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§§ 16:1-16:10

Bilagor:

§§ 16:1-16:23

Innan mötet öppnas kommer Kristina Sperkova till mötet och berättar om verksamhet kopplat till IOGT
International där Kristina är ordförande.
§ 16:1

Mötets öppnande

Isabelle Benfalk hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 20:04 den 2018-11-16 och informerade
om schemat för helgen.
§ 16:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga 16:1)
Olle Gynther Zillén föreslår att lägga till ett beslutsärende Projekt: Debattakademin
Olle Gynther Zillén föreslår att lägga till ett beslutsärende Projekt: Hälsa
Olle Gynther Zillén föreslår att lägga till ett diskussionsärende Insamling
Mötet beslutade
att

bifalla samtliga ändringsyrkanden

att

fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

§ 16:3 Val av sekreterare
Mötet beslutade
att

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

§ 16:4 Val av justerare
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Mötet beslutade
att

välja Anneli Bylund och Olle Åkesson till justerare för mötet.

§ 16:5 Föregående protokoll

Olle Gynther Zillén föredrog de två senaste protokollen.
Mötet beslutade:
att

lägga FS14 & FS15 till handlingarna.

§ 16:7 Rapportärende – utskott

§ 16:7 a) Arbetsutskottet (bilaga 16:2)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 Rapportärende – styrelse

§ 16:7 b) Ordföranderapport Isabelle (bilaga 16:3)
Isabelle Benfalk är på unga makthavarlistan för 2018!!!!!!
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 c) Arvoderad Anneli (bilaga 16:4)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 d) Bildningsledarrapport Anneli (bilaga 16:5)
Höjdareanmälan stänger jättejättejättesnart.

UNF:aren materialet presenteras!!!!!! Allt är kul!
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 Rapportärende – kansli

§ 16:7 e) Generalsekreterare (bilaga 16:6)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 f) Personalfri punkt (ingen bilaga)
Mötet beslutade:
att

notera punkten.
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§ 16:7 Rapportärende – Inventeringen

§ 16:7 g) En röst att räkna med del 2 (bilaga 16:7)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 h) Debattakademin (mötesbilaga 1)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 i) Hälsa (bilaga 16:8)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 j) Gaming (bilaga 16:9)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 Rapportärende – Övrigt
§ 16:7 k) Landet (ingen bilaga)

Det görs en dragning av läget i landet.
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 l) Kommunranking (bilaga 16:10)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 m) Likabehandlingsarbetet (bilaga 16:11)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 n) Vit jul (bilaga 16:12)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 o) UNF byter lokal (bilaga 16:13)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.
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§ 16:7 p) Kongressgruppen (bilaga 16:14)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 q) Beslutsuppföljning (bilaga 16:15)
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

§ 16:7 r) Riksstyrelsen (ingen bilaga)

Två möten har skett sen sist, snart årsmöte! KUL!
Mötet beslutade:
att

notera rapporten.

att

ajournera mötet klockan 21:26 fredagen 16e november 2018.

§ 16:6 Lägesrunda

Allt är mörker. I alla fall utanför då det är november och alltid mörkt.
Förbundsstyrelsen och generalsekreteraren får svara på hur de mår och vad de önskar sig i julklapp.
§ 16:8 Diskussionsärenden

§ 16:8 c) Insamling (ingen bilaga)

Mötet återupptas 08:50 den 17e november 2018.
Olle Åkesson föredrar historien kring insamlingsarbetet.
§ 16:9 Beslutsärenden

§ 16:9 a) Plattformar (bilaga 16:18)
Ärendet föredras.

Mötet beslutade:
att

anta kongressbilagan i sin helhet.

§ 16:9 b) Medlemsavgift (bilaga 16:19)
Ärendet föredras.

Det diskuteras kring medlemsavgift, lyfts dålig ekonomi som exempel som måste tas upp på bordet.
Låser upp dörren kring ökat medlemsantal genom att sänka tröskeln till ett medlemskap.
En är väldigt kluven i diskussionen om vi ska ha medlemsavgift då det både är en intäkt, men blir en
extra tröskel för distrikt och föreningar att ta in medlemsavgifter.
Isabelle Benfalk yrkar på “att bordlägga diskussionen till januarimötet för att komplettera med
information om hur kraven för regionbidragen ser ut”.
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Mötet beslutade:
att

bordlägga diskussionen till januarimötet för att komplettera med information om hur
kraven för regionbidragen ser ut

§ 16:9 g) Rätt att teckna konto för UNF (bilaga 16:24)
Mötet beslutade:
att

UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2018-11-19 tecknas av Samuel Somo,
Joakim Löfbom och Nancy Pino, två i förening,

att

postförsändelser till UNF från och med 2018-11-19 kvitteras av Samuel Somo, Joakim
Löfbom, Nancy Pino och Anna Classon, var för sig,

att

ärendet omedelbart justeras.

Förbundsstyrelsen välkomnar valberedningen till mötet. KUL!
§ 16:8 Diskussionsärenden

§ 16:8 a) Ny verksamhetsplanering (bilaga 16:16)

Ärendet föredras. Det lyfts också behov av fokuskompetenser inom förbundsstyrelsen såsom drogpolitik,
bildning och distriktststöd.
Ena gruppen tycker att det här var ett rimligt sätt att organisera sig. Någon lyfte till och med äntligen.
Men kring några utmaningar som lyftes var de att förbundsstyrelsearbetet kan bli mindre attraktivt. Och
tas beslut i maj redan så föregår det kongressens demokratiska makt, och borde göras under arbetsveckan.
Samt hur en får in ägandeskapet i styrelsen kring arbetet och insynen. En farhåga är att bli en väldigt
tjänstepersonsstyrdorganisation. Någon skulle vilja se en arbetsordning på det här men det skulle innebär
att någons julledighet behöver ställas in nu.
Andra gruppen började med den sista frågan, och på den frågan tyckte flera att vi bör bli mer strategiska
men det går inte att helt släppa det operativa. Gruppen såg många utmaningar i det här. En del handlar
om personalkåren och hur deras uppdrag ser ut idag. Går givetvis att göra om arbetssättet genom
styrning av generalsekreteraren. En annan del av just hur skapar vi en tydlig bild av vad uppdraget i
förbundsstyrelsen kommer att innebära. Gruppen lyfte även att de vill se ett förtydligande över kedjan i
processen. Sen kan det vara så att den som blir fokuskompetenspersonen blir ganska ensam i den
processen. Även här lyfts det kring ägandeskapet kring verksamheten. En fördel kan vara att om
styrelsen får mindre operativt att göra är just att vi kommer kunna fokusera på områden som vi inte gör
idag.
Utmaningarna sammanfattas och det tas med att hur hela kedjan ser ut är otydlig,
tjänstepersonsstyrning, när på året ska processen ska göras, vad en ledamots roll blir i arbetet.
En i styrelsen lyfter just perspektivet med att inte föregå processen innan kongressen och att det är viktigt.
Mötet beslutade:
att

notera diskussionen.
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§ 16:9 Beslutsärenden

§ 16:9 c) Bildningsåret 2019 (bilaga 16:20)

