte ska
producera verksamhet. Distrikt är de som har näst mest resurser och de ska heller inte
producera verksamhet i särskilt stor utsträckning. Andra resurser är ideella och där kan vi se
en trend i att distrikt är duktiga på att sluka eldsjälar, som sedan bränns ut istället för att de
får utvecklas på föreningsnivå. Förbundet likaså med olika arbetsgrupper, kurser och projekt
som produceras. Vart vi lägger mest resurser i form av personal, pengar och engagemang
påverkar hur exempelvis verksamhet utvecklas inom ett område. Förbundsstyrelsen behöver
fråga sig om den fördelningen vi har idag är rimlig. Vart och hur vi vill att medlemmar ska ha
sitt engagemang, samt vart verksamheten ska bedrivas bör avgöra hur vi fördelar de resurser
UNF besitter.
5.

Demografi

Länge har UNF pratat om den vita medelklassnormen som råder i organisationen. Vi tror att
det inte varit ett särskilt stort problem för oss, men idag står vi med ett lågt medlemsantal
och inte alls ett lika stort engagemang i organisationen som det var för 10-20 år sen. Länge
har vi pratat om att hitta nya målgrupper, men är UNF verkligen en intressant organisation
för de målgrupper vi talar om? Hur organisationen ser ut kommer också påverka vilken ålder
vi vill ha på våra medlemmar, både i verksamhet och olika förtroendeuppdrag. En
organisation för 13-15 åringar behöver fungera på ett annat sätt än för de som är 20-25 år.
6.

Geografi

UNF har sällan gjort ett aktivt val om vart i Sverige vi vill finnas representerade. Ofta har
valet av orter och distrikt varit baserat på enskilda medlemmarna engagemang och driv. Om
vi tittar längre tillbaka i tiden har UNF varit som starkast på landsbygden och i mindre orter.
Vi pratar ofta om att UNF måste konkurrera med så mycket mer verksamhet på större orter,
men utflyttningsorter är också sköra ställen för att få igång långsiktig verksamhet då unga
kommer flytta därifrån när de slutat skolan. Vi behöver fråga oss om vart vår målgrupp
befinner sig och vart vi ser att UNF har bäst potential till att utvecklas.
Diskussionsfrågor
När ni funderar på frågorna nedan, väg dem mot hur UNF ser ut idag. Det kanske finns en
anledning till att UNF ser ut som det gör idag och det är så organisationen borde fungera,
eller så är vi inte nöjda med nuläget och vill förändra det.
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1.
Håller du med om problembilderna som beskrivs ovan? Har du en annan bild av UNF?
Har vi missat något i vår analys?
2.

Vilken del av vår organisation vill vi ska ha störst inflytande?

3.
ske?

Vart i organisationen ska det ske verksamhet och vilken typ av verksamhet borde

4.

Hur vill vi att medlemsengagemanget ska se ut i UNF?

5.

Vart i organisationen borde vi lägga mest resurser?

6.

Vilken/vilka målgrupper borde UNF satsa på?

7.

Vart i landet vill vi att UNF ska finnas representerade?

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen

Anneli Bylund och Jens Jörgensen Moberg
Stockholm, 2018-08-14
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Mötesbilaga 2 - Beslutsunderlag Stadgetolkning
Bakgrund
De två senaste förbundsstyrelsemötena har förbundsstyrelsen försökt enas om en tolkning
av stadgarnas paragraf 1:7 angående medlemskapets upphörande. På mötet i februari fick
undertecknad i uppdrag att reda ut vad som var andemeningen i stadgeskrivarnas förslag
och sedemera gällande stadgar. Frågan som förbundsstyrelsen har tacklats med rör alltså om
stadgan kan tolkas så att även förbundsstyrelsen kan stänga av medlemmar från
verksamhetet, eller om detta mandat endast innehas av distriktsstyrelserna. Detta underlag
syftar till att visa vad som har dammats av i den gamla kongressprotokollshögen.
Resultat
Till att börja med eftersöktes själva kongressbeslutet där nuvarande lydelse av stadgarna
antogs och det visade sig vara så nära i tiden som 2015. I kongresshandlingarna står inte
särskilt detaljerat om dåvarande förbundsstyrelses mening med lydelsen i stadgan.
Verksamhetavstängning var ett medel som tillkom först den kongressen 2015 och i
handlingarna står det nästintill ingenting om hur det är meningen att användas och av vem
utan fokus ligger på att förtydliga vilken institution i UNF som kan utesluta medlemmar. Tack
vare UNF:s många vänner av ordning ligger dåvarande förbundsstyrelses protokoll samt
handlingar till det möte där en beslutade om vad en skulle föreslå till kongressen på UNF:s
hemsida.
Efter att ha gått genom protokollet för det förbundsstyrelsemötet som skedde i maj 2015 så
blir det hela mycket tydligare. De personerna som då hade uppdraget att gå genom vilka
stadgeändringar förbundsstyrelsen skulle föreslå till kongressen har skrivit ett underlag där
vi får svar på vår fråga. Det är en mening som gör att alla tvivel om andemeningen är
bortblåsta och vi kan känna oss trygga med att tolka stadgan.
Enligt undertecknad är det numera tydligt att verksamhetsavstängning kan bara
distriktsstyrelsen besluta om. Däremot ställs vi inför två ytterligare problem.
1.
Stadgan är otydlig angående vad som gäller vilka beslut som kan överklagas till
förbundsstyrelsen.
2.
Vill förbundsstyrelsen lägga förslag till kongressen att även de ska kunna stänga av
medlemmarna från verksamheten?
Hur vi tar detta vidare
Mitt förslag är att förbundsstyrelsen diskuterar fråga 2 och utifrån resultatet på den
diskussionen ger vi någon i uppdrag att se över och revidera stadgarna angående
medlemsskapets upphörande i samband med kongressförberedelserna.
Förbundsstyrelsen föreslås därför besluta
att

notera diskussionen
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att
ge Maria Emilsson i uppdrag att utifrån diskussionen som förts på mötet se över och
lägga förslag till förbundsstyrelsen på stadgerevidering i samband med
kongressförberedelserna
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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 14:1)
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) Arvoderingsrapport
d) Kassörsrapport
e) Bildningsledarrapport
Kansli
f) Generalsekreterare
g) Personalfri punkt
Inventeringen
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
s) Beslutsuppföljning
8. Diskussionsärenden
a) Strategisk diskussion om
bildning
b) Strategisk diskussion inför
verksamhetsplanering

Vem
IB
IB
IB
IB
OGZ
IB

Tidsåtgång

Bilaga

2 min
2 min
2 min
5 min
30 min

§ 14:1

OÅ

§ 14:2

IB
AB
OÅ
AB

§ 14:3
§ 14:4
§ 14:5
§ 14:6

SS
IB

§ 14:7

IB
IB
JJM
OÅ

§ 14:8
§ 14:9
§ 14:10
§ 14:11

LS
AB
AB
IB
SS
AB
IB
OGZ

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

AB

§ 14:16

IB

§ 14:18

Beslut
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Ärende
9. Beslutsärenden
a) Arbetsordning
b) #röstamermänskligt
c) Lokalanställning Skåne
d) Ekonomisk kompensation
Örebro distrikt
e) Skaraborgs revision

Vem

10. Avslutning

IB

Tidsåtgång

Bilaga

AB
OGZ
-

§ 14:19
§ 14:20
§ 14:21
§ 14:22

-

§ 14:23

Beslut

5 min

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa föredragningslistan.

Isabelle Benfalk
Stockholm, 2018-08-13
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Rapport från Arbetsutskottet (punkt 7 a, bilaga § 14:2)
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 (20180626) bifölls två ansökningar. Nämligen ansökan om bidrag för medverkan på
Närcon och för profilmaterial (med nya loggan) till BioRio.
Höstens mötesdatum planeras.
I övrigt finns inget att rapportera.

AU genom
Olle Åkesson
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Rapport från förbundsordförande Isabelle Benfalk (punkt 7 b,
bilaga § 14:3)
Gäller period: 2018-06-27-2018-08-07
Inledning
I skrivande stund sitter jag i mötesbyrån för Världskongressen i Sigtuna. Den här perioden har
präglat mestadels av kongressen men också Almedalen. I början av sommaren var det oklart om
jag skulle komma ut hel på andra sidan, men I’m still standing. Jag hade önskat mer ledighet men
det kommer tillfällen att vara ledig i höst.
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.
Fortsatt arbeta med Världskongressen och i skrivande stund genomförs kongressen, än
så länge med bravur.
Närvarat och representerat under Almedalsveckan
Lanserat Almedalsdrinken och samordnat UNF:s närvaro.
Tillsammans med Samuel Somo släppte vi pressmeddelande och fick en debattartikel
publicerad på SVT Opinion om CAN:s siffror om skolelevers drogvanor.
Planerat förbundsstyrelsemötet med allt vad det innebär.
Fortsatt arbeta med mina projekt, se separata bilagor.

Fördjupning
Det har varit två stora saker som har varit det jag har lagt majoriteten av min tid på;
världskongressen och Almedalen.
Almedalen gick väldigt bra i år. Drinken var kort sagt en succé. Vi anordnade även ett mingel för
nykterhetsrörelsen som också blev väldigt bra och många uppskattade initiativet. Drogpolitiskt
var det också en bra vecka. Vi anordnade ett seminarie med alla partipolitiska ungdomsförbund
där de fick debattera hur framtidens alkoholpolitik bör se ut. Vi fick ett inslag på TV4 Play med
anledning av CAN:s siffersläpp. Sammanfattningsvis var det en bra vecka och trots att vi bara var
6 personer på plats fick vi ut mycket av veckan.
Den andra stora pucken är Världskongressen. En stor lärdom av detta är att i framtiden bör UNF
tänka efter en extra gång och kanske avsätta mer resurser än en ensam förbundsordförande när
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vi arrangerar saker. Jag går med glädje vidare från den här kongressen så jag kan fokusera mer på
mitt uppdrag som ordförande.
Framtiden
Framgångsåret fortsätter. Hösten innehåller många utmaningar för mig, er och UNF. Vi ska
påbörja insatsen med Psykologifabriken, vi ska lansera en drogpolitisk kampanj och våra projekt
ska ros i hamn. Jag tror det kommer bli prövande men väldigt kul. Det är ju bara tillsammans
som vi kommer ut hela på andra sidan kongressen och det är nu som vi som styrelse får visa vad
vi går för.
” In teamwork, silence isn’t golden. It’s deadly.”
Mark Sanborn

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Sigtuna, 2018-08-07

6 (68)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-08-24-26

Rapportärende: Arvoderingsrapport från Anneli Bylund (punkt 7 c,
§ 14:4)
Övergripande
Jag har ännu inte riktigt börjat känna mig som arvoderad. Sommaren har varit väldigt lugn,
ensam och något frustrerande. Jag skyller allt på semestern. Det har varit svårt att komma upp i
arbetstid och tempo när många processer har stannats av för att personal går på semester och
folks liv får en helt annan karaktär under den här perioden av året. Jag har dock sett det som att
jag fått mjukstartat min arvodering och fått möjlighet att lägga mycket tanke bakom de olika
processerna jag är involverad i, vilket har gett mig en god grund att stå på när allt kommer igång
nu under augusti.
Under sommaren har jag valt att lägga mycket fokus på processen med distriktsgränser. Jag har
haft ca. 30 samtal med både distriktsstyrelser och andra nuvarande eller före detta
förtroendevalda i UNF. Varje gång jag påbörjat ett samtal har jag trott att jag börjat hamna på
rätt spår i min tankeprocess och när samtalet avslutats har jag förundrats över hur mycket mer
jag har att tänka på. Det har varit oerhört givande att få nya perspektiv på organisationen och
sen fruktansvärt utmanande att förstå att jag fortfarande har fler frågor nu än då jag började.
Lista över uppdrag
Övergripande uppdrag: Bildningsledare, förbundsstyrelseledamot, distriktsstöd,
rörelsesamverkan, intern organisationsutveckling
Konkreta uppdrag: Förbundssamlingen, Höjdaren: make change, UNF:aren, Ledaren,
Kompisboken, ledamot i riksstyrelsen och IOGT-NTO-rörelsen ideell förening, Vit jul-gruppen,
kommunrankingen, distriktsgränser, kontaktperson till eventgruppen, policy för ett hållbart
engagemang, medlemsresan, likabehandlingsgruppen, kongressgruppen, UNG-kalendern,
uppförandekoden, världens barn, distriktsstöd, NBV
Tidsfördelning
Nedan kan ni se en tidsfördelning på arbetet sedan 1:a juli till 10:e augusti
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ARBETSTID FÖRDELAD PER ANSVARSOMRÅDE
Bildning
10%

Övrigt distriktsstöd
[PROCENT]

Generellt FS-arbete
19%

Rörelsesamverkan
1%

Intern
organisationsutvecklin
g
68%

Framtiden
När förbundsstyrelsemötet är igång kommer jag troligen ha kommit igång mer med en hel del
processer. Ett axplock av det som jag har på agendan i framtiden kan ni se här:
-

Ha workshop i utveckling av material
Träffa Sverok och prata om en digital bildningsplattform
Ha en helhelgsutbildning med Tilia
Samtala med personer som har bildningsansvar i andra organisationer
Samla in underskrifter till uppförandekoden
Koordinera distrikten och få dem att välja ombud till NBV:s årsmöten
Kicka igång arbetet med likabehandlingsgruppen
Sammanställa all info till distriktsgränser och göra avslutande intervjuer
Påbörja arbetet med kongressen
Sätta de sista pusselbitarna till förbundssamlingen
Börja sätta policyn för hållbart engagemang i verket
Sätta mig in i arbetet med medlemsresan
Jobba med världens barn
Komma igång rent praktiskt med Vit jul-arbetet
Kika på hur vi kan jobba bättre med rörelsesamverkan
Jobba för att utveckla distriktsstödet
Jobba vidare med kommunrankingen

