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Paragrafer:

§§ 15:1-15:7

§ 15:1 Mötets öppnande
Isabelle Benfalk hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 15:34 den 2018-10-20.
§ 15:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga 15:1)
Olle Gynther Zillén yrkar på att lägga till ”Tolkning om mötet är beslutsmässigt” som
beslutsärende.
Anneli Bylund yrkar på att lägga till ”EU-projekt om ökat valdeltagande” som beslutsärende.
Lina Sultan yrkar på att lägga till ”Övrigt” som ärende.
Mötet beslutade
att

bifalla samtliga ändringsyrkanden.

att

fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

§ 15:3 Val av sekreterare
Mötet beslutade
att

välja Olle Gynther - Zillén till sekreterare för mötet.

§ 15:4 Val av justerare
Mötet beslutade
att

välja Lina Sultan och Jens Jörgensen Moberg till justerare för mötet.

§ 15:5 Lägesrunda
Förbundsstyrelsen mår bra typ.
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§ 15:6 b) Beslut –Verksamhetsplanering (bilaga 15:2)
Isabelle Benfalk föredrar beslutsgången och förklarar att dem puckar vi har täcker in många
arbetsplansmål.
Lyfts behov av att tydliggöra konceptualisera befintlig verksamhet.
Mötet beslutade
att
att
att
att
att

ge Isabelle Benfalk i uppdrag att skriva en fortsatt projektplan för En röst att räkna
med Del II som sträcker sig över 2019.
ge Olle Åkesson i uppdrag att skriva en fortsatt projektplan för Gaming som sträcker
sig över 2019.
ge Jens Jörgensen Moberg i uppdrag att skriva en fortsatt projektplan för Hälsa som
sträcker sig över 2019.
ge Lina Sultan i uppdrag att skriva en fortsatt projektplan för Debattakademin som
sträcker sig över 2019.
ge Olle Åkesson i uppdrag att tillsammans med Team Organisation ta fram
konceptualisering av verksamhet.

§ 15:6 c & d) Beslut – Arbetsplansmål 1 & 2 (bilaga 15:3)
Det lyfts att det blir en tung börda på projekt Gaming och Hälsa att dem måste leverera. Det
lyfts att vi behöver göra annat än bara Gaming och Hälsa. En väg framåt lyfts att satsa så
mycket som möjligt på Gaming och Hälsa, samt bra att etablera Gaming och Hälsa som
verksamhetsform. Känns farligt att två projekt ska uppnå två väldigt breda arbetsplansmål.
Medlemsresan lyfts som viktig för arbetsplansmål 2, och borde prioriteras högre.
§ 15:6 e) Beslut – Arbetsplansmål 3 (bilaga 15:4)
Lyfts behov av att veta vad som är uppfyllt. Det svaras att inget är uppfyllt, men om vi kör på
så kommer vi uppfylla det. Vi kan inte riktigt växla ner påverkansarbetet nu.
§ 15:6 a) Beslut –Tolkning om mötet är beslutsmässigt (ingen bilaga)
Från stadgarna §2:7 "Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter erhållit
kallelse, innehållande tid och plats för mötet samt föredragningslista, senast en vecka innan
mötets inledande samt att mer än halva antalet ledamöter är närvarande."
Förbundsstyrelsen erhöll plats för mötet samt föredragningslista 15/10-2018 och mötet
infaller 20/10-2018.
Mötet beslutade
att

vi anser mötet vara beslutsmässigt då föredragningslista och plats för mötet endast
var två dagar sent.
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§ 15:6 f) Beslut – EU projekt om ökat valdeltagande (ingen bilaga)
Det kommer komma underlag på mejl, vi behöver lämna input senast på tisdag.
§ 15:7 Övrigt
Det informeras om situationer på distriktsnivå.
§ 15:8 Avslutning
Isabelle Benfalk avslutade mötet klockan 16:30 den 2018-10-20.
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_________________________________________________________________________
Isabelle Benfalk, mötesordförande