Snart har vi ett UNFaren material som är klart!! Då kommer vi kunna pumpa ut UNFaren. Det lyfts att
förbundssamlingen blir som en megakurs med alla specialister.
Något bildningsledaren särskilt tänkt på är att alla inte får möjlighet att gå alla delar i
bildningssystemet.
Det lyfts en hel del kring att det är väldigt bra fokus och mål. Att vi ska höja kvalitén och ribban i vilka
grundförutsättningar vi ska ge. Hejarop runt bordet i frågan om mål och fokus.
Det lyfts en fråga kopplat till vad det menas med “regionalt”. Och det som menas är samverkan mellan
distrikt.
Det lyfts att det kan finnas behov av att budgeten för bildningen behöver slimmas ner sett till helheten
kring de ekonomiska förutsättningar som finns.
Mötet beslutade:
att

fastslå målen för bildningsarbetet 2019

§ 16:8 Diskussionsärenden

§ 16:8 b) Arbetsplan 2020-2021 (bilaga 16:17)
Generell eller inte generell? (Det görs en temperatur övning med efterföljande diskussion.)
Generellförespråkare lyfter att den ska var visionär. Det är viktigt att det finns en blandning men
utmålar vad vi vill.
Halvgenerellförespråkare lyfter att det ska vara viktigt att kunna se en riktning så en inte tolkar in vad
som helst i det. Lagom liksom.
Inte så generellförespråkare tycker att kongressen ska ha stort inflytande över arbetsplanen eftersom vi
också har en budget som är ganska detaljerad, det ska finnas samsyn kring saker.
Detaljerad eller inte detaljerad?
En stor samsyn finns i styrelsen att den inte alls ska vara så detaljerad.
Siffermål eller inte? (fyrahörnsövning görs)
Inga siffermål: En person
Lite siffermål: Tre personer
50-50: En person
Mycket siffermål: En person
Perspektiven som lyfts är att det behövs för att mäta och följa upp. Andra perspektiv som lyfts är att
budgeten är ett styrmedel i sig. Det finns en poäng att vi ska kunna se vad vi gjort JA eller NEJ. Så det
inte bara måste tolkas, därför är en balans bra. Det finns en syn på att mätbarhet inte betyder per
automatik siffermål.
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När det gäller storleken på arbetsplanen finns en gemensam bild av att UNF:s arbetsplan ska vara ganska
kort.
Hur involverad ska Förbundsstyrelsen i arbetsplanprocessen (Det görs en temperaturövning med
efterföljande diskussion.)
Det är en ganska spridd blandning på skalan men de flesta landar runt att en lagom nivå. En större del
vill kunna vara med i riktningen och formen. En person vill ha ganska stor inblick då hen anser att det
ska vara “förbundsstyrelsens förslag”
När det gäller involvering av medlemmar så ställer sig de flesta i mitten på skalan och tycker det ska
involveras på ex kongressförfest.
Förklara arbetsplanen med en mening:
“Det ska vara wow, den ska vara radikal, nu jävlar kör vi”
“Tack som faaaaeeen”
“Ah nu jävlar”
“Hmmm”
“Ne men som när en beställer pizza, när pizzabagaren säger en tid och då är det klar”
“Storhet inför 50 års jubileum”
På diskussionen gällande vilken riktning styrelsen vill ha på arbetsplanen så lyfts följande perspektiv:
Vi ska vara en tydlig drogpolitisk aktör, vi ska öka men också behålla så en del organisatoriska faktorer.
När det gäller disposition ska det vara kort, kopplat till vår vision och vad det innebär. Den ska vara på
väldigt tillgängligt språk.
Mötet beslutade:
att

notera diskussionen.

att

ajournera mötet för grupprocess klockan 12:02 den 17e november.

Valberedningen utgår från mötet och vi välkomnar experthjälp från psykologifabriken för en
grupprocess. Sedan får förbundsstyrelsen höra mer om hur insamlingsarbetet går.
att

återuppta mötet klockan 21:05 den 17e november.

§ 16:8 c) Insamling (ingen bilaga)

Styrelsen går en runda efter att ha hört mer om insamlingsarbetet.
Olle Gynther Zillén yrkar på “att vi skickar ett formellt yttrande till övriga förbund och flaggar
att vi kommer utreda om vi ska vara kvar i insamlingsarbetet”
Mötet beslutade:
att

vi skickar ett formellt yttrande till övriga förbund och flaggar att vi kommer utreda om vi
ska vara kvar i insamlingsarbetet
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§ 16:9 Beslutsärenden

§ 16:9 j) Målsättning för kongressen (bilaga 16:26)
Ärendet föredras.

Det lyfts idéer om att samköra så mycket som möjligt och att hitta samarbetsmöjligheter vitt och brett.
Någon motsätter sig mot målgruppen och att åldern inte bör finnas i en målgrupp.
Olle Gynther Zillén yrkar på “att målgruppen för kongressen är en medlem som åker på sin
första kongress”
Semanur Taşkın yrkar på “att kongressgruppen arbetar för att verksamhet utöver den kopplade
till kongressförhandlingarna i största möjliga mån är självfinansierad”
Mötet beslutade:
att

värdeordet för kongressen är Storslagen

att

målgruppen för kongressen är en medlem som åker på sin första kongress

att

deltagarantal är 100 utöver ombud plus funktionärer

att

kongressgruppen arbetar för att verksamhet utöver den kopplade till
kongressförhandlingarna i största möjliga mån är självfinansierad

att

kongressförhandlingarna ska vara tillgängliga efter 4-2 i votering i förmån för bifall

att

ajournera mötet för secret santa uppdragsgivning klockan 22:24 den 17e november.

att

återuppta mötet klockan 08:33 den 18e november.

§ 16:9 h) En röst att räkna med (bilaga 16:24)
Ärendet föredras.

Det kommer frågor om budgeten. Främst hur mycket som spenderats i år och att jämföra det mot nästa
år. Projektet beröms som spännande och kul att se en fortsättning!
Mötet beslutade:
att

anta projektet i sin helhet.

§ 16:9 i) Gaming (bilaga 16:25)

Ärendet föredras om planerna för nästa år och de olika delarna lyfts.
En i styrelsen lyfter att det är bra underlag. Samma ledamot undrar hur mycket resurser som verkligen
behövs då det inte har förbrukat så mycket i år.
En annan tycker att det är ambitiös och väldigt intressant, däremot att målen blir väldigt mycket som en
att göra lista och att det kan vara svårt om projektet ska kunna lämnas över.
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En lyfter också vad är skillnaden i år jämfört med tidigare år. Diskussionen vidare handlar om hur
projektet ska formas och ledas vidare. Det lyfts att vi under året sökt medel för att projektet ska kunna
utvecklas.
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Finna en officiell sponsor för UNF Gaming"”.
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Sluta ett strategiskt samarbetsavtal med minst en
organisation verkandes i den digitala kulturen"”
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Nå 200 deltagare i ett UNF-certifierat Gamingarrangemang"”
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Vara det goda exemplet kring hur en kultur kan skapas
inifrån"”
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Certifiera 10 externa onlineturneringar och/eller
LAN"”
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Startar en Twitch-kanal där vår verksamhet kan
sändas"”
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Anordnar en nationell samling med, förutom
verksamhetsutövning även, folkbildande och inspirerande inslag"”
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Kora det bästa UNF-laget 2019 i 2 olika spel."”
Mötet beslutade:
att

stryka målet "Finna en officiell sponsor för UNF Gaming"

att

stryka målet "Sluta ett strategiskt samarbetsavtal med minst en organisation verkandes i
den digitala kulturen"

att

stryka målet "Nå 200 deltagare i ett UNF-certifierat Gaming-arrangemang"

att

stryka målet "Vara det goda exemplet kring hur en kultur kan skapas inifrån"

att

stryka målet "Certifiera 10 externa onlineturneringar och/eller LAN"

att

stryka målet "Startar en Twitch-kanal där vår verksamhet kan sändas"

att

stryka målet "Anordnar en nationell samling med, förutom verksamhetsutövning även,
folkbildande och inspirerande inslag"

att

stryka målet "Kora det bästa UNF-laget 2019 i 2 olika spel."

att

anta projektet i sin helhet med gjorda ändringar.