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-08-10
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Rapport från förbundskassör Olle Åkesson (punkt 7 d, bilaga § 14:5)
Återkommer med en dragning på mötet efter förestående (20180824) ekonomidag
tillsammans med Samuel. Ambitionen med dagen är förutom att prognostisera året och
kommande år, även följa upp och utvärdera den tid som varit.
Olle Åkesson, förbundskassör
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Rapport angående bildningsarbetet (punkt 7 d, bilaga § 14:6)
Övergripande
Trots en ganska lugn sommaren har det ändå hänt en del på bildningsfronten sen senaste
förbundsstyrelsemötet, samtidigt har sommaren gett ett tidsutrymme till att göra lite extra grejer
som det troligen inte funnits tid till annars.
Jag har under juni haft kontakt med Tilia, en organisation som jobbar med psykisk ohälsa bland
unga. Det finns en efterfrågan hos våra medlemmar om förhöjd kunskap, men vi har också
många av våra medlemmar som mår dåligt. Jag har därför tagit initiativet till att Tilia ska hålla en
helgutbildning för förbundsförtroendevalda, samt personal. Distriktsordförandenätverket
kommer få en workshop om psykisk ohälsa och självkänsla tillsammans med Tilia.
Under sommaren har jag börjat prata med bildningsansvariga från andra organisationer för att få
inspiration till min nästa bildningsplan och tills jag ska revidera bildningssystemet. Än så länge
har jag bara haft ett möte, men jag peppar stenhårt till de möten jag har bokat in i augusti.
Djupdykning
UNF:aren – Det tar emot att skriva det här, men UNF:aren-materialet är fortfarande inte
färdigställt. Det kommer ha högsta prio nu under tidig höst för att det ska bli klart snabbare än
blixten.
Höjdaren – Det har skett en spännande rockad med höjdaren. Efter en del funderingar beslutade
jag tillsammans med generalsekreteraren att det nog är bättre att skjuta på kursen till
vårterminen 2019. Orsaken till beslutet var att vi bedömde att det skulle vara näst intill omöjligt
att få till ett bra deltagarunderlag. Både för att vi varit sena ute med informationen, men också
för att Höjdaren skulle vara tvungen att konkurrera med väldigt mycket annan verksamhet
under hösten.
Förbundssamlingen – Sista ansökningsdag har varit och tyvärr har vi inte kommit upp i det
deltagarantalet som vi önskade oss. Helgen kommer genomföras ändå och jag jobbar med att
ändra på konceptet så att det passar gruppstorleken.
Framtiden
-

31:a augusti sista ansökningsdag till gruppledare för julkursen
Under hösten sker lansering av Ledaren

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-08-07
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Bildningsmoment
Höjdaren: Alkoholen och
samhället

När

HT17-VT18

Prio

2

Budget

Använt
(180630) Ansvarig

100 000
Tollare och
kr −71 342 kr Wendelsberg
100 000
kr
0 kr

Höjdaren: Make change

175 000
kr

Över jul

2

Förbundssamlingen

14-16 sep

150 000
3 kr
0 kr

Distriktsstyrelsesamling (DSS) 18-20 maj

3

250 000
kr

Distriktsordförandenätverket

100 000
3 kr
0 kr

Kassörssamling

18-20 maj
+fler datum

4

80 000
kr

UNF:aren

Mars-april

65 000
5 kr

Ledaren

Augustiseptember

4,5

Specialisten

1 0 kr

Föreningsstyrelsesamling

1

Strömlinjeforma Bilda dig

2 0 kr

Utveckla grundmaterial

2

Arbetet fortlöper med kursen. Ansökan för både deltagare och
gruppledare finns ute.

Anneli Bylund och
Isabelle Benfalk
-

-

Konceptet behöver arbetas om på grund av färre deltagare än
väntat, annars flyter arbetet på.

-

-

Avslutad

-

-

Just nu inväntas datum för nästa träff.

-

-

En facebook-grupp för distriktskassörena har startats

Isabelle Benfalk

Tyvärr har inte arbetet gått som planerat av UNF:aren och det är
181 750 fortfarande inte färdigt.

−36 036 kr Hampus Blom

Senare i augusti kommer en workshop om materialets utformning
? 120 hållas.

0 kr Anneli Bylund
0 kr

0 kr

0 kr
0 kr

Det har beslutats om att skjuta på kursen till våren 2019. Innehåll
har blivit spikat och ett möte om detaljplanering kommer att hållas i
slutet på augusti.
-

0 kr Olle Åkesson

75 000
kr

-

Kursen är avslutad och har blivit utvärderad. Det har varit en del
strul med genomförandet av kursen, men det finns åtgärder för att
förebygga det. Överlag har kursen varit helt okej.

-

−210 177
kr Anneli Bylund

18-20 maj +
fler datum

-

Mål Läget

Tollare och
Wendelsberg

Birk Wikén och
−5 726 kr Simon Thörn

Julkursen

Bildade
hittils

Anneli Bylund

? 100 På västfrontet intet nytt

0 kr Anneli Bylund

? 400 På västfrontet intet nytt

???

-

-

Bildningsledaren och generalsekreterare kommer att ha ett möte
med den som är bildningsansvarig i Sverok för att se om det finns
samverkansmöjligheter genom digital bildning.

0 kr ???

-

-

Det finns en beställning på materialet och just nu söker vi efter
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någon att skriva det.
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Rapport från generalsekreterare Samuel Somo (punkt 7 e, bilaga §
14:7)
Höstens första GS-rapport presenteras i samverkan med pepp, svett och framåtanda.
Ekonomi
Slutrevision har genomförts och en slutgiltig årsredovisning är påskriven av alla parter.
Gällande årets överskott från Miljonlotteriet så har det kontrollerats extra kring utfallet,
överskottet blev då högre än förväntat. Notera att detta rör försäljningen från 2017.
Det här innebär att vi istället ökar överskottet som tillfaller oss med närmare 1,5 miljoner
jämfört med tidigare prognos. Min professionella åsikt kommer vara att vi bör jobba vidare med
att effektivisera de kostnader som vi har för att möta kommande bortfall i och med bristande
försäljning i år och eventuellt framöver, samt investera i det som gör oss starkare. Undertecknad
samt och Olle Åkesson kommer diskutera detta under vårt arbetsmöte i augusti.
I övrigt gällande Miljonlotteriets försäljning för i år finns inget nytt att rapportera sen i juni.
Som vi vet har försäljningen i år påverkats så pass att konsekvenserna av detta blir märkbart
kännbara i och med utdelningen som görs hösten 2019.
På kansliet arbetar vi nu även för fullt med att få in årets ansökan till MUCF samt Socialstyrelsen
som båda har sina deadlines i september. Under hösten inväntar vi även besked från Stiftelsen
ansvar för framtiden för ett projekt rörande Gaming- och Digital kultur.
Personalorganisation
Den 1 augusti 2018 började vår nya personalorganisation att gälla. Vad förändringar innebär
kommer vi fokusera mycket på och utveckla vidare under hösten. Vi tar avstamp i det under den
gemensamma personalsamlingen med IOGT-NTO-rörelsen som genomförs 14-16 augusti. I
september genomför vi en större kompetensutvecklingssatsning för våra medarbetare i våra två
nya team.
Under sommaren har vi haft annonser ute för sex vakanta tjänster i organisationen. I skrivande
stund har vi avslutat intervjuer för samtliga tjänster. Tjänsterna som ska tillsättas är:
- Verksamhetsutvecklare i Jämtland
- Verksamhetsutvecklare i Kronoberg
- Verksamhetsutvecklare i Norrbotten
- Verksamhetsutvecklare i Gävleborg
- Verksamhetsutvecklare i Skaraborg
- Kommunikatör till förbundskansliet
I och med vår omorganisation ser vi nu också över hur vi blir en ännu bättre arbetsgivare som
får medarbetare som mår bra och presterar bra över tid. Kompetensutvecklingssatsningen vi gör
i höst är ett sådant exempel. Arbetet möjliggör nu också tydligare hur personalorganisationen
kan bidra gemensamt och driva projekt som tar UNF framåt. Jag ser fram emot att få lägga ner
lite mer tid på dessa delar under hösten.
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Under sommaren har jag även bistått UNF Skåne med hjälp och stöd i arbetet med att lokalt
finansiera en egen anställd person för att utveckla verksamheten. Här har vi kommit fram till
samma lösning som vi erbjuder UNF Jämtland. Mer om det projektet som UNF Skåne ska driva
finns i andra handlingar till det här FS-mötet.
Medlemsutveckling
Jag kommer dessvärre till detta möte inte kunna ge er en detaljerad bild av alla våra siffror. Det
jag dock vill lyfta är att vi i juni kunde konstatera att vi nästan värvat lika många nya medlemmar
på sex månader, som vi gjorde under hela 2017! Det har varit en viktig milstolpe för mig i arbetet
med att vi ska öka. Ett fint lagarbete av medlemmar och anställda har föranlett det här.
Vi har även gjort en snabbanalys av läget gällande presumtiva restanter som följer med in i 2018,
och hur dessa kan påverka vår medlemsutveckling i år. Det vi kan konstatera är följande:
Skulle alla våra restanter som ej betalat sin medlemsavgift på två år inte betala och falla ur som
medlemmar, kommer vi under resterande år behöver rekrytera ytterligare ca 400 medlemmar för
att göra en medlemsökning. Vår ambition är att givetvis inte att vi ska tappa alla våra restanter.
Men våra förutsättningarna för att faktiskt för första gången sedan 2011 nettoöka i medlemsantal
är oerhört goda.
Utvecklingsprocesser
eBas
Arbetet med att få in föreningar och distrikt in i eBas fortskrider, samtidigt som vi nu inväntar
en betallösning som preliminärt ska integreras i systemet och testas under hösten. Det finns
många fördelar med att få till en betallösning direkt in i systemet, och det har varit en
efterlängtad funktion. Framöver kommer vi exempelvis kunna ta upp deltagaravgifter,
eventuella medlemsavgifter och andra avgifter direkt i systemet.
Grafisk profil
En ny webbshop lanserades i anslutning till midsommar. Under hösten kommer vi utvärdera
såväl första kollektionen som upplägget för att skapa en ännu bättre webbshop.
Under senvår samlade vi in input från distrikt gällande hur vi kunde symbolisera deras distrikt i
den nya profilen. Cirka hälften av distrikten lämnade input. Under sommaren har vår tillfälliga
kommunikatör jobbat med att ta fram grafiska element som appellerar gentemot de distrikt
lämnat input. Övriga distrikt kommer vi ligga på under hösten så vi kan få till grafiska element åt
alla.
I övrigt fortsätter vi vårt implementeringsarbete som kommer att pågå under hela 2018.
Motdrag
Remakearbetet med nya Motdrag rullar på, och vår redaktör jobbar på för fullt med innehåll,
remake och utveckling av vår medlemstidning. I samband med dubbelnumret som kommer ut i
oktober kommer hela UNF-landet att få se vår nya medlemstidning. Som jag nämnde i förra
14
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rapporten avvaktar vi just nu en policydiskussion. Underlag för vägen framåt kommer att
inkomma till november-FS.
Övrigt
Vår närvaro under Almedalsveckan skulle jag vilja påstå var en ren succé. Konceptet med att
buteljera Almedalsdrinken blev väldigt uppskattat och hyllat. Det är faktiskt helt fantastiskt vad
vi har lyckats åstadkomma. Vi lyckades även få en hel del medial exponering med vår
förbundsordförande gällande ungas alkoholkonsumtion i både SVT-opinion och TV4. Utöver
det anordnade vi ett panelsamtal med representanter från de politiska ungdomsförbunden som
var välbesökt och intressant.
I början av sommaren skickade jag även in ett yttrande till konsumentverket med anledning av
att ett alkoholföretag, baserat i Frankrike, bestridit vår varumärkesregistrering gällande
POPBOX. Kul att vi gör alkoholindustrin oroliga för att vår tjänst kan förväxlas med deras
tjänster.
Slutord
Ibland känns det övermäktigt. Alla som vi har för oss. Samtidigt som vi genomfört en stor
omorganisation, en rad olika nya processer och arbetar aktivt med att få organisationen att öka,
ska vi även se till att processer landar, stabiliseras och utvecklas på absolut bästa sätt. Och så
stannar jag upp en minut. Minns det där tillfället när jag jobbade som fältkonsulent för UNF.
Hur jag fick stå framför 100 UNF:are som gick UNF:aren och nu hade vi fyllt en biosalong. Allt
vi gör är så värt, för vi har tusentals unga därute som behöver upptäcka UNF. Fler biosalonger
ska fyllas. Fler unga ska bildas.
Jag är redo för en rafflande höst.
Jag är redo för andra halvlek av framgångsåret 2018.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Samuel Somo
Stockholm, 180810
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Rapport En röst att räkna med Del II (punkt 7 f, bilaga § 14:8)
Vad har hänt sen sist?
På vårt senaste möte beslutade vi att tillsätta mer pengar till detta projekt för att det skulle
möjliggöra ett samarbete med en PR-byrå. Kontakt togs med denna PR-byrå kort efter detta för
att få en offert och prata om när vi eventuellt skulle kunna ha ett inledande möte.
Efter några samtal fram och tillbaka visade de sig att de dels hade en annan prisbild än vad vi
hade, att vi inte kunde få ut det vi ville av dem för den summan som vi var villiga att lägga. En
annan problematik visade sig vara tiden, de hade inte tid när vi hade tid och vice versa. Därför
avslutade jag kontakten med byrån och började fila på en annan väg att gå.
Just nu försöker jag se över vad som finns för kompetens in house och vad vi eventuellt skulle
behöva köpa in. Så kort sammanfattat är processen inte där jag vill ha den, men jag får helt enkelt
försöka jobba runt detta och hitta nya vägar.
Än så länge finns inget exakt lanseringsdatum planerat utan det kommer spikas när jag vet hur vi
ska gå till väga, efter valet är fortfarande riktmärket, början av oktober och där i kring.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Sigtuna, 2018-08-07
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Rapport Debattakademin (punkt 7 g, bilaga § 14:9)
Vad har hänt sen sist?
Det här projektet är en av de saker som tynger mig mest av olika anledningar. Det hamnar alltid
längst ner på prioriteringslistan samtidigt som ambitionen och visionen är väldigt hög och
fantastisk.
Eftersom det är en utmaning med min tid som jag inte kan distrubera till detta projekt har jag
tänkt på om vi kanske ska köra en downsize-version av urspungstanken, går det att ha
bildningsträffar digitalt? Skulle våra medlemmar gilla det? Eller ska vi avsluta projektet och
önska oss att idéen lever vidare? Eller ska någon annan i förbundsstyrelsen ta över?
Detta är det som jag vill ha input på från er och kommer därför lyfta denna rapport under mötet.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Sigtuna, 2018-08-07
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Rapport Hälsa (punkt 7 h, bilaga § 14:10)
Bakgrund
Ni alla har koll på bakgrunden över varför detta projekt kom till då vi alla var med på mötet. Jag
tänkte att jag nu borde vara ärlig med er kring mina tankar kring detta projekt, vilket jag
förmodligen borde uttryckt tidigare men inte insett förrän nu hur jag egentligen känt.
Jag ställde upp som huvudansvarig på detta projekt utan att jag nog helt insåg vad detta innebar.
Förstod nog inte riktigt heller vad tanken bakom projektet var, och kändes som vi alla hade
väldigt skilda åsikter kring vad som borde göras inom projektets ramar. Jag har bollat runt
mycket med projektet och landade aldrig riktigt helt i vad jag ville åstadkomma, eller iallafall inte
förrän väldigt sent.
Nu när jag är med och driver vår projekt kring Distriktsgränser och lyssnar på det vi inom FS
och i olika DS:ar säger så är de flesta överens om att vi inom FS ej borde bedriva verksamhet.
Samtidigt är detta något som uttryckts att jag kanske borde göra för att komma igång med
projektet, för att sätta en stämpel. Och det är här jag varit kluven kring hela denna process. Insåg
nog tidigt att för att något skulle börja ske inom detta område, eftersom vi idag har begränsat
verksamhet där, skulle jag behövt starta upp det. När vi och många med oss pratar om att vi i FS
ej borde bedriva/skapa verksamhet har jag dragit mig från att göra det. Samtidigt som detta
projekt förmodligen behöver det för att kunna komma till någonslags start.
Vidare var tanken att detta projekt skulle ha kommit igång under “mitten” av året, vilket jag
tolkar som sommaren. Tycker att det är intressant att ett projekt, där verksamhet som nästan
krävs, ska kickas igång under sommaren när verksamhetsnivåerna överlag är som lägst i vårt
land.
Att plattformsprojektet tagits bort har ju dessutom tagit bort en del av den stöttepelare detta
projekt hade sen innan, vilket även det kan ha bidragit till att projektet är i det läget som det är.
Framåt
Så, hur tänker jag då framåt kring detta projekt?
Jag har väl på något vis landat i vad jag tror kommer behövas för att driva detta projekt, men har
nog inte känt mig trygg med mandat kring det tidigare.
Jag tror att för att lyckas med detta projekt så behövs det investeras tid genom skapande av
18
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verksamhet, då den är begränsad i dagsläget inom området. Det krävs även en del personer som
skulle vara med och driva på och säkerställa att verksamhet sker.