_________________________________________________________________________
Olle Gynther - Zillén, mötessekreterare

_________________________________________________________________________
Lina Sultan, mötesjusterare

_________________________________________________________________________
Jens Jörgensen Moberg, mötesjusterare
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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 15:1)
Ärende
1. Öppnande
2. Fastställande av föredragningslistan
3. Val av sekreterare
4. Val av justerare
5. Lägesrunda
6. Beslutsärenden
a) Verksamhetsplanering
b) Arbetsplansmål 1
c) Arbetsplansmål 2
d) Arbetsplans mål 3

Vem
IB
IB
IB
IB
IB

Tidsåtgång

Bilaga

2 min
2 min
2 min
5 min

§ 15:1

7. Avslutning

IB

5 min

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa föredragningslistan.

Isabelle Benfalk
Stora Essingen, 2018-10-15

Beslut

Beslutsunderlag Arbetsplansmålsutvärdering samt
verksamhetsplanering (punkt 6 a, bilaga § 15:2)
Bakgrund
På vårt föregående möte hade vi strategiska diskussioner om framtiden, under dessa
diskussioner dök ett behov av att utvärdera hur vi ligger till med arbetsplansmålen upp. Vi
bestämde då att ge vissa personer i uppdrag att utvärdera dessa och återkomma till detta
möte. Detta har nu gjorts och vi ska nu tillsammans utvärdera detta.
Utvärderingen samt prioritering
Grupperna har gjort analyser och utvärderat hur vi ligger till med måluppfyllnaden. Ni bör
själva fundera på om ni delar dessa analyser för att vi ska ha givande diskussioner. Tanken är
inte att vi ska ägna supermycket tid åt detta då förarbetet är gediget.
Efter vi har en gemensam bild av utvärderingen ska vi se över om det finns ett behov att
prioritera mellan arbetsplansmålen – kommer vi uppnå allt eller ska vi lägga extra krut på
något särskilt?
Verksamhetsplaneringen
När vi har utvärderat och eventuellt prioriterat så ska vi se över om våra befintliga projekt
täcker upp arbetsplanen eller inte och hur vi i sånt fall ska täcka upp dessa hål.
Min bedömning är att det i dagsläget inte finns något arbetsplansmål vi inte jobbar med.
Däremot finns det mål vi jobbar mer med och andra vi jobbar mindre med. Min starka
rekommendation är då att vi inte delar ut uppdrag för att ta fram nya projekt, utan vi
fortsätter med de vi har men vi kan modifiera dem efter de diskussioner vi har haft.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

ge Isabelle Benfalk i uppdrag att skriva en fortsatt projektplan för En röst att
räkna med Del II som sträcker sig över 2019

att

ge Olle Åkesson i uppdrag att skriva en fortsatt projektplan för Gaming som
sträcker sig över 2019

att

ge Jens Jörgensen Moberg i uppdrag att skriva en fortsatt projektplan för Hälsa
som sträcker sig över 2019

att

ge Lina Sultan i uppdrag att skriva en fortsatt projektplan för Debattakademin
som sträcker sig över 2019

Utvärdering av Arbetsplansmål 1 och 2 (punkt 6 b och c, bilaga §
15:3)