§ 16:9 m) Hälsa (mötesbilaga 3)
Ärendet föredras.
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Underlaget beröms och det lyfts frågor om mer folk behövs, då underlagsskribenten ofta känt sig vilsen i
vad hen skulle göra. Det lyfts också svårighet att konkurrera med så mycket annat under 2019.
En annan lyfter idéer om att inkorporera hälsa i övrig verksamhet. Underlagsskribenten lyfter idéer om
att besöka gym under kongressen och ha pott som projekt, men vill hellre ha ett projekt än inte alls.
En i styrelsen köper inte argument som dyker upp mot hälsa då det går att applicera densamma på
gaming.
Jens Jörgensen Moberg yrkar på “att lägga 2018's budget på 50000 på verksamhetsåret 2019.”
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Ha minst 2 olika sorters studiecirkel-material kopplat
till Hälsa framme"”
Anneli Bylund yrkar på “att stryka "Ha en checklista över vad som är bra att tänka på vid
genomförandet av verksamhet inom Hälso-området."”
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Skapa ett UNF-lag inom minst 1 idrott och börja tävla
och träna ihop"”
Anneli Bylund yrkar på “att ändra antalet skapade föreningar till 5 st”
Anneli Bylund yrkar på “att stryka målet "Påbörja minst 2 samarbeten med andra förbund som
jobbar med hälsa"
Semanur Taşkın yrkar på “att det skapas en pott av pengar med Hälsoprojektets medel där
föreningar och distrikt kan söka medel för att bedriva projekt med hälsofokus”
Semanur Taşkın yrkar på “att Jens Jörgensen Moberg får i uppgift att tillsammans med Olle
Åkesson utarbeta en metod för hur AU och Hälsopotten samarbetar vid ansökan för medel ur
hälsopotten”
Olle Åkesson yrkar på “att målet är att sätta en intern hälsokultur vid alla förbundsarrangemang
som kan sprida sig inom förbundet.”
Mötet beslutade:
att

avslå projektet i sin helhet efter 4-3 i votering i förmån för avslag.

att

bifalla att det skapas en pott av pengar med Hälsoprojektets medel där föreningar och
distrikt kan söka medel för att bedriva projekt med hälsofokus efter 4-3 i votering i
förmån för bifall.

att

Jens Jörgensen Moberg får i uppgift att tillsammans med Olle Åkesson utarbeta en metod
för hur AU och Hälsopotten samarbetar vid ansökan för medel ur hälsopotten

att

målet är att sätta en intern hälsokultur vid alla förbundsarrangemang som kan sprida sig
inom förbundet.
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Jens Jörgensen Moberg reserverar sig mot beslutet om att avslå projekt Hälsa med motiveringen
nedan: “Jag vill reservera mig mot beslutet att ta bort projektet Hälsa eftersom jag fortfarande
trodde på projektet och tror att det är en viktig målgrupp där UNF fortsatt har stor potential att
växa.”
§ 16:9 l) Debattakademin (mötesbilaga 2)
Ärendet föredras.

Det lyfts tankar om EU-valsprojektet och höjdaren som konkurrerar om samma målgrupp.
Mötet beslutade:
att

avslå projektet i sin helhet.

§ 16:9 d) Föreningsbidrag (bilaga 16:21)
Ärendet föredras.

Det lyfts att föreningar är det viktigaste som UNF har och att vi inte ska kapa där.
Isabelle Benfalk yrkar på “att justera budgetposten Föreningsbidrag till 1 000 000 kr”
Olle Åkesson yrkar på “att föreningsbidraget uppgår till 3000 kr, att nystartsbidraget uppgår till
2500 kr, att bidraget per bekräftande medlem uppgår till 150 kr.”
Anneli Bylund yrkar på “att justera målet för antal rapporterande föreningar till 100”
Mötet beslutade:
att

föreningsbidraget uppgår till 3000 kr, att nystartsbidraget uppgår till 2500 kr, att bidraget
per medlem uppgår till 150 kr.

att

justera målet för antal rapporterande föreningar till 100

att

fastställa fördelning och mål för föreningsbidraget 2019 enligt tabellen

att

justera budgetposten Föreningsbidrag till 1 000 000 kr

§ 16:9 e) Distriktsstöd (bilaga 16:22)
Ärendet föredras.

Det har uppstått förvirring kring dokumentet och varför det behövs.
Gruppen svarar att det är ett dokument för oss och ett strategiskt sådant.
Det uppstår frågor kring personalorganisationens syn på saken.
Olle Åkesson yrkar på “att distrikten nationellt stöttas i sökande av olika bidrag”
Olle Åkesson yrkar på “att stryka målet om nettoökning”
Olle Åkesson yrkar på “att personalorganisationen ser till att alla UNF:s distrikt har stadgeenliga
årsmöten, samt rapporterar in dem”
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Anneli Bylund yrkar på “att ge personalorganisationen i uppdrag att konkretisera hur stor del av
målen som kan uppfyllas med befintliga resurser och återkomma till förbundsstyrelsens möte i
januari.”
Anneli Bylund yrkar på “att distriktsstödsgruppen får i uppdrag att återkomma till
förbundsstyrelsens möte i januari med vad som behöver göras för att komplettera personalens
arbete med distriktsstöd.”
Mötet beslutade:
att

anta de övergripande målen för distriktsstödet

att

stryka målet om nettoökning

att

anta undermålen för distriktsstödet

att

ge personalorganisationen i uppdrag att konkretisera hur stor del av målen som kan
uppfyllas med befintliga resurser och återkomma till förbundsstyrelsens möte i januari.

att

distriktsstödsgruppen får i uppdrag att återkomma till förbundsstyrelsens möte i januari
med vad som behöver göras för att komplettera personalens arbete med distriktsstöd.

att

Lina Sultan är kontaktperson mot personalorganisationen

§ 16:9 f) Distriktsbidrag (bilaga 16:23)
Ärendet föredras och mötet går en runda.

En intressant idé som lyfts är att bidra med försäkring för distrikten.
En annan grej som lyfts är att många distrikt felprognostiserar vilket ibland hårt kan drabba distrikt,
exempel på 40 000 kronor i diff lyfts.
Mötet beslutade:
att

fastställa fördelning och mål för distriktsbidraget 2019 enligt tabellen

att

fastställa utbetalningen enligt förslaget i underlaget

att

justera budgetposten Distriktsbidrag till 1 230 000 kronor

§ 16:9 c) Bildningsåret 2019 (bilaga 16:20)
Isabelle Benfalk yrkar på att “revidera budgeten för förbundssamlingen till 125 000 kr”
Isabelle Benfalk yrkar på att “revidera budgeten för förbundssamlingen till 165 000 kr”
Mötet beslutade:
att

revidera budgeten för förbundssamlingen till 125 000 kr”

att

budgetera 150 000 kr för materialutveckling

PROTOKOLL
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att

justera övriga budgetposter enligt förslaget i bilagan

§ 16:9 f) Distriktsbidrag (bilaga 16:23)
Isabelle Benfalk & Semanur Taşkın yrkar på “att ändra parameter “Distrikt som genomförtstadge
enligt årsmöte, samt skickat in protokoll” från 5000 till 4000 i bidrag”
Isabelle Benfalk & Semanur Taşkın yrkar på “att ändra parameter “Per förening som genomför
och rapporterar årsmöte, eller grundas under året” från 130 till 140 i antal”
Isabelle Benfalk & Semanur Taşkın yrkar på “att ändra parameter “Ny medlem som gått
UNF:aren inom 6 månader” från 50 till 0 i bidrag”
Isabelle Benfalk & Semanur Taşkın yrkar på “att ändra parameter “Per medlem som har gått
Ledaren” från 250 till 200 i bidrag”
Isabelle Benfalk & Semanur Taşkın yrkar på “att ändra parameter “Per medlem som har gått
Specialist” från 250 till 0 i bidrag”
Mötet beslutade:
att

fastställa fördelning och mål för distriktsbidraget 2019 enligt tabellen

att

ändra parameter “Distrikt som genomfört stadgeenligt årsmöte, samt skickat in
protokoll” från 5000 till 4000 i bidrag

att

ändra parameter “Per förening som genomför och rapporterar årsmöte, eller grundas
under året” från 130 till 140 i antal

att

stryka parameter “Ny medlem som gått UNF:aren inom 6 månader”

att

ändra parameter “Per medlem som har gått Ledaren” från 250 till 200 i bidrag

att

stryka parameter “Per medlem som har gått Specialist”

att

justera budgetposten Distriktsbidrag till 1 132 000 kronor

§ 16:9 k) Budget (mötesbilaga 4)

Det lyfts att vi varit oansvariga kring budgeten under helgen. Alla ledamöter har haft möjlighet att
fundera över den men inte gjort det.
Förbundsstyrelsen delas därefter upp i grupper som får skära i varsin underbudget med 10%, detta gäller
underbudgetarna 1, 5, 6 & 8 för 2019 vilket resultatet finnes nedan.
Olle Åkesson yrkar på ”att ge Olle Åkesson samt Samuel Somo i uppdrag att kommunicera ut
UNF:s ekonomiska läge till UNF-landet.”
Olle Åkesson yrkar på ”att ge generalsekreteraren i uppdrag att fortsätta kostnadseffektivisera de
delar av vår infrastruktur som inte kan avvaras.”
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Olle Åkesson yrkar på ”att ge generalsekreteraren i uppdrag att utreda hur
personalorganisationen kan möta den ekonomiska utmaningen utifrån dagens organisering och
framtidens prognoser.”
Anneli Bylund yrkar på ”att lägga till en budgetpost på 45 000kr för Kommunrankningen.”
Anneli Bylund yrkar på ”att minska budgetposten Kongress till 800 000kr”
Isabelle Benfalk yrkar på ”öka våra externa intäkter med 1 000 000 kr under 2019.”
Mötet beslutade:
att

riva upp alla tidigare budgetbeslut tagna under mötet.

att

ge Olle Åkesson samt Samuel Somo i uppdrag att kommunicera ut UNF:s ekonomiska
läge till UNF-landet.