Jag kan väl vara ärlig med att jag tror jag skulle kunna göra det genom studiecirklar i hur man
gymmar, hur man tränar bäst hemma, läger för att prova på olika typer av idrotter samt
kamratstöd/psykisk hälsa inkorporerat. Innan jag påbörjar något sådant arbete vill jag bara
säkerställa om detta är det vi anser att vi vill jobba med. Så det frågor jag har är:
1. Bör vi bedriva och skapa verksamhet på detta vis?
2. Tycker ni detta är något jag bör börja lägga den tid på som det kommer kräva?

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jens Jörgensen Moberg
jens@unf.se | 0707530327
Stockholm, 2018-08-10
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Rapport Gaming (punkt 7 i, bilaga § 14:11)
Rapport
UNF Gaming
Arbetet med UNF Gaming har varit ”vilande” under perioden.
Kontakten med NBV har tagits vidare för att utarbeta material för studieverksamhet.
Ansökan till Stiftelsen Ansvar för Framtiden för projektanställning är inlämnad.
Daglig gamingverksamhet har inte prioriterats under perioden.
Bakom tangenterna,
Olle Åkesson, ansvarig UNF Gaming
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Rapport Kommunrankingen (punkt 7 j, bilaga § 14:12)
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
Det har inte hänt särskilt mycket med arbetet då det varit sommar. Det jag har mest energi på är
att hitta personer som kan skriva rapporten åt oss. Jag har hittat Ellen Hjort och Simon
Schönbeck till det uppdraget, vilket känns väldigt lovande. Vi har haft ett par möten och pratat
om frågeformulärets och rapportens utformande. Ribban har blivit satt högre än tidigare år och
vi alla är pepp på vad som kommer ske.
I skrivandes stund håller frågeformuläret på att uppdateras och ska skickas ut till kommunerna
inom ett par veckor. Efter kommer en tid av väntan och förberedelser för nästa steg.
Framtiden
-

Rapporten släpps den 13:e november
I samband med släppet kommer det ske en nationell aktivitet.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-08-08
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Rapport Likabehandlingsarbetet (punkt 7 k, bilaga § 14:13)
Bakgrund
På förbundsstyrelsens möte i februari klubbades ett dokument med mål för
likabehandlingsarbetet och att en grupp som jobbar med dessa skulle tillsättas. Från
förbundsstyrelsens möte i juni ligger uppdraget i händerna på Anneli Bylund.
Lägesrapport
Under sommaren har jag letat efter personer till gruppen och har nu valt ut Elena Westlund,
Jonathan Kraft och Angelica Ljungström. Jag tror de med sina olika perspektiv och erfarenheter
kan komplettera varandra väl.
I skrivandes stund har vi ännu inte haft något möte, utan kommer ha ett antal möten i augusti
och september.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-08-08
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Rapport UNF byter lokal (punkt 7 l, bilaga § 14:14)
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 genomförs arbetet av Anneli Bylund och Jens
Jörgensen Moberg.
Nuläge
Sedan förbundsstyrelsemötet i juni har Anneli och Jens jobbat hårt med en
informationsinhämtningsfas. Under sommaren har många distriktsstyrelser blivit intervjuade,
men även andra personer som kan besitta intressanta åsikter. Vi har kontaktat många gamla
rävar, exempelvis tidigare förbundsordförande, medlemmar och personal. Sedan har även samtal
med några organisationer genomförts. Just avrundas den första delen av
informationsinhämtningen och allt arbetet har börjat sammanställas.
Det som kort går att konstatera om samtalen som förts hittills är att det finns en ovisshet och
oklarhet om varför vi gör detta. De flesta lyfter att det tycker att det är bra att vi gör en översyn,
men är inte säker på vad vi vill uppnå med den. Det är något som förbundsstyrelsen behöver
reda ut på detta möte.
Nästa steg i processen är att fundera över vad all denna information innebär och komma fram till
vad förbundsstyrelsen behöver besluta, samt att katalysera diskussioner med medlemmar online
för att öppna upp diskussionen till en större del av UNF.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-08-08
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Rapport Beslutsuppföjning (punkt 7 m, bilaga § 14:15)
Bakgrund
På förbundsstyrelsens möte i juni 2018 gavs uppdraget ”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”
Framåt
Det här kommer vara en löpande rapport till varje möte. Där förbundssekreteraren för in de
beslut som tas, i Google Drive dokumentet kan en givetvis sortera på allt möjligt. Vi har valt en
binär färgskala, där grönt är gjort och rött är ej gjort.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Olle^2
(Lugnås & Sigtuna)^2, 2018-08-09

Nedan är status från 2018-08-09 (i vår uppfattning):
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Möte Datum

§
Rubrik
(paragraf)

Kategori

Beslut (att...)

FS01

20170701 1:6 c

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

Anneli Bylund och Olle Åkesson får i uppdrag att bereda ett
diskussionsunderlag gällande arvode till förbundsstyrelsemötet i
augusti.

FS01

20170701 1:6 c

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

arvodera Isabelle Benfalk och Max Johansson på 100 % vardera fram
till den 2017-08-11,

FS01

20170701 1:6 c

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

förbundskassör Olle Åkesson sköter kontraktskrivandet, samt

FS01

20170701 1:6 b

Formaliteter

Formalia

ingen får godkänna kostnader (inklusive lön eller traktamenter)
avseende sin egen person eller närstående

FS01

20170701 1:6 b

Formaliteter

Formalia

Max Johansson, Isabelle Benfalk, Olle Åkesson, och Samuel Somo från
och med 2017-07-01 har attesträtt för alla övriga kostnader liksom
generell attesträtt inom förbundet UNF,

FS01

20170701 1:6 b

Formaliteter

Formalia

postförsändelser till UNF från och med 2017-07-01 kvitteras av Samuel
Somo, Jonathan Hjort, Beatriz Mendoza och Anna Classon, var för sig,

FS01

20170701 1:6 b

Formaliteter

Formalia

tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer
kanslianställda inom respektive arbetsområde,

FS01

20170701 1:6 b

Formaliteter

Formalia

UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2017-07-01 tecknas av
Samuel Somo, Jonathan Hjort, och Beatriz Mendoza, två i förening,

Formalia

utanordningsrätt från och med 2017-07-01 tillkommer Max Johansson,
Isabelle Benfalk, Olle Åkesson, Samuel Somo, samt Johan Persson,
med restriktioner till förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg,

FS01

20170701 1:6 b

Formaliteter

FS01

20170701 1:6 a

Formaliteter

Formalia

Ungdomens Nykterhetsförbunds (organisationsnummer 878500-1622)
firma från och med 2017-07-01 tecknas av Max Johansson, Isabelle
Benfalk, Olle Åkesson och Samuel Somo dock minst två i förening,
samt

FS02

20170811 2:8 c

Arbetsordning

Dokument

anta arbetsordningen för kongressperioden 2017-2019 med gjorda
ändringar.

Korrektur

bifalla att ” "att ändra faddercoachens uppgifter till - Samordna, driva
och följa upp faddergruppens arbete- Stötta faddrar i sin roll och backa
upp när de behöver hjälp- Förmedla information till faddrar som är
kopplade till deras fadderdistrikt och annan information som är relevant
för distrikten om vad som händer på förbundsnivå.- Sammanställa en
rapport om läget i distrikten till förbundsstyrelsens möten"

FS02

20170811 2:8 c

Arbetsordning
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FS02

20170811 2:8 c

Arbetsordning

Korrektur

bifalla att ”ändra de sista 2 punkterna under Kontakt till ”Faddergruppen
sätter upp ramar för hur kontakt mellan fadder och distrikt skall
genomföras””

FS02

20170811 2:8 c

Arbetsordning

Korrektur

bifalla att ”att lägga till ett stycke i slutet av texten om årlig
verksamhetsutveckling där det står ”Planeringen kan efter behov, vid
senare FS-möten, revideras, utökas och/eller ersättas i enlighet med
andemeningen i arbetsordningen som beskrivs ovan.”

FS02

20170811 2:8 c

Arbetsordning

Korrektur

bifalla att ”stryka rubriken 'Rapport till förbundsstyrelsen' och dess
innehåll”

FS02

20170811 2:8 c

Arbetsordning

Korrektur

bifalla yrkandet om att ändra ”kansli” till ”personalorganisation” och
därmed konsekvensändras Arbetsordning, Delegationsordning och
Riktlinjer för arvoderade.

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Ansvar

förbundskassören får i uppdrag att hantera kontraktskrivandet i enlighet
med fastställda riktlinjer (bilaga 1 och bilaga 2)

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Dokument

fastställa ett diskussionsprotokoll (mötesbilaga 5) gällande
förväntningarna på de arvoderade

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Dokument

fastställa Riktlinjer kring arvodering i UNF:s förbundsstyrelse (bilaga 1)

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Dokument

fastställa Riktlinjer kring ersättningar och övrig utrustning med gjorda
ändringar (bilaga 2)

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

arvodera Max Johansson och Isabelle Benfalk på 100% vardera.

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

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

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

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

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

de arvoderade utöver den friköpta mängd tid som de förväntas lägga i
egenskap av att de är arvoderade, även ska vara redo att det kan
tillkomma ytterligare arbete motsvarande den tid de övriga icke
arvoderade ideellt avsätter.

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

detta gäller från och med den 11 augusti 2017.

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

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

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

heltidsarvoderad inte har någon annan huvudsaklig sysselsättning.
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FS02

FS02

20170811 2:8 b

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Arvoderingar & ersättningar

Formalia

lägga till rubriken "tekniska hjälpmedel" med texten "Ersättning på upp
till 3000 kr per mandatperiod för tekniska hjälpmedel menade att
underlätta förtroendeuppdraget.

Korrektur

ändra från "Dessa får dock endast sökas när logi eller mat inte erbjuds
eller bekostas av UNF-förbundet, UNF-distrikt eller UNF-förening." till
"Dessa får dock endast sökas när logi eller mat inte bekostas av UNFförbundet, UNF-distrikt eller UNF-förening."

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

Korrektur

ändra meningen "Ersättning för resekostnaden får dock endast sökas
när resa inte redan erbjuds eller bekostas av UNF-förbundet, UNFdistrikt eller UNF-förening." till "Ersättning för resekostnaden får dock
endast sökas när resa inte redan bekostas av UNF-förbundet, UNFdistrikt eller UNF-förening."

FS02

20170811 2:8 d

Delegationsordning

Dokument

fastställa delegationsordningen enligt mötesbilaga 8 med gjorda
ändringar för kongressperioden 2017-2019

FS02

20170811 2:8 d

Delegationsordning

Korrektur

bifalla att ”lägga till "A" på AU i "Rapporter från grupper"”.

FS02

20170811 2:8 a

Mål & Vision

Dokument

bifalla arbetsplansinriktningarna för 2018-2019 enligt mötesbilaga 3.

Formalia

bifalla yrkandet att ”arbetsplansgrupperna får till förbundsstyrelsens
möte i oktober att se över sina inriktningar, medskick, samt tankenötter
och lägga förslag på eventuella förändringar för att göra språket mer
tillgängligt eller tydliggöra innebörden i inriktningarna.”

Syfte

fastställa syftet enligt "UNF verkar för en bättre värld genom kamp mot
droger, folkbildning och nyktert engagemang. Vi påverkar samhället
genom vår demokratiska och solidariska verksamhet vilket leder till fler
som påverkar samhällsutvecklingen på olika plan."

FS02

FS02

20170811 2:8 a

20170811 2:8 a

Mål & Vision

Mål & Vision

FS02

20170811 2:8 a

Mål & Vision

Vision

fastställa "Vision till 2022: UNF år 2022 är en växande och stark
organisation med stor mångfald bland både våra medlemmar och
verksamhet. Vi är den självklara mötesplatsen för ungdomar som vill
påverka sin fritid och samhällsutvecklingen. UNF är en expert på
drogpolitiska frågor och ger unga en röst i debatten, men är också en
respekterad aktör i civilsamhället."

FS03

20170821 3:6

Ansökan – Lån för förvärv av
fastighet

Ansökan

bevilja UNF Jönköping lånelöfte om 2 000 000 kronor.