MÅL 1: UNF:s medlemmar stärks och utvecklas i sitt ideologiska engagemang och
ställningstagande.
Målet innefattar att utveckla och sprida verksamhet kopplat till demokrati, solidaritet och
nykterhet, med inriktningen att konceptualisera befintlig verksamhet, utveckla
utbildningspaket och lyfta demokratisk och solidarisk verksamhet.
Här har vi påbörjat arbetet med Gaming & Hälsa, med tillhörande studiematerial. Kopplingen
till demokrati, solidaritet och nykterhet finns men är inte väldigt tydlig. Både Gaming & Hälsa
är ny verksamhet, och den befintliga (vad den nu består av) har inte konceptualiserats.
Målet innefattar även att alla UNF:s medlemmar skall ha möjlighet att delta på forum där de
kan reflektera över sitt nyktra ställningstagande.
Här har vi erbjudit samlingar och digitala forum (UNF-lokalen), men inte med ett starkt syfte
eller vägledning i att reflektera över sitt nyktra ställningstagande.
Målet innefattar dessutom att vi har tydliga sätt att engagera sig i våra olika
verksamhetsområden, med inriktningarna att anpassa befintliga engagemangsformer så att
de är attraktiva och passar våra bidragsgivare och att de sprids genom goda en mångfald av
kommunikationsvägar som gör att både befintliga och potentiella medlemmar kan ta del av
vår verksamhet.
Återigen bedömer vi att vårt huvudsakliga verksamhetsområde är Gaming & Hälsa. Vår
övriga verksamhet (befintliga engagemangsformer) har inte anpassats till att passa våra
bidragsgivare (och huruvida de är lättillgängliga och attraktiva för våra målgrupper är svårt
att följa upp). Spridningen av vår verksamhet sker genom Facebook och nyhetsbrev, vilket
inte är en utveckling – men kanske tillräckligt?
Det sista delmålet handlar om att vi ska vara en attraktiv organisation att engagera sig i om
man delar våra värderingar. Här är inriktningarna att vi engagerar oss i externa frågor med
koppling till vår vision och att vi är en röst civilsamhället har respekt för och att vi uppfattas
som aktuella och relevanta. Här finns även en inriktning om att vi utvecklar och uppmuntrar
engagemangsformer som kompletterar föreningsformen.
Det kan konstateras att vi jobbar kvalitativt med inriktningen att synas och höras, men
huruvida vi är nöjda med den kvantitativa måluppfyllnade har vi svårt att bedöma. Genom
Gaming & Hälsa utvecklar vi engagemangsformer som kompletterar föreningsformen, och vi
har även stöttat verksamhet som SoberBall, Trollfabriken etc.
MÅL 2: Genom fler engagerade medlemmar och mångsidig verksamhet blir UNF
kraftfullare som organisation.
Målet innefattar att ha 4000 betalande (bekräftade) medlemmar, med ett mångårigt
engagemang och utvecklande medlemskap.

Vi värvar som aldrig förr, men har endast ett bra system för bekräftelse av medlemskap.
Metoden Medlemsresan syftar till att täcka upp målen kring medlemskapet.
Ett annat delmål är att vi ska ha 130 rapporterade föreningar med stor geografisk och
demografisk spridning. Även här nämns att vi ökar antalet verksamhetsgrupper som inte
bara faller in under föreningsformen.
Vi bedriver idag ingen konkret satsning, baserat på en kartläggning, med syftet att bilda
föreningar med stor geografisk och demografisk spridning.
Ett tredje (och fjärde) delmål är att vi utifrån målgruppsanalys skall utveckla ideologisk och
utvecklande föreningsverksamhet (och engagemangsformer) som är attraktiv för en bred
målgrupp och möter den framtida samhällsoriengteringen.
Resultatet från denna analys var starten på Gaming, Hälsa och Feminism. Utmaningen är att
detta skall generera både föreningsverksamhet och nya engagemangsformer.
Även här finns ett mål om en aktiv roll på sociala medier, där vi uppfattas som seriösa,
relevanta och aktuella på alla nivåer inom förbundet.
Slutligen skall kunskapsnivån för alla kassörer utvecklas. Detta görs idag genom
kassörsnätverk för distriktskassörer och genom planerade förenklingar och verktyg för
kassörernas arbete.
Analys
Det ligger relativt stor vikt på verksamhetsområdena Gaming & Hälsa för att uppfylla de
verksamhetsbaserade målen i arbetsplanen. Det kan vara både en styrka (fokus/prioritering)
och en svaghet (sårbarhet). Det måste säkerställas att dessa verksamheter utvecklas i linje
med målen i arbetsplanen.
Vår befintliga verksamhet (vad definitionen på den nu är) har så vitt vi kan bedöma inte
utvecklats för att vara bättre anpassad till vår vision, mer attraktiv eller för att passa våra
bidragsgivare.
Våra kommunikationsvägar är vad dem är (sms, hemsida, facebook, motdrag) men frågan är
hur väl vi når våra befintliga och potentiella medlemmar och vilket budskap vi har.
Vår externa kommunikation jobbas det med genom främst vårt politiska arbete kopplat till
våra kärnfrågor (genom debattartiklar och kampanjsidor). Når vi ut? Är våra frågor tillräckligt
heta? Lägger vi tillräckligt mycket tid?
Värvningen är kvantitativt framgångsrik men vi uppfattar åtminstone inte att den är
demografiskt spridd. Vi har dålig uppfattning om vi når siffermålen (4000 betalande, 130
rapporterade föreningar).