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att fortsätta kostnadseffektivisera de delar av vår
infrastruktur som inte kan avvaras.

att

ge generalsekreteraren i uppdrag att utreda hur personalorganisationen kan möta den
ekonomiska utmaningen utifrån dagens organisering och framtidens prognoser.

att

lägga till en budgetpost på 45 000kr för Kommunrankningen.

att

minska budgetposten Kongress till 800 000kr

att

öka våra externa intäkter med 1 000 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Valberedning och granskningsutskott till 15 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Förbundsstyrelsemöten till 175 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Praktiskt arbete till 175 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Arvode till 600 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Förbundsstyrelsen till förfogande till 80 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Distriktsbidrag till 1 132 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Distriktssatsningspotten till 100 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Webbplats till 20 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten UNF-shop till 10 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Materialproduktion till 50 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Verksamhetsområdesprojekt till 145 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten EU-närvaro till 100 000 kr under 2019.
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att

öka budgetposten Stöd internationell paraplyorganisation till 150 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Trilselgerillan till 255 000 kr under 2019.

att

minska budgetposten Almedalen till 45 000 kr under 2019.

att

anta den reviderade budgeten i sin helhet i enlighet med mötesbilaga 4

§ 16:10 Avslutning
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Mötesbilaga 1 - Rapportärende: Debattakademin
Uppdrag
På FS-mötet i augusti fick jag i uppdrag att genomföra projektet som heter debattakademin.
Sen augusti har jag bokat boende för utbildningen på Tollare folkhögskola samt gjort en
anmälningslänk. Datumet som är satt är 7-9 december, sista anmälningsdatum är 16/11. Det är
just nu ett pågående arbete med att få folk ansöka samt att ta fram innehållet och hitta rätt
personer som kan vara med och tillexempel att föreläsa.
Efter att sista ansökningsdagen varit kommer deltagarna få svar om de kommer få delta den
22/11.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Lina Sultan Hurghada, 2018-11-11
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Mötesbilaga 2 - Beslutsärende Debattakademin
Syfte
Att höja kunskapsnivån inom UNF kopplat till metod för debatt och retorik.
Att skapa trygga medlemmar som kan sprida vårt drogpolitiska budskap. I det långsiktiga loppet
blir Debattakademin ett varumärke som gör att externa aktörer kommer i kontakt med UNF.
Mål
Förväntad effekt
Fler medlemmar som känner sig trygga att debattera drogpolitiska frågor som aktivt deltar i
kampanjer och sprider sitt engagemang till fler. Vi bli en organisation som associeras med
opinionsbildning, och våra medlemmar blir mer rustade att sprida UNF:s budskap.
Mål för projektet
Andra omgången av debattakademin: har 12 platser och tack vare den lyckade första omgången
har vi många som sökt för att gå utbildningen. Denna omgång blir ännu mer lyckad och vi börjar
få upp ögonen för hur vi ska få omgång 3 med någon/några platser för andra förbund med eller
utanför rörelsen.
Arbetsplansmål som projektet ämnar uppfylla
UNF:s medlemmar samlas i den drogpolitiska kampen och är de ledande unga rösterna i
debatten.
UNF:s medlemmar känner sig trygga i att debattera drogpolitiska frågor.
Ett lyckat resultat av detta projekt kommer också ge oss förutsättningar att uppfylla
övriga undermål under arbetsplansmål 3.
Koppling till syftesbeskrivningen
Genom att bilda fler i debatteknik och retorik bidrar vi till att skapa trygga medlemmar som
vågar debattera mera som kan sprida vårt budskap. Vi blir dessutom fler som kan påverka
samhällsutvecklingen. Vi hoppas dessutom att fler finner sin källa till engagemang i
påverkansarbetet vilket kommer hjälpa oss att upprätthålla ett bra drogpolitiskt arbete på lång
sikt.
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Tidsplan
Genomförande av första omgången av debattakdemin sker i december, där sker en utvärdering
av både deltagare och kursledare.
Under våren 2019 planen att köra omgång nummer 2 av debattakademin. Därefter gör vi samma
utvärdering som gjorts omgång 1.
Budget
Utgifter

Summa

Mat + boende

30 000

Resor

20 000

Övrigt (ex föreläsare material mm)

10 000

Totalt

60 000
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Mötesbilaga 3 - Beslutsärende Hälsa
Bakgrund
Antalet medlemmar i organiserad idrottsverksamhet via exempelvis riksidrottsförbundet
minskar ständigt, samtidigt som andelen spontanidrott bland ungdomar också minskar till
förmån för mer stillasittande. Ändå växer intresset för hälsa (även psykisk), fysisk aktivitet samt
träning inom alla åldersgrupper.
Många som slutar med organiserad idrottsverksamhet gör det för att kraven när satsningar ska
göras är för stora, glädjen för idrotten och rörelsen minskar då, speciellt inom lagsporter. Det
bildas ett hålrum för personer som vill fortsätta med sin idrott utan att satsa för mycket, ett
hålrum som till viss del fylls upp av Korpen men inte fullt ut. Denna icke-uppfyllda potential är
något UNF skulle kunna fylla.
Vidare är det betydligt många fler ungdomar idag som styrketränar på gym, följer dieter (ej
dricker!) o.s.v. som är potentiella medlemmar vi ej värvat än. Hade vi haft attraktiv verksamhet
som riktar in oss mot dem hade detta redan kunnat vara medlemmar.
Psykisk hälsa (samt ohälsa) är också väldigt aktuellt i dagens samhälle där ämnet får mer plats i
debatten. Vi talar redan lite om detta inom vårt kamratstöd och vi erbjuds idag även en kurs i
hur man hanterar det när man håller i kurser.
Det finns med andra ord mycket som kan fyllas inom ramen av projektet Hälsa, och
förhoppningen är att detta är något förbundet jobbar vidare med även efter vår mandatperiod.
Att påbörja ett arbete och förankra det, men möjliggöra för fortsatt utveckling.
Framtiden
Framåt jobbas det en checklista över saker som kan vara bra att tänka på vid verksamhet inom
Hälso-området men även studiecirkel möjligheter som beskrivet i rapporten. Samtidigt kollas det
på möjligheterna att på något sätt skapa engagemang online eftersom de som är intresserade av
området inte allt bor på samma plats.
Hälsa är något som inte jobbats alltför mycket med tidigare och inget som sker i alltför stor
utsträckning ute i distrikten eller föreningarna. Detta är verksamhet som kommer behöva
uppmuntras och startas upp från förbundet. Samtidigt innebär detta att allt måste startas upp och
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att folk allteftersom kommer anslutra till projektet. Det är därför viktigt att hålla
förväntningarna inom rimliga gränser. Skulle målen uppnås för tidigt går det alltid att
vidareutveckla och lägga in mer resurser längst vägens gång. Jag har dock valt att börja med en
smalgrund tills arbetet börjar flyta på ordentligt.
Mål för arbetet 2019
Ha minst 2 olika sorters studiecirkel-material kopplat till Hälsa framme
Ha en checklista över vad som är bra att tänka på vid genomförandet av verksamhet inom Hälsoområdet.
Ha en strategisk lösning för hur man kan organisera sig online
Hålla tävlingar inom olika sporter på olika evenemang arrangerade av förbundet
Sätta en tradition av morgon- eller kvällsjogg på UNF-evenemang på förbundsnivå
Påbörja minst 2 samarbeten med andra förbund som jobbar med hälsa
Skapa ett UNF-lag inom minst 1 idrott och börja tävla och träna ihop
Generera minst 100 nya medlemmar vars huvudintresse är kopplat till Hälsa
Skapa minst 3 föreningar vars utgångspunkt är hälsa
Budget
Avsättning av medel för verksamhetens genomförande: 30 000 kr
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Mötesbilaga 4 - Beslutsärende Budget
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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 16:1)
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) Bildningsledarrapport
d) Bildningsrapport
Kansli
e) Generalsekreterare
f) Personalfri punkt
Inventeringen
g) En röst att räkna med Del 2
h) Debattakademin
i) Hälsa
j) Gaming
Övrigt
k) Landet
l) Kommunranking
m) Likabehandlingsarbetet
n) Vit Jul-gruppen
o) UNF byter lokal
p) Kongressgruppen
q) Beslutsuppföljning
r) Riksstyrelsen
8. Diskussionsärenden
a) Ny verksamhetsplanering
b) Arbetsplan 2020-2021
9. Beslutsärenden
a) Plattformar
b) Medlemsavgift
c) Bildningsåret 2019
d) Föreningsbidrag