20170821 3:6

Ansökan – Lån för förvärv av
fastighet

Ansökan

bifalla att ”I första hand: Samma räntepolitik som IOGT-NTO har på
långa lån, dock lägst 2%. I andra hand ränta enligt: ”Räntan beräknas
årligen utifrån Riksbankens referensränta den 1 januari samma år, med

FS03
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ett påslag på 2-procentenheter. Dock lägst 2% och högst 5%.”
Dessutom: Fastigheten ställs som säkerhet för lånet och pantbrev om 2
mSEK tas ut. Vid händelse av försäljning under de första 20 åren, går
eventuell vinst, utöver köpeskillingen på 1,5 mSEK till UNF-förbundet.
Driften av lokalen sker i en separat förening. Rak amortering, 100 000
kr, sker över 21 år, varav det första året är amorteringsfritt. Praktiska
ändringar: Vid behov av smärre redaktionella och/eller praktiska (sett till
framtagandet av låneavtal) ändringar tas beslut om dessa av Olle
Åkesson.”
FS04

2017100608 4:9 f

100 saker att göra för att
rädda världen

bifalla att projektet avslås men att dess syfte och andemening tas i
beaktande vid utvecklandet av plattformsprojektet

FS04

2017100608 4:9 r

Bildningsplan

Återkomma

bildningsledaren återkommer till förbundsstyrelsemötet i februari med
förslag på inriktning på höjdaren 2018/2019

FS04

2017100608 4:9 r

Bildningsplan

Budget

bevilja 65 000 kr för utveckling och implementering av UNF:aren

FS04

2017100608 4:9 r

Bildningsplan

Budget

bevilja 75 000 kr för utveckling och implementering av Ledaren

FS04

2017100608 4:9 r

Bildningsplan

Dokument

anta ansvarsfördelningen

FS04

2017100608 4:9 r

Bildningsplan

Dokument

anta bildningsplanen i sin helhet

FS04

2017100608 4:9 r

Bildningsplan

Dokument

anta föreslagna syften och mål

FS04

2017100608 4:9 a

Budgetrevidering

Budget

bifalla att budgetposten specialisten revideras till 70 000 kr

FS04

2017100608 4:9 a

Budgetrevidering

Budget

bifalla att UNG (Verksamhetsområdesprojekt) revideras upp med 18
000 kr och Sportovuppföljning (Verksamhetsområdesprojekt) revideras
upp 60 000 kr och att Grafisk profil revideras ned till 72 000 kr.

FS04

2017100608 4:9 a

Budgetrevidering

Budget

fastslå föreslagna ändringar i budgeten för 2017 och 2018.

FS04

2017100608 4:9 q

Budgetrevidering

Budget

öka budgetposten distriktsbidrag till 1 720 000.

FS04

2017100608 4:9 r

Budgetrevidering

Budget

öka posten “Materialproduktion” till 130 000 kr

FS04

2017100608 4:9 ae

Budgetrevidering

Budget

reglera budgetposten ”föreningsbidrag till 1 000 000kr, 2019.

FS04

2017100608 4:9 å

Budgetrevidering

Budget

reglera budgetposten ”föreningsbidrag till 980 000kr, 2019.

FS04

2017100608 4:9 å

Budgetrevidering

Budget

reglera budgetposten ”föreningsbidrag” till 725 000kr, 2018.

FS04

2017100608 4:9 ae

Budgetrevidering

Budget

reglera budgetposten ”föreningsbidrag” till 730 000kr, 2018.
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FS04

2017100608 4:9 t

Budgetrevidering

Budget

revidera budgetposten för Trivselgerillan till 695 000 kronor under 2017.

FS04

2017100608 4:9 t

Budgetrevidering

Budget

revidera budgetposten för Trivselgerillan till 755 000 kronor under 2018.

FS04

2017100608 4:9 t

Budgetrevidering

Budget

revidera budgetposten för Trivselgerillan till 755 000 kronor under 2019.

FS04

2017100608 4:9 ae

Budgetrevidering

Dokument

anta den reviderade budgeten.

FS04

2017100608 4:9 l

Debattakademin

Projekt

anta projektet i sin helhet.

FS04

2017100608 4:9 aa

Delegationsordning

Återkomma

bifalla att ge Isabelle Benfalk i uppdrag att återkomma med
beslutsunderlag till decembermötet gällande

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Ansvar

bifalla att ordförande Max för i uppgift att skriva en kort
kommunikationsmanual på hur vi ska säkerställa att distrikten i
punktform vet vilka förväntningar och krav som finns för att de ska
tillgodogöra sig de olika nya bidragsriktlinjerna som klubbats igenom
under punkten "Distriktsbidrag"

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Dokument

fastställa fördelningsmodellen för distriktsbidraget 2018 enligt bilagan.

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Formalia

bifalla efter votering med siffrorna 5-2 att bidraget som betalas ut i
förskott uppgår till max 50 000 kr.

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Korrektur

bifalla att att ta bort kravet om deltagande på DSS för att erhålla stödet
på 10 000 kr

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Mål

sätta som mål att vi ska ha 100 rapporterande föreningar vid årsskiftet
2018/2019.

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Mål

sätta som mål att vi ska ha 3000 betalande medlemmar vid årsskiftet
2018/2019.

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Mål

sätta som mål att vi ska ha totalt 5500 medlemmar årsskiftet
2018/2019.

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Mål

sätta som mål att vi ska utbilda 100 personer i Specialisten.

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Mål

sätta som mål att vi ska utbilda 120 personer i Ledaren.

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Mål

sätta som mål att vi ska utbilda 400 personer i FSS:er.

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktsbidrag 2018

Mål

sätta som mål att vi ska utbilda 750 personer i UNF:aren.

FS04

2017100608 4:9 q

Distriktssatsningspotten

Ansvar

bifalla att ge Olle Åkesson & Max Johansson i uppdrag att sätta upp
riktlinjer för distriktssatsningspotten
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FS04

2017100608 4:9 p

Distriktsstöd 2018

Dokument

anta distriktsstödet

FS04

2017100608 4:9 r

Do-nätverk

Budget

minska posten “Distriktsordförandenätverk” till 100 000 kr

FS04

2017100608 4:9 a

Ekonomi

Ansvar

bifalla att Samuel Somo får i uppdrag att se över hur kostnaderna under
underbudget 2,3 och 4 kan minskas på kort och lång sikt och
återkomma med ett underlag senast till februari-FS.

FS04

2017100608 4:9 a

Ekonomi

Ansvar

bifalla att Samuel Somo uppdras att löpande arbeta för
kostnadseffektivisering i icke strategiska frågor.

FS04

2017100608 4:9 i

En röst att räkna med Del I

Projekt

anta projektet i sin helhet.

FS04

2017100608 4:9 j

En röst att räkna med Del II

Projekt

anta projektet i sin helhet.

FS04

2017100608 4:9 ac

Faddergrupp

Grupp

fastställa faddergruppen till Jane Segerblom, Filip Nyman, Jonatan
Bengtsson, Semanur Taşkın, Lina Sultan, Maria Emilsson, Isabelle
Benfalk, Olle Åkesson, Jens Jörgensen Moberg, Max Johansson samt
Olle Gynther Zillén.

FS04

2017100608 4:9 å

Föreningsbidrag

Dokument

anta förslaget på föreningsbidrag.

FS04

2017100608 4:9 å

Föreningsbidrag

Korrektur

bifalla att ändra bidraget till 4000 kr i grund och 150 kr per medlem.

FS04

2017100608 4:9 å

Föreningsbidrag

Korrektur

bifalla att ändra delen där det står 0-5 till 5*

FS04

2017100608 4:9 v

Förväntningar på varandra

Dokument

anta förväntningar på varandra.

FS04

2017100608 4:9 v

Förväntningar på varandra

Korrektur

bifalla att lägga till punkten "som ledamot förväntas en försöka sätta sig
in i de punkter som behandlas på mötet".

FS04

2017100608 4:9 v

Förväntningar på varandra

Korrektur

bifalla att stryka punkten "som ledamot ska en vara aktiv i de punkter en
känner engagemang för"

Projekt

bifalla att lägga till punkten Projektansvarig har det yttersta ansvaret för
att projektet i största möjliga mån går i linje med den strategiska riktning
FS har valt, beslut som avviker från riktningen ska fattas av
förbundsstyrelsen.

FS04

2017100608 4:9 v

Förväntningar på varandra

FS04

2017100608 4:9 v

Förväntningar på varandra

Projekt

bifalla lägga till punkten Projektansvarig ska till varje ordinarie
förbundsstyrelsemöte återkomma med en rapport kring hur arbetet
fortskrider.

FS04

2017100608 4:9 g

Göra mål tillsammans

Ansvar

ge Isabelle Benfalk i ansvar för integrationssatsning

FS04

2017100608 4:9 g

Göra mål tillsammans

Återkomma

utreda vidare hur vi kan göra en större integrationssatsning
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FS04

2017100608 4:9 u

Grafisk profil

Budget

tillskjuta 200 000 kronor till budgetposten grafisk profil för 2017

FS04

2017100608 4:9 u

Grafiskt profil

Budget

avsätta en pott om 150 000 kronor för implementering av ny profil under
2018

FS04

2017100608 4:9 ö

Granskningsutskottet

Formalia

bifalla att välja förbundsordförande till kontaktperson mot
granskningsutskottet

FS04

2017100608 4:9 s

Jämställdhetsarbete 2018

Återkomma

återremittera underlaget till jämställdhetsgruppen och uppdragsge dem
att återkomma till december-FS.

FS04

2017100608 4:9 s

Jämställdhetsarbete 2018

Återkomma

jämställdhetsgruppen återkommer till förbundsstyrelsens möte i
december med strategiska vägval inom jämställdhetsområdet och
förslag på mål för det framtida arbetet.

FS04

2017100608 4:9 n

Kommunrankingen

Projekt

anta projektet i sin helhet.

FS04

2017100608 4:9 z

Medlemsresan

Återkomma

ge gruppen fortsatt uppdrag att utveckla medlemsresan.

FS04

2017100608 4:9 z

Medlemsresan

Återkomma

ge gruppen i uppdrag att återkomma med ett beslutsunderlag till
förbundsstyrelsemötet i december.

FS04

2017100608 4:9 z

Medlemsresan

Projekt

anta internutvecklingsprocess ”Medlemsresan”.

FS04

2017100608 4:9 ab

Medlemssystem

Internutveckling notera diskussionen.

FS04

2017100608 4:9 ä

Mötesplan

Återkomma

bifalla att återkomma med förslag på mötesdatum till decembermötet

FS04

2017100608 4:9 m

Plattform för
förstagångsväljare

Projekt

bifalla att uppdragsge åt personalorganisationen att återkomma med ett
nytt projekt till Arbetsutskottet utefter de medskick förbundsstyrelsen
diskuterat

FS04

2017100608 4:9 x

Styrelsearbetet

Dokument

anta spelreglerna.

FS04

2017100608 4:9 y

Tillsättande av
kompetensgrupper

Grupp

tillsätta Filip Nyman (som sammankallande), Jennie Rydén, John
Ferner samt Mark Tägström till Eventgrupp

Ansvar

Plattformar - Vår/höst - Max, Enrarm 1 –Vår - Semanur, Enrarm 2 –
Höst - Isabelle, DebattAkademin - Mitten - Isabelle, Feminism - Mitten Lina, Gaming – Vår - Olle Å, Hälsa- Mitten - Jens, Kommunrankning Höst - Anneli

Budget

bifalla budgetförslagen enligt Plattform - 50 000, ENRARM 1 - 15 000,
ENRARM 2 - 70 000, Debattakademi - 60 000, Feminism - 50 000,
Gaming - 100 000kr, Hälsa - 50 000

FS04

FS04

2017100608 4:9 ad

2017100608 4:9 o

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-08-24-26

FS04

2017100608 4:9 o

Verksamhetsplanering

Projekt

anta projekten och verksamheten för 2018!

FS04

2017100608 4:9 o

Verksamhetsplanering

Projekt

bifalla att göra medskick till ansvarig/a för verksamhetsområdet Gaming
att förbundsstyrelsen vill se en feministisk vinkling av verksamheten
med exempelvis separatistiska LAN.

FS04

2017100608 4:9 o

Verksamhetsplanering

Projekt

bifalla att välja Feminism, Gaming och Hälsa.

FS04

2017100608 4:9 b

Verksamhetsplanering

Projekt

bifalla att verksamhetsområdet Aktion lyfts under
verksamhetsplaneringen 2018.

FS04

2017100608 4:9 b

Verksamhetsplanering

Projekt

bifalla att verksamhetsområdet Alkoholfritt lyfts under
verksamhetsplaneringen 2018.

Projekt

bifalla förbundsstyrelsen innehar den strategiska rollen när det kommer
till verksamhetsområdena, och i största möjliga mån skapar
förutsättningar för att bedriva det operativa arbetet inom
verksamhetsområdena - även om de anses vara nationella

FS04

2017100608 4:9 b

Verksamhetsplanering

FS04

2017100608 4:9 o

Verksamhetsplanering

Projekt

bifalla med siffrorna 4-3 efter två voteringar att vi ska ha 3
verksamhetsområden, därmed faller förslaget om 2
verksamhetsområden.

FS04

2017100608 4:9 b

Verksamhetsplanering
Plattformar

Dokument

skapa verksamhetsområden enligt angiven metod.

FS04

2017100608 4:8 b

Verksamhetsutvecklarsystem

Återkomma

ge Verksamhetsutvecklarfördelningsgruppen i uppdrag att återkomma
med ett nytt underlag kring verksamhetsutvecklarfördelningsprocess.

FS05

2017120810 5:9 b

Delegationsordning

Diskussion

bifalla att notera diskussionen.

FS05

2017120810 5:9 b

Delegationsordning

Dokument

anta Delegationsordningen med gjorda ändringar.

Formalia

bifalla att förbundsstyrelsen vid tillsättandet av grupper vid
förbundsstyrelsemöten även delegerar ansvar för ytterligare val efter
votering med 5-2 röster i fördel bifall

FS05

2017120810 5:9 b

Delegationsordning

FS05

2017120810 5:9 b

Delegationsordning

Korrektur

bifalla att ändra punkten under delegationsordningen " Rättsfrågor för
föreningar och distrikt enligt UNF:s stadgar § 6:1" Flytta A Från FK till
FO

FS05

2017120810 5:9 f

Distriktssatsningspotten

Ansvar

Olle Åkesson är ansvarig för planering och genomförandet av
ansökningsprocessen.