Vårt arbete med Medlemsresan är inte tillräckligt tydligt, men täcker i ambitionen upp
många mål och inriktningar.

Frågeställningar
Vilka är våra befintliga engagemangsformer?
Vilka är våra övriga verksamhetsområden?
Vad är solidarisk och demokratisk verksamhet?
Var är relevant, aktuell och seriös närvaro?
Vilka frågor skall vi engagera oss i och hur blir vi en respekterad röst?
Hur skall vi arbeta med vår demografiska spridning?
Har vi ett bredare mål kring våra utbildningspaket – kan det vara en framtida tjänst?
Ska Gaming & Hälsa fortsatt dra ett tungt lass kopplat till verksamhetsmålen?

Bedömda fokusområden enligt arbetsplanen
Konceptualisera befintlig verksamhet, med allt vad det innebär.
Utveckla fler verksamhetsgrupper som inte faller in under föreningsformen.
Se till att Gaming & Hälsa utvecklas i enlighet med arbetsplansmålen och i rätt hastighet.
Utveckla vår interna och externa kommunikation och budskap, bland annat på sociala
medier.
Utveckla och implementera metoden Medlemsresan
Värva strategiskt
Arbetsplansförväntningar på Gaming & Hälsa
Tydligt förankrad och baserad på vår vision och ideologiska övertygelse
Studiematerial som sprider vår vision och kan erbjudas andra
Verksamhet anpassad för våra bidragsgivare
Engagemangsformer (verksamhetsgrupper) som kompletterar föreningsformen

Olle Åkesson & Jens Jörgensen Moberg

Utvärdering av Arbetsplansmål 3 (punkt 6 d, bilaga § 15:4)
Överlag är vår bedömning att vi ligger bra till i vår strävan att uppnå detta arbetsplansmål.
Arbetet går bra och vi laddar nu för att lansera den alkoholpolitiska kampanjen som till stor
del kommer uppfylla den vision vi målade upp när arbetsplansmålen första gången skrevs.
Under varje mål har vi skrivit en del kring huruvida vi anser målet uppfyllt eller möjligheterna
att målet uppfylls innan kongressen.
MÅL 3: UNF:s medlemmar samlas i den drogpolitiska kampen och är de ledande unga
rösterna i debatten.
•

UNF enas kring och driver en alkoholpolitisk nyckelfråga

Den första halvan av detta undermål är redan uppfyllt då vi i våras valde en gemensam
alkoholpolitisk nyckelfråga. Däremot har vi inte börjat driva frågan än då kampanjen kring
den inte är lanserad än. Dock kommer detta vara uppfyllt när kongressen börjar och genom
vårt nuvarande projekt En röst att räkna med Del II. Vår bedömning är därför att detta med
stor sannolikhet kommer att uppfyllas.
Inriktning
Vi agerar på olika aktuella frågor kopplade till vår vision och deltar aktivt i samhällsdebatten.
Vi omvärldsbevakar och hoppar på de frågor som är aktuella för oss, exempelvis när vi
skickade en flaska mousserande till Isabelle Löwengrip när hon offentliggjorde att hon ska ta
”ett vitt år”. Vi har publicerat 4 olika debattartiklar om olika ämnen och också varit med i ett
nyhetsinslag på TV4. Vi har också till viss del deltagit i kampanjen #röstamermänskligt.
Vi verkar för att anordna sammankomster med externa aktörer från bl a civilsamhället för att
påverka dessa.
Vi ställer oss frågan om detta ens är relevant längre då vårt påverkansarbete inte fungerar
på detta sätt. Dock gör vi det på årlig basis genom att bjuda in de politiska
ungdomsförbunden till vårt seminarium under Almedalsveckan.
Vi söker en alkoholpolitisk nyckelfråga som vi även driver genom vår EU-närvaro.
Medlemmarna valde en fråga som inte är akutell på EU-nivå och därför är denna inriktning
inte relevant längre.
UNF etablerar sig som en ung, radikal röst inom det drogpolitiska fältet där vi driver
frågor som är betydelsefulla för unga
Vi driver frågor som är betydelsefulla för unga i stor utsträckning. Kommunrankingen är ett
lysande exempel på det där vi belyser förusättningarna i varje kommun till att ha en
meningsfull fritid. Ett annat exempel är även Vit Jul som verkligen belyser frågor som är
betydelsefulla för ungdomar i det yngre spannet av vår potentiella medlemsgrupp.
•