Vem Tidsåtgång Bilaga
IB
IB
2 min
§ 16:1
IB
IB
OGZ
IB

Beslut

2 min
2 min
5 min
30 min
30 min

OÅ

§ 16:2

IB
AB
AB

§ 16:3
§ 16:4
§ 16:5

SS
IB

§ 16:6

IB
LS
JJM
OÅ

§ 16:7
§ 16:8
§ 16:9

LS
AB
AB
AB
AB
AB
OGZ
IB

Muntligt
§ 16:10
§ 16:11
§ 16:12
§ 16:13
§ 16:14
§ 16:15
Muntligt

IB
ST

40 min
35 min

§ 16:16
§ 16:17

OGZ
OGZ
AB
AB

5 min
5 min
40 min
10 min

§ 16:18
§ 16:19
§ 16:20
§ 16:21
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Ärende
e) Distriktsstöd
f) Distriktssbidrag
g) Rätt att teckna konto
h) En röst att räkna med
i) Gaming
j) Målsättning för kongressen
k) Budget 2019
10. Avslutning

Vem
JJM
JJM
SS
IB
OÅ
AB
OÅ
IB

Tidsåtgång
25 min
15 min
2 min
30 min
30 min
20 min
40 min
5 min

Bilaga
§ 16:22
§ 16:23
§ 16:24
§ 16:25
§ 16:26
§ 16:27
Muntligt

Beslut

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa föredragningslistan.

Isabelle Benfalk
Södermalm, 2018-11-04
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Rapport från Arbetsutskottet (punkt 7 a, bilaga § 16:2)
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 (20180904) hanterades två ärenden. Nämligen att nominera Eric Tegnander till
verksamhetsrevisor för LSU och ersätta kostnader för representation till SCAD mot uppvisande
av kvitton.
Höstens mötesdatum finns publicerade på unf.se/au
I övrigt finns inget att rapportera.

AU genom
Olle Åkesson
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Rapport från förbundsordförande Isabelle Benfalk (punkt 7 b,
bilaga § 16:3)
Gäller period: 2018-08-26- 2018-11-01
Inledning
Den här perioden har jag representerat UNF i många olika maktens rum. Det har varit kul men
också tidskrävande. När representationen tar mer tid hinner jag inte lägga lika mycket på andra
saker vilket märks bland annat i min mejlinkorg.
Under den här perioden har jag också hunnit med att vara lite ledig. En vecka i början av oktober
spenderade jag utomlands. Det var välbehövligt men det blev en rivstart direkt när jag kom
tillbaka, semestern var inte ogjord men det blev som en mindre käftsmäll.
Nedan följer ett axplock av vad jag har ägnat mig åt sen vi sågs sist.
Drogpolitik samt övriga uppdrag

















Fortsatt hantering av ärenden kopplat till #nykterfrizon, det har krävt en del tid med
samtal, utredning osv.
Genomfört månadsavstämningar med distriktsordförandena.
Fortsatt arbeta med Världskongressen, mest uppstädning, avrapportering och
utvärdering.
Planerat förbundsstyrelsemötet med allt vad det innebär.
Planerat och genomfört DO-nätverket #2
Gjort två distriktsbesök, ett i Skaraborg och ett i Jämtland!
Har deltagit i ett personalprojekt som handlar om att profilera mig, vilket är lite
obekvämt men sjukt kul!
Deltagit på möte med Socialstyrelsens råd för beroende- och missbruksfrågor
Deltagit på en prioriteringdag med någon form av kommittée tillsatt av Socialstyrelsen
för att prioritera olika behanlingsformer vid missbruk
Deltagit på medlemsorganisationsdagar med CAN
Deltagit på mitt första styrelsemöte som suppleant i CAN:s styrelse
Arbetar med vit jul
Arbetat en del med kommunrankingen samt SM i OP som jag ser fram emot massor
Haft gemensamt möte med övriga förbundsordföranden samt generalsekreterare i
rörelsen.
Tillsammans med personal och förtroendevalda tagit fram vår kommande kampanj som
jag hoppas på att kunna visa er mer i detalj på mötet!
Genomfört förbundssamlingen tillsammans med Anneli (med bravur om jag får säga det
själv)
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Fördjupning
Jag vet inte om ni brukar uppskatta det här avsnittet så den här gången provar vi att ni får ställa
frågor om det är något ni är extra nyfikna på!
Framtiden
Det händer så otroligt mycket i UNF nu. Alltså ren verksamhet. Det är såklart superkul men jag
känner viss oro för att medlemmarna inte ska mäkta med. Samtidigt ser jag nya medlemmar i
UNF-Lokalen på facebook nästan varje dag så jag hoppas att det som vi skapar nu attraherar de
nya och inte bara de gamla rävarna. Nedräkningen till jul har börjat och jag är förväntansfull på
denna succéhöst vi tycks ha. Nu rundar vi av framgångsåret på bästa sätt och går mot nya
stordåd.
“Motivation comes from working on things we care about.”
Sheryl Sandberg

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Labruden, 2018-10-31
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Rapport från arvoderad bildningsledare Anneli Bylund (7 c, § 16:4)
Övergripande
Det tycks vara ett par veckor åt gången med högt tempo och sen någon vecka som är lugnare,
vilket är skönt nu när jag kommit igång med mitt uppdrag. Arbetet känns annorlunda som
arvoderad och jag har många fler större övergripande processer som jag är ansvarig för. Det
märks bland annat i min mejlkorg där jag nästan får mer mejl dagligen nu är jag vad jag fick på
en vecka innan sommaren.
Jag har märkt att det är väldigt givande att regelbundet åka till Stockholm och sitta på kansliet.
Jag har mycket bättre fokus där än vad jag har hemma och jag uppskattar det sociala med att vara
på en arbetsplats.
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, uppförandekoden,
världens barn, distriktsstöd, NBV
Hänt sen sist
Bildning
På bildningsfronten har det hänt massor. Vi har rott en förbundssamling i hamn som har fått
mycket positiv respons. Jag har också börjat planera för nästa förbundssamling som är
Kongressförfesten. UNF:aren är alldeles strax klar och ska snart har ett releaseparty. Min kontakt
till folkhögskolorna har stärkts och vi tittar på om det finns fler sätt än Höjdaren att samverka
på. Jag har också lagt en hel del tid på att fundera på vad som ska hända 2019. Jag har även haft
ett flertal möten om Julkursen.
Distriktsstöd
Distriktsstödsgruppen har haft et antal möten och diskuterat vad som borde vara målsättning för
2019. Jag har haft några möten med gruppen som jobbar med medlemsresan och nu är vi i skedet
att spika en mer konkret plan och sen implementera den.
Inter organisationsutveckling
Jag och Jens har jobbat vidare med distriktsgränser och har börjat landa i något. Jag har kickat
igång Likabehandlingsgruppen och vi har haft några möten där vi planerat vad vi ska göra. Jag
har tjatat på distriktsstyrelser om uppförandekoden, det går sådär på vissa fronter. Arbetet med
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policyn för hållbart engagemang har tyvärr legat lite i lä, men jag tar med mig den i bakhuvudet
på alla processer jag jobbar med.
Rörelsesamverkan
Vi har haft ett var möten med riksstyrelsen och just nu är det fokus på vårt årsmöte. Jag har haft
några möten om Världens Barn och tillsammans med kommunikatören gjort några saker.
Arbetet med Vit jul är i full gång och vi peppar för aktiviteter just nu. Sen sist har jag börjat prata
mer med Junis och kollar på hur vi kan samarbete runt bildning. Vi är igång med arbetet kring
kongressen och ska satsa på en otroligt inkluderande och storslagen kongress.
Övrigt
Jag har gjort lite övriga saker som att bolla EU-valsprojektet med vår Brysselassisten Tea och
haft lite olika avstämningsmöten. Just nu är det också ett stort fokus på Kommunrankingen som
kommer att släppas dagarna innan förbundsstyrelsens möte.
Task name
Timmar Procent
Generellt FS
89.25
30.02%
Bildning
88.5
29.76%
Intern
organisationsutvecklin
g
86.5
29.08%
Rörelsesamverkan
16
5.31%
Distriktsstöd
15
4.97%
Generellt FS-arbete
2.5
0.87%
*Resor är exkluderade från tiden