FS05

2017120810 5:9 f

Distriktssatsningspotten

Ansvar

Olle Åkesson förbereder ett förslag till jury för beslut av
förbundsstyrelsen.

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-08-24-26
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2017120810 5:9 f

Distriktssatsningspotten

Dokument

besluta i enlighet med underlaget.

FS05

2017120810 5:9 f

Distriktssatsningspotten

Korrektur

byta ut ordet jury mot kommitté!

FS05

2017120810 5:9 f

Distriktssatsningspotten

Korrektur

juryn lämnar motivering för samtliga besked.

FS05

2017120810 5:8 a

Grafisk profil

Internutveckling göra de medskick som diskuterats under presentationen av ny profil.

FS05

2017120810 5:9 g

IOGT International

Ansökan

bifalla att avsätta 30 000 kr i 2018 års budget för FN-påverka i
samverkan med IOGT International, och därefter göra en utredning
innan vidare finansiering efter två voteringar och när lotten avgjort.

FS05

2017120810 5:9 g

IOGT International

Budget

bifalla att pengarna tas ur potten stöd internationell paraplyorganisation.

FS05

2017120810 5:9 g

IOGT International

FS05

2017120810 5:9 c

Jämställdhetsarbete 2018

FS05

2017120810 5:9 c

Jämställdhetsarbete 2018

bifalla att ge Isabelle Benfalk & Anneli Bylund i uppdrag att ta fram
process för att välja personer till att åka till FN till
extraförbundsstyrelsemötet (där vi ska lägga ner föreningar).
Ansvar

ge Samuel Somo i uppdrag att ta fram en "codes of conduct
(uppförandekod)" för anställda inom organisationen

Återkomma

ge Semanur Taşkın och Isabelle Benfalk i uppdrag att återkomma
imorgon med förslag på mål och åtgärder för jämlikhetsarbetet samt
jämlikhetsarbete till februarimötet 2018.
ge Semanur Taşkın samt Isabelle Benfalk i uppdrag att ta fram en
"codes of conduct (uppförandekod)" för förtroendevalda på förbundsoch distriktsnivå och presentera den på förbundsstyrelsemötet i
februari,

FS05

2017120810 5:9 c

Jämställdhetsarbete 2018

Återkomma

FS05

2017120810 5:9 h

Medlemsresan

Internutveckling ge personalorganisationen i uppdrag att implementera ”Medlemsresan”

FS05

2017120810 5:9 a

POPBOX

Ansökan

avsätta upp mot 70tkr extra till POPBOX och att det tas från det egna
kapitalet.

FS05

2017120810 5:9 a

POPBOX

Ansökan

ge Max Johansson att verkställa lansering POPBOX.

FS05

2017120810 5:9 d

UNF:s politiska arbete

Återkomma

bifalla att välja siffermål och att Isabelle Benfalk får i uppdrag ta fram
förslag på mål till det digitala extramötet.
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2017120810 5:9 d

UNF:s politiska arbete

Diskussion

bifalla att notera diskussionen och låta den utgöra medskick till Isabelle
Benfalk i hennes fortsatta arbete med det politiska området.

Återkomma

till februarimötet 2018 lämna besked om tidningen ska göras om och
utvecklas i enlighet med något av alternativen i utredningen, samt se
vilket resurstillskott som behövs.

FS05

2017120810 5:9 i

Utredning motdrag

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-08-24-26
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2017120810 5:9 i

Utredning motdrag

Formalia

FS05

2017120810 5:9 i

Utredning motdrag

ge Motdragsredaktören i uppdrag att inventera vilket utrymme det finns i
Internutveckling befintlig motdragsbudget för utveckling.
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2017120810 5:9 i

Utredning motdrag

göra de medskick som framkommer till det fortsatta arbetet med
Internutveckling Motdrag.
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2017120810 5:9 e

Verksamhetsutvecklarsystem

Dokument

anta bilagan ”Fördelning av verksamhetsutvecklare” med gjorda
ändringar.

Korrektur

bifalla att ändra sista meningen under punkt två till "Att inleda en
fördelningsprocess på grund av att verksamheten behöver det, så
behövs ett gediget underlag för att motivera det.

Verksamhetsutvecklarsystem

Korrektur

bifalla att stryka "Detta är det bästa sättet att flytta på en tjänst då det
inte kräver någon facklig förhandling och skapar ingen osäkerhet i
personalgruppen." under att inleda en fördelningsprocess då enklare
facklig förhandling krävs.
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2017120810 5:9 e

Verksamhetsutvecklarsystem

se över Motdrags policy och utgivarskap.

FS05

2017120810 5:9 e

FS06

20171219 6:6 a

Föreningsförändringar

Dokument

enhälligt fastslå föreningsnedläggningar enligt bilaga.

FS06

20171219 6:6 c

Mål för det politiska arbetet

Korrektur

bifalla andra målet i sin helhet.

FS06

20171219 6:6 c

Mål för det politiska arbetet

Korrektur

bifalla fjärde målet i sin helhet.

FS06

20171219 6:6 c

Mål för det politiska arbetet

Korrektur

bifalla första målet i sin helhet.

FS06

20171219 6:6 c

Mål för det politiska arbetet

Korrektur

bifalla med resultatet 3-2 att ändra från 4 till 10 i mål 3 ”UNF får 4
debattartiklar publicerade” så det blir ”UNF får 10 debattartiklar
publicerade”.
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20171219 6:6 c

Mål för det politiska arbetet

Korrektur

bifalla tredje målet med förändring.
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20171219 6:6 c

Mål för det politiska arbetet

Mål

fastslå målen för det politiska arbetet 2018-2019.

FS06

20171219 6:6 b

Samarbete med IOGT
International

Dokument

fastställa planen i enlighet med bilaga.

FS07

20180125 7:5 b

Stadgetolkning

Formalia

bordlägga ärendet till kommande förbundsstyrelsemöte 2018-02-02-04.

FS07

20180125 7:5 a

Uteslutningsärende

Formalia

bifalla att ”Isabelle Benfalk får i uppdrag att dokumentera ärendet för
uppföljning.”

FS07

20180125 7:5 a

Uteslutningsärende

Formalia

bifalla att öppna ärendet

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-08-24-26

bifalla att ”arbetet med verksamhetsområdet feminism omarbetas för att
gå hand i hand med likabehandlingsarbetet samt att de ekonomiska
resurserna reserveras för arbete med feministiskt fokus.”

FS08

2018020204 8:9 f

Framtiden för projekt:
Feminism

FS08

2018020204 8:8 c

Grafisk profil

Internutveckling fira UNF:s nya profil

FS08

2018020204 8:9 a

Inriktning för höjdaren

Dokument

anta inriktningen Make Change på höjdaren 2018/2019.

Projekt

FS08

2018020204 8:9 a

Inriktning för höjdaren

Formalia

inriktningen Make Change ska syfta till att skapa förändringsagenter
som har kunskap och verktyg för att driva och åstadkomma en
förändring hos personer, UNF och samhället.
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2018020204 8:9 h

IOGT International

Ansökan

bevilja 75 000 kronor till IOGT International för att bedriva verksamhet
för att stötta och stärka europeiska nyktra ungdomsorganisationer.

FS08

2018020204 8:9 h

IOGT International

Formalia

dra tillbaka beslut om att skicka folk till HLPF (FN) från tidigare möte.

FS08

2018020204 8:9 h

IOGT International

Formalia

meddela IOGT International att de i framtiden även får inkomma med
en ansökan till förbundsstyrelsens möte i oktober om de vill ha bidrag
för 2019

FS08

2018020204 8:9 e

Kongressgrupp

Återkomma

gruppen ska presentera ett förslag till nästa förbundsstyrelsemöte på
två externa personer som ska ingå i gruppen

FS08

2018020204 8:9 e

Kongressgrupp

Återkomma

gruppen ska presentera förslag på mål för kongressen till nästa
förbundsstyrelsemöte

FS08

2018020204 8:9 e

Kongressgrupp

Formalia

gruppen ska till varje förbundsstyrelsemöte ska lämna in en rapport

FS08

2018020204 8:9 e

Kongressgrupp

Formalia

gruppens uppgift är att samordna arrangeringen av kongressen

FS08

2018020204 8:9 e

Kongressgrupp

Grupp

tillsätta en kongressgrupp bestående av Maria Emilsson, Isabelle
Benfalk, Max Johansson som sammankallande samt två externa
personer

FS08

2018020204 8:9 d

Likabehandlingsarbetet

Ansvar

bifalla ”uppdragsge till Lina Sultan att tillsätta en arbetsgrupp”

FS08

2018020204 8:9 d

Likabehandlingsarbetet

Dokument

anta mål samt åtgärder för likabehandlingsarbetet 2018-2019.

FS08

2018020204 8:9 d

Likabehandlingsarbetet

Korrektur

bifalla ”ändra "Vilka som representerar UNF externt samt vilka som
syns internt ska varieras så att alla kan känna sig representerade i
UNF, men även för att fördela representationsuppdragen" till "Vilka som
representerar UNF externt samt syns internt ska varieras så att alla
känner sig representerade i UNF"”

FS08

2018020204 8:9 d

Likabehandlingsarbetet

Korrektur

bifalla ”likabehandlingsgruppen ska rapportera till varje ordinarie
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förbundsstyrelsemöte.”

FS08

2018020204 8:9 d

Likabehandlingsarbetet

Korrektur

bifalla ”likabehandlingsgruppen tar fram en code-of-conduct
tillsammans med uppförandekodsgruppen kring "Uppförandekod" och
utvecklar en gemensam code-of-conduct som kan implementera
likabehandlingsarbetet i hela organisationen.”

FS08

2018020204 8:9 d

Likabehandlingsarbetet

Korrektur

bifalla ”under rubriken "resultat" ändra "Oavsett kön, könsöverskridande
uttryck eller identitet, funktionsnedsättning, ålder, religion eller annan
trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller
socioekonomisk bakgrund ska varje medlem ha samma förutsättningar
att verka inom UNF" till detsamma som står under "Mål för UNF:s
likabehandlingsarbete", dvs "Oavsett kön, könsöverskridande uttryck
eller identitet, funktionsnedsättning, ålder, religion eller annan
trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller
socioekonomisk bakgrund ska varje medlem ha samma förutsättningar
för engagemang, förtroendeuppdrag och anställning i UNF."”

FS08

2018020204 8:9 j

NGR

Formalia

ansöka om medlemskap i Nordiska Godtemplarrådet (NGR).

FS08

2018020204 8:9 j

NGR

Formalia

förklara paragrafen omedelbart justerad.

FS08

2018020204 8:8 d

Översyn av UNF:s policys

Dokument

Anneli Bylund och Olle Åkesson får i uppdrag att revidera policyn om
hållbart engagemang.

FS08

2018020204 8:8 d

Översyn av UNF:s policys

Dokument

revidera resepolicy och policy om hållbart engagemang.

FS08

2018020204 8:8 d

Översyn av UNF:s policys

Dokument

revidera tobakspolicy samt statuter samtidigt med kongresshandlingar.

FS08

2018020204 8:8 d

Översyn av UNF:s policys

Dokument

Semanur Taşkın, Maria Emilsson och Olle Åkesson får i uppdrag att
revidera resepolicyn.

FS08

2018020204 8:8 d

Översyn av UNF:s policys

Dokument

ta bort likabehandlingspolicy, policy om ledarsyn, kamratsstödspolicy
samt förbundsstyrelsens principer.

FS08

2018020204 8:9 b

POPBOX

Ansvar

välja Olle Åkesson till huvudansvarig för POPBOX.

FS08

2018020204 8:9 b

POPBOX

Budget

avsätta ytterligare 20 000 kr för fortsatta investeringar i POPBOX

FS08

2018020204 8:9 b

POPBOX

Grupp

ge Olle Åkesson i uppdrag att tillsätta tre personer i en arbetsgrupp

FS08

2018020204 8:9 b

POPBOX

Projekt

arbeta vidare med utvecklingen av POPBOX

FS08

2018020204 8:9 b

POPBOX

Projekt

göra som medskick i den fortsatta processen att POPBOX inte bör vara
en månadsprenumeration.
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2018020204 8:9 c

Remake Motdrag

Budget

tillföra resurser om 185 000 kr till Motdrag för remake enligt alternativ 4
från tidigare utredning

FS08

2018020204 8:8 a

Styrelsearbetet

Dokument

besluta i enlighet med mötesbilaga 2.

FS08

2018020204 8:9 g

Uppförandekod

Återkomma

arbetsgruppen tar med sig medskick som framförts samt diskussion
som förts och återkommer med en reviderad uppförandekod till april-FS

FS08

2018020204 8:8 e

Uteslutningsärende

Formalia

avsluta uteslutningsärendet, men fortsätta bevaka situationen.

FS08

2018020204 8:8 e

Uteslutningsärenden

Återkomma

ge Isabelle Benfalk i uppdrag att reda ut andemeningen bakom stadgan
kring uteslutning och återkomma med ett neutralt underlag till april-FS

FS08

2018020204 8:9 c

Utredning motdrag

ge Angelica Ogland tillsammans med Samuel Somo och Olle Gynther
Zillén uppdraget att till nästa FS-möte inkomma med förslag på policy
Internutveckling och utgivarskap.

FS09

2018041315 9:9 l

Arbetsordning

Återkomma

Olle Gynther Zillén får i uppdrag att till det extra FS-mötet den 24 april
presentera en ny arbetsordning

FS09

2018041315 9:9 l

Arbetsutskott

Ansvar

välja Olle Gynther Zillén till ordinarie ledamot i arbetsutskottet

FS09

2018041315 9:9 l

Arvoderingar & Ersättningar

Ansvar

välja Olle Gynther Zillén samt Olle Åkesson till
arvoderingsutredningsansvariga till junimötet

FS09

2018041315 9:9 l

Arvoderingar & Ersättningar

Ansvar

välja Olle Gynther Zillén till kontaktperson för de/den arvoderade

FS09

2018041315 9:9 j

Distriktsbidrag 2018

Formalia

ärendet omedelbart justeras.

FS09

2018041315 9:9 j

Distriktsbidrag 2018

Korrektur

ändra från "Per betalande medlem" i Distriktsbidragsmodellen för 2018
till "Per bekräftad medlem".