Etableringen av oss själva som en ung, radikal röst har inte uppfyllts, men vi är på god väg. Vi
har under året fått ett gäng debattartiklar publicerade, där den riktad mot MUF:s ordförande
kanske är det bästa exempelt på där vi var en ung, radikal röst. Vi har också publicerat en
debattartikel om gårdsförsäljningen där vi verkligen har den ton och edge som vi
eftersträvar.
Så här mer än halvvägs in i mandatperioden skulle vi säga att detta inte är uppfyllt än, men
att det är stor chans att vi faktiskt kan nå en större etableringsgrad innan kongressens
början. Genom En röst att räkna med Del II kommer vi förhoppningsvis också nå detta mål
tillsammans med det stundande släppet av årets Kommunranking.
Inriktning

Vi verkar för att vinna socialt kapital i allmänhet inom det politiska fältet, för att sedermera
få ännu mer genomslag i det drogpolitiska fältet
Exempel #röstamermänskligt.
Vi vågar uttrycka oss, tycka till och vara mer drivande i utåtriktade frågor
Detta är hela tide närvarande i kommunikationsarbetet och är något som vi eftersträvar.
Vi är en aktör som tillfrågas och bjuds in att diskutera frågor som kan kopplas till vår vision ur
ett ungdomsperspektiv.
Under Almedalen bjöds vi in bland annat av IQ för att delta i en debatt om alkoholreklam. En
debatt som vi vann. Vi bjöds dessutom in till en stor mängd mingel som vi inte brukar bjudas
in till vilket visar på någon form av framgång. Vi har också deltagit i Centerstudenters debatt
innan Almedalen.
•

UNF:s medlemmar känner sig trygga i att debattera drogpolitiska frågor

Vår bedömning är att detta mål i dagsläget inte är uppfyllt, men har alla möjligheter att
anses som det innan mandatperiodens slut. Debattakademin är det projekt som vi sjösatte
för att uppnå detta mål och det kommer genomföras innan årsskiftet i år.
Vi tror dock inte att detta räcker. Det här är ett större problem som vi just nu har. I
utformningen av alkoholreklamskampanjen har detta tagits hänsyn till och det har därför
lagts fokus på att få ut grundläggande information om frågan på ett tillgängligt sätt. Analysen
som gjordes när projektet klubbades genom var att vi tror att det är en kombination av brist
på kunskap kring sakfrågor men också brist på kunskap kopplat till debatteknik samt
opinionsbildning. Vi tror att vi behöver inkorporera debatt i mer verksamhet som vi skapar.
Inriktning
Vi verkar för att utveckla, bilda och stärka våra medlemmars förmåga att debattera
Debattakademin uppnår inriktningen.
Vi deltar i och anordnar forum där våra medlemmar får lyssna på och delta i debatter
Skulle kunna uppas till exempel genom att ha det som insalf på varje samling.
Vi skriver fler debattartiklar, repliker och pressmeddelanden
Detta gör vi för fulla muggar!

Lina Sultan & Isabelle Benfalk