Framtiden
9 (87)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-11-16-18

Framtiden kommer ha ett stort fokus på kongress, likabehandling, bildning och Vit jul.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-11-04
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Rapport angående bildningsarbetet (punkt 7 d, bilaga § 16:5)
Övergripande
Det känns kul att det börjar hända saker på bildningsområdet. Det är många kurser och
aktiviteter som är på gång, men framför allt är det grundarbete för 2019 som händer just nu. Jag
har på sistone pratat mycket med både våra folkhögskolor och med Junis för att se över hur vi
kan samarbete. Vi jobbar tillsammans med Sverok om en bildningsplattform och till kongressen
kommer vi ha ett nära samarbete med NBV. Kort sagt känns det kul att det är så många som
sträcker ut sina händer till oss och att det är många som varmt tar tag i vår hand när vi sträcker
ut den.
Djupdykning
UNF:aren – På förbundsstyrelsens möte kommer det färdiga materialet att presenteras. Sen ska
det pytsas ut till alla som blivit certifierade under 2018 och det kommer visas upp för personalen
under personalsamlingen. Kort kan jag säga att jag är väldigt nöjd med materialet och tror att
den här kommer ge oss en bra grund att stå på.
Höjdaren – Just nu är ansökan öppen för Höjdaren och sista ansökningsdag är den 2:a december.
Jag behöver all hjälp jag kan få för att sprida den och få medlemmar att ansöka. Jag tror att det
här kommer bli en av de bästa Höjdaren-kurserna på länge.
Kongressförfesten – Vi har precis öppnat ansökan till Kongressförfesten. Jag och en medlem från
Skåne jobbar med att formulera ett koncept till Kongressförfesten och det är minst sagt
spännande. Jag kommer också samarbeta med Skaraborg som kommer hjälpa mig med det
praktiska.

Framtiden
-

24-25 nov Första hjälpen i psykisk ohälsa
2:a dec sista ansökningsdag Höjdaren
Dec lansering av UNF:aren
21-30 dec Julkursen
22-24 feb Kongressförfesten

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-11-02
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Bildningsmoment
Höjdaren: Alkoholen och
samhället

Höjdaren: Make change
Julkursen

21-30 dec

2

175000 kr

Förbundssamlingen

14-16 sep

3

150000 kr

Distriktsstyrelsesamling (DSS)

10-12 maj
18-20 maj +
fler datum
18-20 maj
+fler datum

3

250000 kr −233 379 kr Anneli Bylund

3

100000 kr

4

80000 kr

Mars-april
Augustiseptember

5

65000 kr

−38 563 kr Jim Gustavsson

4,5

75000 kr

0 kr Jim Gustavsson

Till förbundsstyrelsens möte kommer materialet vara färdigställt.
Materialet kommer börja skrivas under hösten, men det behövs pengar för
att kunna utveckla klart det.

Specialisten

1

0 kr

0 kr Anneli Bylund

På västfrontet intet nytt

Föreningsstyrelsesamling

1

0 kr

0 kr Anneli Bylund

På västfrontet intet nytt

Strömlinjeforma Bilda dig

2

0 kr

0 kr ???

Kollar på möjligheter att göra en bildningsplattform med Sverok

Kompisboken

2

0 kr

0 kr Anneli Bylund

Har en dialog med en gammal medlem som ska revidera Kompisboken.

Arbetshelgsmaterial

3

0 kr

0 kr Jim Gustavsson

Kommer uppdateras under våren

Distriktsordförandenätverket
Kassörssamling
UNF:aren
Ledaren

Första hjälpen i psykisk ohälsa
Kongressförfesten

23-24
november
22-24
februari

Prio

Använt
(180930) Ansvarig
Tollare och
100000 kr −100 811 kr Wendelsberg

När
HT17VT18
1-3 feb
26-28 april
30-1 sep
29-1 dec

Budget

2

100000 kr

Tollare och
0 kr Wendelsberg
Birk Wikén
−5726 kr och Simon Thörn
Anneli Bylund och
-18 345 kr Isabelle Benfalk

Avslutad

Ansökningen för 2019 är öppen och kursplanen är spikad.
Sista ansökan för deltagare har varit och just nu sker urvalet av deltagare.
Ledarsamlingen kommer också ske inom kort.
Helgen är förbi och utvärderad. Deltagarna var väldigt nöjda med
konceptet och innehållet.

0 kr Isabelle Benfalk

Nästa DSS är bokad och kommer ske 10-12 maj 2019
Andra träffen har skett och deltagarna fick bland annat jobba med
forumspel och konflikthantering vilket var uppskattat

0 kr Olle Åkesson

Arbetet sker just nu via en Facebook-gruppen med distriktskassörer.

Anneli Bylund
150000 kr

Läget

Anneli Bylund

Tio personer kommer gå kursen.
Anmälan är ute. Plats och datum är spikat. Koncept håller på att arbetas
fram.