FS09

2018041315 9:9 j

Distriktsbidrag 2018

Korrektur

ändra från att "sätta som mål att vi ska ha 3000 betalande medlemmar
vid årsskiftet 2018/2019" till att "sätta som mål att vi ska ha 3000
bekräftade medlemmar vid årsskiftet 2018/2019"

FS09

2018041315 9:9 l

Distriktsstöd 2018

Ansvar

välja Lina Sultan till ansvarig för distriktstöd, faddercoachsuppdraget
samt kontaktperson för VU-fördelningssystemet

FS09

2018041315 9:9 l

DO-nätverk

Ansvar

välja Isabelle Benfalk till ansvarig för DO-nätverk

FS09

2018041315 9:9 l

Formaliteter

Ansvar

välja Isabelle Benfalk till fortsatt arbetsledare för generalsekreteraren

FS09

2018041315 9:9 l

Formaliteter

Formalia

förklara paragraferna ovan omedelbart justerade.

FS09

2018041315 9:9 l

Formaliteter

Formalia

ingen får godkänna kostnader (inklusive lön eller traktamenter)
avseende sin egen person eller närstående, samt
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2018041315 9:9 l

Formaliteter

Formalia

Isabelle Benfalk, Olle Åkesson, och Samuel Somo från och med 201804-15 har attesträtt för alla övriga kostnader liksom generell attesträtt
inom förbundet UNF,

FS09

2018041315 9:9 l

Formaliteter

Formalia

tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer
kanslianställda inom respektive arbetsområde

Formalia

Ungdomens Nykterhetsförbunds (organisationsnummer 878500- 1622)
firma från och med 2018-04-15 tecknas av Isabelle Benfalk, Olle
Åkesson och Samuel Somo dock minst två i förening, samt
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2018041315 9:9 l

Formaliteter

FS09

2018041315 9:9 l

Formaliteter

Formalia

utanordningsrätt från och med 2018-04-15 tillkommer Isabelle Benfalk,
Olle Åkesson, Samuel Somo, samt Johan Persson, med restriktioner till
förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg,

FS09

2018041315 9:9 l

Kongressgrupp

Ansvar

välja Maria Emilsson som sammankallande i kongressgruppen

FS09

2018041315 9:9 l

Likabehandlingsarbetet

Formalia

Isabelle Benfalk tar över likabehandlingsarbetet

FS09

2018041315 9:9 l

Översyn av distriktsgränser

Ansvar

välja Jens Jörgensen Moberg till gruppen för distriktsgränser

FS09

2018041315 9:9 i

Översyn av distriktsgränser

Dokument

besluta i enlighet med bilagan

FS09

2018041315 9:9 l

Plattformsprojektet

Projekt

Samuel Somo och Isabelle Benfalk se över projektet plattformar och
presenterar vägen framåt på junimötet

FS09

2018041315 9:9 l

Riksstyrelsen

Formalia

Ersättarordningen i riksstyrelsen är: 1:a ersättare är Isabelle Benfalk,
2:a ersättare är Olle Gynther Zillén, 3:a ersättare är Lina Sultan, 4:a
ersättare är Olle Åkesson,5:a ersättare är Semanur Taskin,6:a ersättare
är Jens Jörgensen Moberg och 7:e ersättare är Maria Emilsson

FS09

2018041315 9:9 l

Rörelsesamarbeten

Ansvar

välja Isabelle Benfalk som ansvarig för rörelsesamarbeten

FS09

2018041315 9:9 c

Stadgetolkning

Återkomma

ge Maria Emilsson i uppdrag att utifrån diskussionen som förts på mötet
se över och lägga förslag till förbundsstyrelsen på stadgerevidering i
samband med kongressförberedelserna

FS09

2018041315 9:9 c

Stadgetolkning

Formalia

notera diskussionen

FS09

2018041315 9:9 a

Styrelsearbetet

Formalia

en absolut majoritet i styrelsen ej längre har förtroende för Max
Johansson:s ledarskap.

FS09

2018041315 9:9 a

Styrelsearbetet

Formalia

entlediga Max Johansson från samtliga uppdrag förbundsstyrelsen gett.

FS09

2018041315 9:9 a

Styrelsearbetet

Formalia

notera Max Johansson avgång ur förbundsstyrelsen för Ungdomens
Nykterhetsförbund (UNF).
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Uteslutningsärende

Ansvar

ge Isabelle Benfalk i uppdrag att utreda ärendet vidare.

Dokument

anta den nya arbetsordningen för 2017-2019

FS10

20180424 10:8 g

Arbetsordning

FS10

20180424 10:8 b

Finansiella mål och intäktskrav Återkomma

bordlägga frågan till junimötet och ta reda på vad kärnaffären är och
framgångsfaktorer för distrikten till dess

FS10

20180424 10:8 b

Finansiella mål och intäktskrav Återkomma

Isabelle Benfalk och Olle Åkesson får i uppdrag att utreda vägen framåt

FS10

20180424 10:8 c

Fokusering på kärnaffären

Återkomma

bordlägga frågan till junimötet

FS10

20180424 10:8 c

Fokusering på kärnaffären

Återkomma

ge Isabelle Benfalk och Olle Åkesson i uppdrag att ta intentionen vidare
och bädda för bra diskussion/beslut under junimötet

FS10

20180424 10:8 d

Policy för Hållbart
Engagemang

Ansvar

Anneli Bylund får ett uppföljningsansvar för policyn

FS10

20180424 10:8 d

Policy för Hållbart
Engagemang

Dokument

besluta i enlighet med bilagan

FS10

20180424 10:8 a

Uppförandekod

Dokument

anta uppförandekoden

FS10

20180424 10:8 a

Uppförandekod

Korrektur

ändra meningen "Vi måste ta ansvar för varandra för att alla ska vara
trygga i sociala relationer med förtroendevalda i samband med
aktiviteter och ingen ska någonsin känna sig pressad till att ha sexuell
relation med dig på grund av din position i organisationen" till ."Vi måste
ta ansvar för att alla ska vara trygga i sociala relationer med
förtroendevalda i UNF-sammanhang. Ingen ska någonsin känna sig
pressad till att ha en sexuell relation med dig på grund av din position i
organisationen."

FS10

20180424 10:8 e

Verksamhetsberättelse 2017

Dokument

anta förslaget om verksamhetsberättelse 2017

FS10

20180424 10:8 f

Vit jul

Dokument

besluta i enlighet med underlaget

FS10

20180424 10:8 f

Vit jul

Grupp

gruppen består av Anneli Bylund (sammankallande), samt Isabelle
Benfalk & Olle Gynther Zillén

FS10

20180424 10:8 f

Vit jul

Mål

ändra siffran i första målet till 50 och siffran i andra målet till 35

FS11

20180520 11:6

GDPR

Formalia

förbundet ska vara gemensamt personuppgiftsansvariga med
föreningar och distrikt för den behandling av personuppgifter som sker i
det gemensamma medlemssystemet, samt

FS11

20180520 11:6

GDPR

Formalia

uppdra åt generalsekreteraren att färdigställa en överenskommelse om
detta samt att kommunicera det med berörda parter.
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FS11

20180520 11:9

Valberedningsuppdrag

Formalia

tolka stycket i valberedningsinstruktionen ”Valberedningen bereder val
av kongresspresidium, revisorer, revisorsersättare, granskningsutskott,
riksstyrelserepresentanter, ombud till Actives kongress och
förbundsstyrelse inklusive enskilda val om ordförande, sekreterare och
kassör.” som ”Valberedningen bereder val av kongresspresidium,
revisorer, revisorsersättare, riksstyrelserepresentanter och
förbundsstyrelse inklusive enskilda val om ordförande, sekreterare och
kassör.” Där revisorer innebär både förvaltningsrevisor samt
verksamhetsrevisor.

FS12

2018060810 12:9 j

Ansökan – Lån för förvärv av
fastighet

Formalia

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

FS12

2018060810 12:9 j

Ansökan – Lån för förvärv av
fastighet

Formalia

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

FS12

2018060810 12:9 m

Arbetsfördelning

Återkomma

ge Lina Sultan i uppdrag att återkomma till augustimötet med ett förslag
på ny struktur för distriktsstöd

FS12

2018060810 12:9 a

Arbetsordning

Återkomma

Isabelle och Anneli kommer med ett förslag på uppdaterad
arbetsordning till augusti-mötet.

FS12

2018060810 12:9 c

Årsredovisning 2017

Formalia

årsredovisningen föreläggs 2019 års kongress

FS12

2018060810 12:9 c

Årsredovisning 2017

Formalia

fastställa årsredovisningen för UNF 2017

FS12

2018060810 12:9 a

Arvoderingar & Ersättningar

Återkomma

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

FS12

2018060810 12:9 a

Arvoderingar & Ersättningar

Fomalia

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

FS12

2018060810 12:9 a

Arvoderingar & Ersättningar

Formalia

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

FS12

2018060810 12:9 a

Arvoderingar & Ersättningar

Formalia

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

FS12

2018060810 12:9 b

Delegationsordning

Dokument

anta den reviderade delegationsordningen för 2017-2019.

Formalia

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

FS12

2018060810 12:9 b

Delegationsordning
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FS12

2018060810 12:9 o

En röst att räkna med Del II

Budget

fastställa budgeten för En röst att räkna med Del II till totalt 120 000
kronor

FS12

2018060810 12:9 o

En röst att räkna med Del II

Budget

flytta 50 000 kr från det nu nedlagda plattformsprojektet till en röst att
räkna med del II

FS12

2018060810 12:9 g

Inköps- och leverantörspolicy

Ansvar

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

FS12

2018060810 12:9 g

Inköps- och leverantörspolicy

Dokument

anta Inköps- och leverantörspolicy för UNF

FS12

2018060810 12:9 e

Integritetspolicy

Ansvar

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

FS12

2018060810 12:9 e

Integritetspolicy

Dokument

anta Integritetspolicy för UNF

FS12

2018060810 12:9 d

Jämlikhetsbokslut 2017

Dokument

notera bilagan för jämlikhetsbokslutet 2017

FS12

2018060810 12:9 m

Kongressgrupp

Ansvar

Anneli Bylund ersätter Isabelle Benfalk i kongressgruppen

FS12

2018060810 12:9 m

Likabehandlingsarbetet

Ansvar

Anneli Bylund ansvarar för likabehandlingsarbetet

FS12

2018060810 12:7 s

Måluppföljningsdokumentet

Formalia

notera ärendet.

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
Wooopidiskoop med det till augusti-fs.

FS12

2018060810 12:7 s

Måluppföljningsdokumentet

FS12

2018060810 12:7 s

Måluppföljningsdokumentet

FS12

2018060810 12:9 h

Mötesplan 2018-2019

Dokument

anta mötesplanen 2018-2019

FS12

2018060810 12:9 i

Plattformsprojektet

Ansvar

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

FS12

2018060810 12:9 i

Plattformsprojektet

Projekt

avsluta projekt Plattform.

FS12

2018060810 12:9 f

Representationspolicy

Ansvar

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

FS12

2018060810 12:9 f

Representationspolicy

Dokument

anta representationspolicy för UNF

FS12

2018060810 12:9 l

Skyltar

Ansökan

bevilja UNF Jämtlands ansökan*.

FS12

2018060810 12:9 m

Uppförandekod

Ansvar

Anneli Bylund ansvarar för att följa upp uppförandekoden

FS12

2018060810 12:9 k

Uteslutningsärende

Återkomma

bordlägga ärendet till ett senare extrainkallat förbundsstyrelsemöte

ta bort uppdraget om att ta fram ett måluppföljningsdokument
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FS13

20180703 13:6

Formaliteter

Formalia

förklara paragrafen omedelbart justerad.

FS13

20180703 13:6

Formaliteter

Formalia

postförsändelser till UNF från och med 2017-07-01 kvitteras av Samuel
Somo, Jon Nordquist, Beatriz Mendoza och Anna Classon, var för sig,

FS13

20180703 13:6

Formaliteter

Formalia

UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2018-06-27 tecknas av
Samuel Somo, Jon Nordquist och Beatriz Mendoza, två i förening,
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Diskussionsärende: Strategisk diskussion om bildning (punkt 8 a,
bilaga § 14:16)
Bakgrund
Bildningsledaren har på eget initiativ valt att lyfta en strategisk diskussion kopplat till bildning av
två anledningar; dels på grund av att få en känsla om vad som borde prioriteras under 2019 och
dels för att det börjar bli dags att fundera över revidering av bildningssystemet.
Nulägesanalys
UNF är en organisation nu under några år har minskat i omfattning, både minskat antal
medlemmar och minskad verksamhetsomfattning. Vi har både brist på medlemmar som vill åka
på arrangemang, men även brist på medlemmar som vill arrangera. Detta märks tydligt i
bildningsarbetet där flertalet kurser i dagsläget inte arrangeras i en önskad omfattning, samt att
färre medlemmar kommer på våra kurser.
Frågan jag ställer mig i mitt bildningsarbete är ifall UNF:s bildningssystem är för mäktigt för den
organisationen vi har idag. Samtidigt anser jag, likt många andra i UNF, att bildning är en viktig
grundbult för att bygga en långsiktig och hållbar organisation. När ett steg i bildningssystemet
prioriteras ned, så sprider det sig som ringar på vattnet och det blir senare svårt att upprätthålla
nästa steg. Då handlar frågan snarare om hur vi kan anpassa det system vi har idag för att alla
pusselbitar fortfarande ska sitta ihop, men ändå vara på en nivå som UNF orkar med.
UNF har haft ungefär den här strukturen på sitt bildningssystem sen 2011. En annan viktig tanke
att fundera på är om bildningen är aktuell för både våra medlemmar och potentiella medlemmar.
Ger de kurser vi har just nu och dess utformande det som efterfrågas i organisationen eller lever
vi kvar i det förgångna?
Med det här underlaget vill jag inleda en diskussion om UNF:s bildningsarbete som kan ligga till
grund för mitt arbete under 2019, samt hur bildningssystemet kan behöva förändras till
kongressen.

Frågor att diskutera
1. Vad tycker du de viktigaste effekterna av bildning är?
2. Är bildningssystemet praktiskt genomförbart med den organisation som UNF är idag?
Varför/Varför inte?
3. Är dagens bildning relevant och tillgänglig för UNF:s målgrupp?
43
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4. Vad tycker du är mest respektive minst prioriterat i bildningssystemet? Varför tycker du
så?
5. Finns det kurser i bildningssystemet som du anser är överflödiga eller inte fyller någon
funktion? Vilka kurser och varför?
6. Finns det något som saknas i bildningssystemet? I så fall vad?
7. Vad tycker du om ansvarsfördelningen mellan förbund/distrikt för de olika kurserna i
bildningssystemet? Borde det ske en förändring?
8. Vad tycker du behöver göras för att fler ska åka på kurser?

Se bilaga med sidorna 4-5 av bildningssystemet för att få en översikt av våra kurser.

Framtiden
Anneli tar vidare det som diskuterats och återkommer med förslag på bildningsplan.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-08-07
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Bilaga – Strategisk diskussion om bildning (bilaga 14:17)
Förbund
Höjdaren
UNF:s högsta utbildningär Höjdaren och sträcker sig över ett år.Syftet är att utveckla och
bilda medlemmar som kan axla ledande roller inom UNF eller på andra sätt bidra till
organisationens utveckling.Föratt få gå utbildningen ska medlemmen ha en gedigen
erfarenhet av UNF:s frågor och verksamhet.Förbundsstyrelsen beslutar inriktningen för
utbildningen.Inriktningen ska bemöta behov och aktuellaämnen iUNF och
samhället.Utbildningen ska både relatera till och bjuda in forskarvärlden samt göra
nedslagipraktiken och se verksamhet iverkligheten. Långsiktigt efterarbete ska alltid
tydligt innefattas iutbildningarna.
Kamratstödsresa
Kamratstödsresor riktar sig både till medlemmar som levt eller lever nära
missbruksproblematik, samt andra medlemmar som är intresserade av
kamratstödsfrågor.Under resan får deltagarna lära sigmer om kamratstödsarbete och arbeta
med sig själva på ett djupare plan.Detta kombineras med någon form av utmanande
aktivitet.Förbundetgenomför årligen minst en kamratstödsresa.
Förbundsarrangerade samlingar
Föratt stimulera förbundets utvecklingoch stärka olika förtroendevalda isina roller
anordnar förbundet återkommande följande samlingar:
• Distriktsstyrelsesamlingar-varje år anordnas en samling för distriktsstyrelser.
• Förbundssamlingar-varje åranordnas minst en förbundssamlingför att diskutera
frågor som är intressanta föratt utveckla UNF som förbund.
• Distriktsordförandesamlingar-anordnas för att stötta distriktsordföranden
isina uppdrag
• Kassörssamlingar-anordnas föratt stötta och utveckla kassörer isina uppdrag
Distriktsnivå
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UNF:aren
UNF:s grundutbildningriktar sigtill nya medlemmar.Utgångspunkten är att alla
medlemmar ska få resonera och få förståelse för UNF.Syftet är att deltagarna får en
förståelse förvarför UNFfinns,hur man kan engagera sigiUNF och börja bilda
relationer inom organisationen.
Specialisten- socialt.förebygg, drogpolitik och globalt
Specialisternagerdjupare kunskap och praktiska exempel från
UNF:sverksamhetsområden. Under utbildningarna skapas olika sorters kunskap av och
för deltagarna som skapar förståelse och ideer om hur och varför UNF arbetar med
området.Syftet är att deltagarna får förutsättningaratt skapa och utveckla verksamhet
utifrån utbildningens innehåll
Ledaren
Ledaren riktar sigtill de medlemmar som har gått UNF:aren och vill fördjupa sitt engagemang.
Syftet är att lära medlemmar att leda sig själv,andra och att skapa nykterverksamhet inom UNF.
Föreningsst;yrelsesamling (FSS)
Föreningsstyrelsesamlingar har som syfte att samla distriktets föreningsstyrelser. En viktig del av
konceptet är att styrelserna träffas och delar med sig av sina ideer,sin verksamhet,sina planeroch
mål. Detfinns även en del i föreningsstyrelseSamlingarna att föreningsstyrelserna ska få bildning i
deras styrelsearbete och styrelseposter.En annan del är att föreningsstyrelserna ska få en känsla
av det stora och spännande med attvara medlem i UNF. Samlingarnas avslut är också en stor del i
hela konceptet då det lämnas utrymme att planera den kommandeverksamheten i föreningen.
Egna koncept
Distrikt har storfrihet att arrangera egna koncept för att skapa mer medlemsrelevant
bildningsverksam het.Exempel kan vara att samverka med andra organisationer eller bilda
medlemmar i frågor som inte finns representerade i bildningssystemet sedan tidigare.Syftet är
attstärka mångfalden i bildningen i UNF.
Föreningsnivå
Egen bildningsverksamhet genom NBV
NBV är UNF:s studieförbund och en viktig samarbetspartner i bildningsarbetet. UNF:s
föreningar kan genom NBV genomföra studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning.
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Föreningar kan tillsammans med NBV lokalt upprätta studieplaner och verksamhetsformer
som skräddarsys till att passa föreningensförutsättningar.
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Diskussionsärende: Strategisk diskussion inför
verksamhetsplanering (punkt 8 b, bilaga § 14:18)
Bakgrund
Under våra kommande möten kommer mycket av det vi diskuterar handla om vilka mål vi har
satt för vår organisation, om vi kommer uppnå dem innan kongressen och ta beslut som pekar in
UNF på rätt riktning, den riktning som vi vill att organisationen ska ta. Vi kommer gå genom de
inriktningar vi klubbade för ca ett år sedan, vi kommer gå genom distriktsmålen, vi kommer
prata om vad vi tycker UNF borde syssla med och vilka strategiska mål vi vill se för
organisationen.
Upplägget ser ut i väldigt grova drag så här:
Augusti – Strategifokus
September/Oktober – Planering av verksamhet
November – Beslut om budget och projekt
Strategisk diskussion
Strategidiskussioner har en tendens att bara bli en massa asbtrakta slutsatser utan att faktiskt
komma fram till något konkret. Detta är bra och jag tror att vi behöver börja där men för att
undvika känslan av att vi bara har diskuterat en massa utan att faktiskt komma någonvart vill jag
dela upp diskussionen i två delar. Den första delen kommer vara just det abstrakta, diskussionen
kommer inte handla så mycket om rent faktiska saker utan snarare om vår känsla för vad UNF är
och borde vara. Kongressen valde oss att ta tag i dessa diskussioner och det är precis vad vi ska
göra.
Den andra delen kommer handla om inriktningarna kopplat till arbetsplansmålen. Utifrån del ett
av diskussionen, vad tycker vi behöver ändras i inriktningarna. Jag vill också att vi ställer oss
frågan ”är detta rätt?”, för att inte bara diskutera och sen hamna snett utan hamna på rätt bana
redan från första början.
Inför denna diskussion vill jag att ni går tillbaka och tittar på inriktningarna som vi beslutade om
på arbetsveckan. Fundera och anaysera dem utifrån följande punkter:
-

vad är din generella känsla inför dessa inriktningar?
är de fortfarande relevanta?
är det rätt beslut?
pekar de ut en tydlig riktning?

Jag vill också att ni funderar och förbereder era tankar på följande:
-

vad är UNF idag?
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-

vad vill du att UNF ska vara om 5 år?
stämmer bilderna överens? varför/varför inte?
vad behöver ändras?
vilket UNF vill du lämna över vid kongressen 2019?
vilka är vår största framgångsfaktorer?
vad är våra utmaningar?

För att vi ska ha givande diskussioner så måste ni förbereda er inför detta. Jag vill inte se att
någon kommer oförberedd.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Sigtuna, 2018-08-08
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Beslutsärende: Arbetsordning (punkt 9 a, bilaga § 14:19)
Bakgrund
Anneli Bylund och Isabelle Benfalk fick på föregående förbundsstyrelsemöte uppdrag att se över
arbetsordningen då Anneli Bylund numera är arvoderad på 50% och ska ta över en del uppdrag
från Isabelle Benfalk.
Resultat
Efter förbundsstyrelsen diskussion om arbetsfördelning på föregående förbundsstyrelsemöte
finns nu ett förslag på justeringar i arbetsordningen. Det förbundsstyrelse lyfte som var uppdrag
som var lämpade för en arvoderad var intern organisation, politisk talesperson, arbetsledning av
generalsekreterarna, strategiskt leda organisationen, samt distriktsstöd med fokus på bildning.
Förbundsstyrelsen lyfte också att det var viktigt att förbundsordförande Isabelle Benfalk skulle
avlastas.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

under ”Ordförande” i arbetsordningen ta bort följande punkter ”utveckla
förbundsorganisationens interna organisation”, samt ”ansvara för samarbeten med övriga
förbund i IOGT-NTO-rörelsen”.

att

under ”Bildningsledaren” i arbetsordningen lägga till följande punkter ”utveckla
förbundsorganisationens interna organisation”, ”ansvara för samarbeten med övriga
förbund i IOGT-NTO-rörelsen”, samt ”distriktsstöd”

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-08-10
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Beslutsunderlag #röstamermänskligt (punkt 9 b, bilaga § 14:20)
Bakgrund
I UNF lokalen skrev en medlem om #röstamermänskligt och bad UNFs förbundsstyrelse ta
ställning. Därefter bad jag hen inkomma med ett underlag vilket återfinns i sin helhet nedan.
Framåt
Hej!
Jag har engagerat mig i kampanjen #röstamermänskligt, där en med s.k. valbyråer vid
valstugorna vill diskutera demokrati och mänskliga rättigheter inför valet som en motvikt mot
all smutsig retorik. Partipolitiskt obundet, grundat av #vistårinteut som kämpar för flyktingar.
Jag tycker att det är angeläget för UNF (och IOGT-NTO, som jag också kontaktat), eftersom det
handlar om demokrati och solidaritet! Många i våra organisationer har också hjälpt flyktingar
tidigare.
Här är syftesbeskrivningen, inklusive vad en organisation kan göra, hämtat från
www.rostamermanskligt.se :

"Valrörelsen är i full gång och du behövs!
Demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Det finns krafter som hotar dem både på ett
nationellt och internationellt plan. Du, jag och alla vi behövs för att föra det politiska samtalet
bort från den enkelspåriga retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra och som sprider
sig i den offentliga debatten.
Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart
Sverige. Därför har vi startat en valkampanj under hashtag #röstamermänskligt.

Vilka är vi?
Vi är människor som är partipolitiskt och religiöst obundna, från skilda verksamheter och
bakgrunder, men med det gemensamt att vi vill ha ett medmänskligt samhälle. Nu går vi samman
och visar att vi är många som är beredda att stå upp för att försvara demokratin och alla
människors lika värde.
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Kan vem som helst vara med?
Valkampanjen är öppen för alla organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som är
för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och står bakom svensk
diskrimineringslagstiftning. Valkampanjen är partipolitiskt och religiöst obunden men är du
med i ett politiskt parti är du fri att engagera dig i våra valbyråer utifrån samtal om demokrati,
mänskliga rättigheter och allas lika värde – utan att bli partipolitisk.

Vad förväntas en organisation, förening eller ett företag göra om vi deltar i valkampanjen
#röstamermänskligt?
Din organisation, förening eller ditt företag delar, sprider och uppmanar till ett personligt
engagemang."
Bl.a. Rädda Barnen har ställt sig bakom kampanjen - kan vi också göra det?
Här är en länk till vilka organisationer som ställt sig bakom kampanjen, och de har även skrivit
varför och hur de sprider den:
https://rostamermanskligt.se/vi-sprider-kampanjen/

De flesta uttrycker sig något i stil med Individuell Människohjälp:
"Vi uppmanar våra lokalföreningar och medlemmar att engagera sig i kampanjen på sin ort."
Det finns fb-grupper för väldigt många orter listade i fb-gruppen #röstamermänskligt Sverige.
Om det inte finns något på ens ort går det att själv dra igång något, till exempel en valbyrå eller
spridande av kampanjmaterial, allt för att föra diskussionen om demokrati och mer mänsklighet.
På hemsidan för #röstamermänskligt finns instruktioner för valbyråer, kampanjmaterial, samt
tips och inspiration.

Jag föreslår att förbundsstyrelsen:
att

beslutar att UNF ställer sig bakom kampanjen #röstamermänskligt

att

tipsar lokalföreningar och medlemmar om kampanjen och uppmuntrar till att
engagera sig på sin ort
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att

skriver ett uttalande till #röstamermänskligt så att de kan sätta in det på sin
hemsida så att det syns att UNF är en av de spridande aktörerna

att

diskuterar andra sätt som UNF och förbundsstyrelsen kan sprida kampanjen

Hoppas ni har en givande diskussion!
MVH
Ellinor Åstrand

Inskickat genom
Olle Gynther Zillén
ollegz@unf.se | 0730478133
Sigtuna, 2018-08-06
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Bidragsansökan från UNF Skåne till UNF Halland (UNF
Förbundsstyrelse) om Projekt Lokalanställning i UNF Skåne 20182019 (punkt 9 c, bilaga 14:21)
UNF Skåne planerar att utföra Projekt Lokalanställning, se bilaga 1, under 2018-2019. Projektet
startar 1 augusti 2018 och slutar 31 juli 2019. Projektet går ut på att lokalt anställa en
verksamhetsutvecklare i Skåne. UNF kommer att vara arbetsgivare men UNF Skåne sköter
arbetsgivaransvaret och uppdragsgivaransvaret. UNF Skåne frågar UNF Halland om bidrag då
distrikten tidigare har delat verksamhetsutvecklare och då det finns intresse i UNF Skåne för att
samarbeta.
UNF Skåne föreslår ett bidrag på 50 tkr eller 100 tkr där UNF Halland får respektive 10% eller
20% av tjänsten. Med 10% av tjänsten föreslår vi målen: 20 personer värvade, en UNF:are
arrangerad och den nuvarande föreningen stärkt. Med 20% av tjänsten föreslår vi målen: 40
personer värvade, en förening startad, en UNF:are arrangerad och den nuvarande föreningen
stärkt. Dessa målen är ungefärliga och beror på önskemålen från de olika parterna.
UNF Skåne föreslår att UNF Skånes distriktsordförande arbetsleder arbetet i Halland, precis som
i Skåne. Men att arbetsledningen sker i samråd med UNF förbundet men främst med
medlemmar i Halland. Detta skulle förslagsvis ske genom att kalla till möte med medlemmarna i
UNF

Halland

där

de

tillsammans

med

UNF

Skånes

distriktsordförande

och

verksamhetsutvecklaren sätter målen. Kontakten med UNF Förbundet skulle förslagsvis ske
genom en Biträdande generalsekreterare, en förbundsstyrelseledamot eller en fadder som har
ansvar för Halland. Vi föreslår att det skulle ske två målsättningsprocesser (med medlemsmöte),
en under hösten 2018 och en under våren 2019.