12 (87)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-11-16-18

Rapport från generalsekreterare Samuel Somo (punkt 7 e, bilaga §
16:6)
Hej FS. Här kommer årets sista GS-rapport. Mycket att rapportera, mycket att göra, mycket att
se fram emot!
Ekonomi
Under perioden aug-okt har vi skickat in följande bidragsansökningar:
MUCF – Organisationsbidrag för 2019
Enligt en snabb prognos kommer vi ligga kvar på samma nivå som förra årets beviljade bidrag
för 2018.
MUCF – Projektansökan för att öka valdeltagandet i EP-valet 2019
Vi har tillsammans med vårt Brysselkontor ansökt om ett mindre projekt där vi aktiverar äldre
medlemmar i att få förstagångsväljare att rösta i EP-valet.
Socialstyrelsen - Verksamhetsbidrag 2019
I år landade vår ansökan på närmare fyra miljoner. Svårt att i nuläget säga vad som beviljas men
vi hoppas givetvis vi kan få en större del av det sökta beloppet.
Tyvärr har Stiftelsen ansvar för framtiden att vår ansökan rörande Gaming- och Digital kultur
inte beviljades.
När det gäller det prognostiserade utfallet från Miljonlotter fick på senaste RS-mötet vetskap om
att utvecklingen är mer negativ än vad vi fått kommunicerat tidigare. Prognosen på överskottet
som ska delas mellan Junis, UNF och NSF 2019 beräknas till mellan 41-43 miljoner. Jämfört med
59 miljoner som fördelades under 2018. Det har meddelats att Miljonlotteriet påbörjat och
kommer att genomföra flera åtgärdar för att stabilisera och påbörja ett återtag av försäljningen.
Våra kostnadsbesparingar som gjorts har i allra högsta grad varit nödvändiga samt proaktiva och
kommande period riktas mitt fokus kring att öka våra intäkter. Jag har tillsammans med vår
förbundskassör även haft tre budgetmöten under hösten där vi gått igenom budget, utfall och
prognos för innevarande år samt kommande två år.
Jag har under hösten även haft ett möte med vår nya revisionsbyrå Gran Thornton som har
upphandlats för hela IOGT-NTO-rörelsen.
Personalorganisation
Vi har sedan senaste FS-mötet haft möjligheten att välkomna följande personer som
medarbetare i UNF
- Marica Nilsson, verksamhetsutvecklare i Jämtland
- Daniele Guglielmin, Verksamhetsutvecklare i Kronoberg
- Victor Emmoth, Verksamhetsutvecklare i Norrbotten
- David Ling, Verksamhetsutvecklare i Gävleborg
- Caroline Zackariasson, Verksamhetsutvecklare i Skaraborg
- Sofia Karlsson, Kommunikatör
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I december väntar årets sista personalsamling och där kommer vårt fokus att ligga på bildning,
bildning och återigen bildning. I enlighet med bildningsledarens arbete med att arbeta för en
återetablerad bildningskultur kommer vi i personalorganisationen att arbeta för just det. Det är
en naturlig utveckling av vårt framgångsrika rekryteringsarbete under året.
Våra BiGS:ar arbetar nu även med att se över hur vi ska arbeta med målstyrning och uppföljning
i framtiden för personalorganisationen. Detta i linje med den utveckling vi gjort i att arbeta med
team och projekt. Men också för att se hur vi kan börja bli en hållbar arbetsplats. Civilsamhällets
största utmaning är överarbetad och stressad personal. Vi behöver arbeta löpande med att
förebygga och möte de utmaningar som finns i vår organisation kring just stress och ohälsa.
Under hösten har jag bistått UNF Uppsala i deras lokalrekrytering likt det vi erbjudit UNF
Jämtland och UNF Skåne. Det är glädjande att se hur våra distrikt lyckas hitta extern finansiering
för att växla upp sitt arbete lokalt.
Medlemsutveckling
UNF tuffar på sin medlemsutveckling och i takt med arbetet fortskrider så har vi nu passerat
2000 nyvärvade medlemmar under 2018. Vi ser fortfarande stora utmaningar i att få föregående
års medlemmar att bekräfta sitt medlemskap även i år och har därför under oktober satsat på att
ge distrikt och föreningar mer kunskaper i hur eBas används. Detta är ett arbete som fortsätter
året ut.
På mötet presenterar jag gärna lite hur våra aktuella siffror ser ut.
Motdrag
Vi har en ny medlemstidning! Jag hoppas ni alla lyckats lägga handen på ett exemplar. I januari
lanserar vi även för första gången i Motdrags historia, en webbplats för Motdrag! Den 7
november deltar även jag tillsammans med vår redaktör, förbundssekreterare och representant
från Motdragskommitéen på galan för Svenska Publishingpriset där vi är nominerade som en av
finalisterna. Jag hoppas att vi vid tidpunkten för detta möte har ytterligare en framgång att fira.
Underlag för vår policydiskussion gör jag fortsatt bedömningen inte är högst upp på listan för
vår redaktör att ta fram, och därför kommer vi att hantera detta under ett möte under våren.
Vi har för att öka trovärdigheten men också för att ingå i ett expertnätverk ansökt och blivit
antagna som medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Organisationen bistår sina medlemmar med
såväl expertkunskap, utbildningar och rådgivning i frågor som gör publicistiska ärenden.
Försäkring & redovisning
Jag har under en tid arbetat med att frågor kopplat till vad vi kan erbjuda för infrastruktur för
våra distrikt när det gäller försäkringar och redovisning. I frågan om försäkringar så har vi nu
genomfört en upphandling där UNF kommer uppdatera sitt försäkringsskydd på flera områden.
Därtill kommer vi kunna erbjuda våra distrikt samma typ av försäkring i en mindre skala för ett
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förmånligt pris. Ett viktigt steg för att säkerställa att vi även på distriktsnivå har en försäkring
som skyddar den lokala verksamheten men också den lokala styrelsen i deras arbete. Det finns
idag en föreställning om att UNF:s försäkring täcker allt som händer inom UNF. Det stämmer
inte och därför behövt åtgärdas. Denna upphandling och framtagning av paket för distrikt är en
sådan åtgärd.
Tillsammans med vår förbundskassör har vi i samarbete med Distriktskassörsnätverket gjort en
inventering huruvida vi skulle kunna ha ett och samma bokföringssystem som alla använder sig
av. Här är vi snart i hamn med en leverantör och tio distrikt har meddelat intresse att hoppa på
det tåget.
Den här typen av utvecklingsarbete skapar en högre nivå av kvalité, infrastruktur och trygghet
inte bara för oss på förbundsnivå utan även på lokalt plan.
Trivselgerillan
Jag har genomfört en rad olika möten inom ramen för Trivselgerillan. Under hösten kommer jag
att kalla styrgruppen för projektet till ett möte rörande utvecklingen i Trivselgerillan och NBV.
Vi har en del utmaningar i de olika avdelningarna som behöver tacklas och här jobbar jag just nu
med att ta fram någon form av analys av utfall för att göra en återkoppling till NBV samt bedöma
samverkans framtid.
Slutord
Jag har sedan förbundsstyrelsen arbetsvecka, när mål och vision om UNF kommande fem år
diskuterades och sattes, visionerat om hur vi 2017 vänder medlemstappet, hur vi 2018 ökar och
2019 stärker och grundar organisationen. 2020 fyller vi 50 år, då vill jag att alla delar i UNF andas
storhet. Det känns onekligen som att vi är på rätt spår.
“ You can never leave footprints that last if you are always walking on tiptoe. - Leymah Gbowee”
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Samuel Somo
Stockholm, 181102
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Rapport En röst att räkna med Del II (punkt 7 g, bilaga § 16:7)
Vad har hänt sen sist?
Oj oj oj vad det har hänt grejer!
Från att ha en idé om hur vi ville att kampanjen ska se ut har nu det mesta faktiskt fallit på plats.
Det har varit en process kantad av många hinder, som vi förhoppningsvis kan lyfta i
utvärderingen så de inte händer igen, men mycket har varit beroende på sådana faktorer som vi
inte riktigt kan påverka. Men det ska jag inte gräva ner mig i nu.
Kort sagt så är kampanjen ca 95 % färdig. Nu ska vi genomföra en bra lansering och en bra första
kampanjperiod. En problematik är dock att så mycket händer nu och vi vill inte att kampanjen
försvinner i bruset av SM i OP, kommunrankingen, vit jul osv. Förhoppningsvis löser vi det på
ett snyggt sätt.
En mer genomgående dragning kommer göras på själva mötet då jag inte kan skriva detaljerna
här eftersom kampanjen i skrivande stund inte är släppt än!

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Uppsala, 2018-10-31
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Rapport Hälsa (punkt 7 i, bilaga § 16:8)
Bakgrund
Vi har beslutat att fortsätta satsa på Hälsa
Nuläge & Framtiden
Eftersom projektet låg på is mycket så är det mesta i uppstartsfasen, här är några exempel på vad:
Kollar över möjligheter med NBV för studiecirkel-material.
Checklista för aktiviteter kopplat till hälsa jobbas på.
Ser över lösningar på distans och olika utmaningar att engagera sig i.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jens Jörgensen Moberg
Stockholm, 2018-11-04
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Rapport Gaming (punkt 7 j, bilaga § 16:9)
Rapport för verksamheten 2018
Arbetet med UNF Gaming har haft flera ansikten under året.
I grunden har arbetet varit strategiskt för att finna en modell som är konceptualiserad utifrån vår
värdegrund, men också resursskapande. Ambitionen är att UNF Gaming skall vara en självklar
verksamhetsform som formar den digitala kulturen, attraherar vår målgrupp och driver vårt
interna utvecklingsarbete.

Det strategiska arbetet har inneburit en viss sondering av terräng, framtagande av ett manifest
för att gaffla in en färdriktning, samtal med aktörer inom branschen och nätverkande. När man
bygger upp en sådan här satsning, vill man göra saker i rätt ordning, för att satsa engagemanget
på rätt saker och inte lägga resurser i återvändsgränder. Det har även handlat om att se vilket
engagemang som finns, och vad som behöver hittas.

En hel del möda har därför lagts på att söka finansiering för att driva arbetet vidare, där en
handfull ansökningar har lämnats. Mest frukt bar ansökan till NBV som valde att avsätta 200 000
kr för vårt arbete, där 100 000 kr har kommit i arbete – genom 4 studiematerial som håller på att
tas fram.