UNF Skåne föreslår
-

-

Att UNF:s Förbundsstyrelse beviljar UNF Skåne [100 000 kr / 50 000 kr] i utbytte mot
[20% / 10%] av en verksamhetsutvecklar tjänsten.
Att UNF Skåne är ansvariga för arbetsledning och uppdragsgivning. Men att i Halland så
sker uppdragsgivningen i samråd med medlemmarna i UNF Halland och en av UNF:s
förbundsstyrelse utsedd representant.
Att UNF Skåne lämnar två rapport till UNF:s Förbundsstyrelse och UNF Hallands
medlemmar om vad som genomförts i Halland av verksamhetsutvecklaren. En rapport
lämnas den 14 januari 2019 och en den 12 augusti 2019.
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Projekt Lokalanställning i UNF
Skåne 2018-2019
För ett framtida starkt och levande UNF Skåne
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Syfte
UNF Skåne har under 2018 haft ett framgångsår. Detta har till stor del varit på grund av vår nya
drivna verksamhetsutvecklare Herman Strandh. Under framgångsåret har flera föreningar
startats eller börjat startas och ca 70 medlemmar värvats. UNF Skåne vill fortsätta framgångsåret
2018 och stärka distriktet inför framtiden.
I med att UNF skär ner på personal så har verksamhetsutvecklar tjänsten i Skåne försvunnit och
vi i distriktet tror inte att vi kan fortsätta framgångsåret om vi inte behåller Herman. Därför har
vi skapat detta projekt som har till syfte att anställa en verksamhetsutvecklare, Herman Strandh,
för att fortsätta det arbete han och distriktet påbörjade.
Lite historia. UNF Skåne har länge kämpat med ett flertal problem. Bland annat så har distriktet
haft väldigt liten tillgänglighet till verksamhetsutvecklare, främst på grund av omorganisationer
men även för att våra verksamhetsutvecklare har blivit erbjudna andra jobb som de inte kunnat
säga nej till. Distriktet har även haft en negativ trend de senaste åren flera distriktsstyrelser har
haft svårigheter med bland annat avhopp och lösa tidigare styrelsers ekonomiska misskötsel
samtidigt som distriktet har sett minskande medlemsantal och färre föreningar. UNF Skåne är
nu vid en kritisk punkt, den negativa trend som pågått i snart fem år har brutits och
framgångsåret 2018 har hittills varit en succé. Men för att de framgångar som hittills uppnåtts
ska kunna leda till ett starkare distrikt behövs en verksamhetsutvecklare på plats. Därav finns
detta projekt, för att rädda UNF Skåne från fortsatt medlemstapp och minskande verksamhet.

Plan
Vår ide och vår plan är att UNF återigen anställer Herman Strandh till positionen som
verksamhetsutvecklare. Skillnaden från tidigare är att UNF Skåne betalar för tjänsten och står
som ansvarig för tjänsten. Anledningen till att UNF ska stå för tjänsten är för att då slipper
distriktet onödig extra administration och i med att UNF Skåne inte är registrerade som en
arbetsgivare så är det enklare för verksamhetsutvecklare att formellt vara anställd av UNF.

Uppdelningen lyder:
UNF Skåne:
-

Arbetsgivaransvaret
Finansiering
Uppdragsgivaransvaret
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UNF:
-

Anställning
Lön utbetalningar
Det juridiska
Pot. Program och tjänster (t ex timrapportering)

Tjänsten kommer att vara i ett år, med start 1 augusti 2018 och slut den 31 juli 2019. Efter ett
halvår kommer projektet att utvärderas. Om distriktet finner det värt resurserna kommer det
sträva efter att hitta andra inkomstkällor för att finansiera tjänsten. Mer om detta under rubriken
”Framtiden”.

Budget
UNF Skåne kommer att vara ansvarig för finansieringen men i med att det är dyrt att tillsätta en
tjänst i ett år så har distriktet sökt pengar från flera källor. Information om finansiering finns
under rubriken ”Sökta Bidrag”. UNF Skåne har själva råd med att finansiera tjänsten men knappt
och behöver få in minst 100 000 kr för att kunna genomföra projektet.

Kostnader:
Lön:

264 000 kr

Semesterlön:

31 680 kr

Arbetsgivaravgift:

92 903 kr

Försäkringskostnader:

14 784 kr

Särskild löneskatt:

3228 kr

Resekostnader:

ca 15 000 kr

Kontor:

ca 30 000 kr

Traktamente:

ca 10 000 kr
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Totalt:

461 595 kr

Budgeten ovan är räknad på en lön av 24 000 i månaden, vilket är 1500 kr mer än
kollektivavtalets minimumlön. Exakta lönen är inte bestämd och kan komma att vara lite mer
eller lite mindre. Exakt lön kommer att förhandlas mellan distriktsstyrelsen och den anställda.
Uträckningar gjorda ”direkt för tjänsten” (de före mellanrummet) är gjorda från tjänsten
Verksam.se, en tjänst som drivs av svenska myndigheter.

Sökta bidrag
Projektet kommer att kosta ca 450 000 kr. UNF Skåne har dessa pengar själv men knappt. För att
det ska bli hållbart och för att UNF Skåne ska ha resurserna att fortsätta driva distriktet i
framtida år så behövs finansiering från andra källor. Till detta projekt är tanken att söka pengar
från ”internt” inom IOGT-NTO rörelsen. Vår förhoppning är att fortsätta projektet efter ett år
men att då söka pengarna från externa källor. Anledningen till att vi inte har sökt pengar från
externa källor till detta projekt är för att det saknas kompetens och tid, beskedet att UNF Skåne
inte skulle få ha en verksamhetsutvecklare kom plötsligt och överraskande.
UNF Halland
UNF Halland är ett distrikt med pengar men med få medlemmar. I med att UNF Skåne och UNF
Halland tidigare delat verksamhetsutvecklare och det har funkat bra så ser vi det som en
fantastisk möjlighet att få fortsätta dela på verksamhetsutvecklare. UNF Halland har nyligen fått
upp lite glöd och utan verksamhetsutvecklare kommer det troligen att dö ut, så som det ofta gör i
distrikt utan distriktsstyrelse och verksamhetsutvecklare. Därför ser vi det som en möjlighet för
både UNF Skåne och UNF Halland att få dela på verksamhetsutvecklare.
Vi är villiga att förhandla men föreslår att UNF Halland antingen betalar 50 000 kr och får ca
10% av tjänsten eller betalar 100 000 kr och får 20% av tjänsten.
IOGT-NTO Kärnan
IOGT-NTO Kärnan har varit till stor hjälp för UNF Skåne förut och vi är väldigt tacksamma för
det. Nu igen ber vi om eran hjälp igen. UNF Skåne har tidigare varit starka i Helsingborg och har
bidragit med ett flertal övergångar till IOGT-NTO i Helsingborg. Nu hoppas vi kunna göra ännu
mer. Med en verksamhetsutvecklare skulle vi kunna fortsätta växa och skapa en starkare IOGTNTO rörelse i Helsingborg
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Vi ber och föreslår ett bidrag på 50 000 kr. I gengäld skulle verksamhetsutvecklaren ha ett
särskilt fokus på Helsingborg. Vi skulle också kunna tänka oss att hjälpa er med ideella krafter för
att värva med er eller liknande. Om ni har några andra förslag så diskuterar vi gärna.
IOGT-NTO Skåne / IOGT-NTO Ängelholm
IOGT-NTO Skåne har ett intresse av att det finns ett starkt UNF distrikt. Även om vi inte
tidigare haft det bästa av samarbeten så har UNF Skåne länge arbetat med övergångsföreningar
och är ett av Sveriges bättre distrikt när det kommer till det. UNF har även haft ett väl
fungerande lokalt samarbete i Ängelholm med IOGT-NTO distriktet. Med en
verksamhetsutvecklare skulle vi kunna satsa mer på Ängelholm och starta upp den verksamheten
som tidigare varit där.

Vi ber och föreslår ett bidrag på 100 000 kr. I gengäld skulle verksamhetsutvecklare och
distriktsstyrelsen ha ett extra fokus på Ängelholm. Samtidigt som vi med ideella krafter, och när
det lämpar sig verksamhetsutvecklare, skulle hjälpa IOGT-NTO att bygga en stark förening och
en stark rörelse i Ängelholm. Genom att t ex hjälpa till på värvningar och liknande. Om ni har
andra förslag för hur vi skulle kunna hjälpa varandra så diskuterar vi gärna.

Totala bidragen
Om vi får alla bidrag vi söker om så skulle det innebära en finansiering av 200 000 till 250 000 kr.
Det är runt hälften av finansieringen. UNF Skåne har medlen att finansiera resterande av
tjänsten och planerar att göra så. Även om vi inte får alla medel som vi sökt om så kommer
tjänsten fortfarande tillsättas så länge distriktet får in runt 100 000 kr av de sökta medlen.

Mål
Målen för verksamhetsutvecklaren och för projektet är inte satta utan kommer att skapas av
UNF Skånes distriktsordförande, verksamhetsutvecklaren och bidragsgivarna. Vi har några
preliminära mål som vi delger här.
UNF Skåne ser det som ett mål att verksamhetsutvecklaren håller i värvningar med uppföljning
där 200 nya medlemmar värvas. Verksamhetsutvecklaren ska hålla i bildningar (UNF:aren) där
totalt 50 medlemmar deltar (ca 300 studietimmar). Verksamhetsutvecklaren ska vara med och
starta 4 föreningar.
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Om UNF Halland bidrar med medel så skulle några mål kunna vara: 40 värvade medlemmar. En
ny förening och en UNF:aren hålls i Halland. Om UNF Halland bidrar med medel kommer UNF
Skånes egna mål påverkas lite.

Kommentar
UNF Skåne har inte haft det enkelt de senaste åren, medlemstapp, nerlagda föreningar och
bristande engagemang har varit årens tema. Jag som varit distriktsordförande de senaste tre åren
har kämpat med detta länge. Enligt mig är huvudorsakerna ett bristande engagemang bland
medlemmar, en låg kunskapsbas bland medlemmar, de ekonomiska problem som vi ärvt från
tidigare distriktsstyrelser och avsaknaden av stöd från UNF förbundet.
När jag tillträde i distriktsstyrelsen för fyra år sedan så fanns ingen kultur av värvning, ingen
kultur av medlemsbildning och problem lades på hög. Detta har vi kommit en lång väg för att
vända. Nu är vi ute och värvar 6-8 gånger om året även utan verksamhetsutvecklare (med ca 1824 gånger). Vi skickar regelbundet ut medlemmar på värvning och samarbetar med andra
distrikt för att hålla kurser som lockar fler deltagare. Vi har löst de ekonomiska och
administrativa problem som tidigare distriktsstyrelser gav oss. Enda planet som inte ändras är
stödet från UNF förbundet som fortfarande är lågt, men det hoppas vi på att förändra i år.
Personligen ser jag detta projekt som en sista utväg. UNF Skåne behöver snabbt nya engagerade
bildade medlemmar som kan ta över distriktet när de nuvarande medlemmarna blir för gamla.
För att detta ska ske tillräckligt snabbt behövs mer värvning, mycket mer värvning. Utan detta
projekt så tror jag att UNF Skåne kommer blir ett vilande distrikt inom ett år eller två. Det är
sorgligt att inse det som distriktsordförande men det finns inga andra sätt som jag ser för att lösa
situationen.
Jag vill också passa på att tacka för IOGT-NTO Skåne, Ängelholm och Kärnans stöd genom
åren, ni har gjord mycket för distriktet genom åren. Det är synd att behöva be om er hjälp på
detta sättet men utan er vet jag inte hur UNF Skåne ska överleva.

Framtiden
För att UNF Skåne ska bli ett starkt och levande distrikt så behövs en verksamhetsutvecklare i
några år. Men vi vet att det inte är hållbart att finansiera tjänsten ur egen ficka och att vi inte kan
fortsätta att söka medel från inom IOGT-NTO rörelsen. Därför kommer UNF Skåne att under
vintern 2018/2019 och våren 2019 lägga mycket energi på att hitta fler bidragsgivare och fler
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inkomstkällor. Vi kommer att titta på alla möjligheter vi har att finansiera tjänsten. Allt från
stiftelser och föreningar till företag och kommuner.
UNF Skåne har ingen speciell kompetens av att söka pengar från dessa källor och kommer att
behöva er hjälp här också. Vi tar gärna all hjälp vi kan få med förslag till bidragsgivare, kontakter
och förslag.

Övrigt
Ansvarig för projektet är Simon Schönbeck, distriktsordförande för UNF Skåne. Ni når mig
enklast på simon.sch98@gmail.com eller på 0760550596. Kontakta mig gärna med frågor.
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Beslutsärende – Ekonomisk kompensation till Örebro distrikt
(punkt 9 d, bilaga 14:22)
Bakgrund
Örebro distrikts ekonomi var under några år förvaltad av förbundet. Med en ny kassör i
distriktet som rensat upp och kollat tillbaka historiskt har det visat sig att förbundet för
distriktets räkning betalat ut pengar felaktigt samt missat vissa uppgifter till Skatteverket.
Beslutsärende
Distriktet söker nu ersättning för delar av de skador de anser att förbundet är ansvariga för, se
bilagor.

Föreslagna att satser:

Att förbundet skall ersätta distriktet med 2459,39 kr för felutbetalningar till en medlem.
Att förbundet skall ersätta distriktet med XXX kr för felaktig betalning av en förenings skulder.
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Beslutsärende ny revision av Skaraborgs ekonomi (punkt 9 e,
bilaga § 14:23)
Bakgrund
Skaraborg har haft en lite stökig ekonomi under 2017. Vid revisionen upptäcktes några
felaktigheter som revisorerna anmärkte på i revisionsberättelsen. Dessa felaktigheter skulle
distriktet sedan rätta, och revisorerna föreslog ansvarsfrihet.
För en tid sedan inkom revisorerna med komplementerande uppgifter där huvudbudskapet var
att de hade haft för kort tid för revisionen och därmed inte kunnat göra en så djuplodad revision
som de bedömde nödvändig.
De felaktigheter revisorerna hittat uppgår till summor om mer än 10 000 kr.
Utifrån att vissa felaktigheter skulle rättas och att en djupare revision föreslogs anser jag att en
ny revidering av räkenskaperna bör göras.

Förslag
Att UNF förbundet reviderar Skaraborgs distrikts räkenskaper för 2017.

Olle, Lugnås
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