Upphandlingen av studiematerialet och planeringen däromkring har haft relativt stor vikt på
andra halvårets arbete. Förutom att få fram rätt typ av material, behöver strukturen även
anpassas till NBV. Då varken vi eller NBV tidigare jobbat med digital verksamhet i någon större
utsträckning är det mycket ny mark som skall beträdas och brytas.

En plattform för kommunikation upprättades i början av året, Discord, dit 72 personer hittills
har hittat utan några större kampanjer. Discord-kanalen skall nu förädlas och aktiveras, med
såväl casual gaming, studiecirklar och diskussioner som turneringar och utbyten.
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Kontakter med CAN för fakta om ungas vanor kopplat till den digitala kulturen har tagits, men
responsen har varit dålig. Arbetet där och på andra arenor behöver utvecklas för att ta tillvara på
den opinionsbildande kraften som finns i denna unga kultur.

Trots det intresse som initialt funnits, har engagemanget inte varit tillräckligt stort för att det
skall växa fram verksamhet organiskt eller för att några större satsningar skall sjösättas. Det
behöver finnas en kritisk massa att utgå ifrån. Jag tror dock att massan redan finns, men att det
behövs både tändvätska och tändstickor för att få fart på den. Tillsammans med personella
resurser och en nationell kraftsamling har UNF Gaming potentialen att bli hur stort som helst.

Bakom tangenterna,
Olle Åkesson, ansvarig UNF Gaming
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Rapport Kommunrankingen (punkt 7 l, bilaga § 16:10)
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
I skivandes stund räknar vi ned dagarna till rapportsläppet. Allt innehåll till Kommunrankingen
är färdigställt och nu har vi börjat fila på hur den ska uppmärksammas i media. Vi håller också på
att förbereda de sista delarna i SM i Opinionsbildning som går av stapeln på kvällen då rapporten
släpps och kommer vara i 56 timmar.
För att prata lite kort om rapporten så har vi i år har 199 av 290 kommuner som svarat på
enkäten, vilket är liknande som förra året. 47% av kommunerna blev godkända och 6,6% blev väl
godkända. Något som är intressant är att kommunerna har blivit sämre i år och har hoppat
tillbaka till 2016 års siffror.
Vi förbundsstyrelsens möte kommer rapporten vara lanserad och SMiOP kommer vara igång för
fullt.
Framtiden
-

Rapporten släpps den 15:e november
I samband med släppet kommer det ske SM i Opinionsbildning

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-11-02
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Rapport Likabehandlingsarbetet (punkt 7 m, bilaga § 16:11)
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. Gruppen består av
Anneli Bylund, Elena Westlund och Jonathan Kraft.
Lägesrapport
Likabehandlingsgruppen har kommit igång med sitt arbete och hade i september en arbetshelg
där vi lade grunden för vårt arbete. Vi började diskutera vad målen innebär och har nu börjat
landa i hur vi tänker att vi ska uppnå målen.
Målen är väldigt ambitiösa och trots det har vi insett att mycket av arbetet handlar om hur UNF
pratar och tänker kring likabehandling. Vi behöver öka kunskapen och kompetensen om det i
hela UNF och se till att perspektivet är en del av allt vi gör, samt att det fortsätter vara
prioriterat.
Lägesrapport
I januari kommer vi att återkomma med mer konkret om vad vi gör och vårens främsta fokus
kommer vara på kongressen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-11-02
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Rapport från Vit Jul-gruppen (punkt 7 n, bilaga § 16:12 )
Uppdrag
På förbundsstyrelsens möte i maj tillsattes en Vit jul-grupp bestående av Anneli Bylund
(sammankallande), Isabelle Benfalk, Olle Gynther Zillén, samt Sofia Karlsson (tjänsteperson).
Gruppen arbetar samordnande för UNF:s interna arbete med Vit jul.
Lägesrapport
Peppen, arbetet och kommunikationen med Vit jul är i full rullning. Det är bara en månad kvar
tills kampanjen på riktigt är igång. Vi har precis uppdaterat vårt aktivitetshandbok som är ett
material för föreningar som vill göra Vit jul-aktiviteter och vi sprider den för fullt. Andra saker
som vi jobbar med är att få igång insamling, får fler att skriva under för kampanjen och självklart
att få fler att göra aktiviteter.
Framtiden
2 okt – 25 nov Ansökningar för aktivitetsbidrag är öppen
21 dec – 6 jan Aktiviteter genomförs

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
anneli@unf.se | 073-0606808
Karlstad, 2018-11-02
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Rapport angående UNF byter lokal (punkt 7 o , bilaga § 16:13 )
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
Arbetet har legat något i lä under den senaste tiden. Vi jobbar för att få klart de sista intervjuerna
med distrikten och sen är nästa steg att sammanställa all information vi har samlat in.
Något som kan vara intressant att lyfta är att vi har kommit fram till att det inte är rimligt att
föreslå nya gränser till kongressen i Örnsköldsvik. Vi har haft alldeles för kort tid på oss att
förankra arbetet och efter intervjuerna med framförallt distrikten är det tydligt att UNF inte är
redo för att göra en sådan förändring just nu.
Den nya planen är att vi till kongressen istället ska föreslå inriktning på vad vi vill åstadkomma
med att ändra distriktsgränserna och exempelvis sätta inriktningsmål på hur många distrikt vi
vill ha. Därmed kommer vi tolka uppdraget mindre ambitiöst, men mer i linje med de faktiska
att-satserna kongressen beslutade om.
Framtiden
Till förbundsstyrelsens möte i januari kommer vi ha sammanställt all information och kommer
presentera en rapport, samt komma med ett underlag som ska ligga till grund till kongressen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Anneli Bylund
Karlstad, 2018-11-02
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Rapport från kongressgruppen (punkt 7 p, bilaga § 16:14)
Bakgrund
På förbundsstyrelsens möte i februari tillsattes en kongressgrupp som fick i uppdrag att vara
huvudansvariga för kongressen. Gruppkonstellationen har förändrats något sedan dess och nu
består den av Maria Emilsson (sammankallande) och Anneli Bylund, samt Nicole Steegmans och
Emma Axelsson som invalda.
Läget
Sedan augusti har kongressgruppen haft tre möten. Vi har börjat med vår grupprocess och
diskuterat kongressen på ett övergripande plan genom att ta fram värdeord och målgrupp. Vi
har sedan grottat ned oss i mer detaljer kopplat till den demokratiska processen, aktiviteter på
kongressen och budget. Vi har också förberett ett underlag till förbundsstyrelsen med
målsättning för kongressen.
Just nu ligger vi efter i vår planering då gruppen kommit igång med sitt arbete ett halvår senare
än planerat. Vi tror är dock ambitiösa och tror att vi kommer lyckas ta igen det mesta under
hösten och vara i fas efter årsskiftet.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Maria Emilsson och Anneli Bylund
Göteborg och Karlstad, 2018-11-05
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Rapport om beslutsuppföljning (punkt 7 q, bilaga § 16:15)

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 Gynther Zillén
Söders höjder, 2018-11-05

Nedan är status från 2018-11-05 (i min 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,

Formalia

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

Formaliteter

Formalia

FS01

20170701 1:6 a

Formaliteter

Formalia

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

FS02

FS02

FS02

FS02

FS02

20170811 2:8 c

20170811 2:8 c

20170811 2:8 c

20170811 2:8 c

20170811 2:8 c

Arbetsordning

Arbetsordning

Arbetsordning

Arbetsordning

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"

Korrektur

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

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.”

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)

Dokument

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

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar
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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.

Formalia

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

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

FS02

20170811 2:8 b

Arvoderingar & ersättningar

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
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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.

FS03

20170821 3:6

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

Ansökan – Lån för förvärv av
fastighet
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årligen utifrån Riksbankens referensränta den 1 januari samma år, med
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.
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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.

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
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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

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
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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
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FS04

2017100608 4:9 g

Göra mål tillsammans

Återkomma

utreda vidare hur vi kan göra en större integrationssatsning

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
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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

FS04

2017100608 4:9 ad

Verksamhetsplanering

FS04

2017100608 4:9 o

Verksamhetsplanering

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

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
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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.

FS05

2017120810 5:9 b

Delegationsordning

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

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.

FS05

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.
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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

FS05

FS05

2017120810 5:9 g

2017120810 5:9 c

2017120810 5:9 c

IOGT International

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).

Jämställdhetsarbete 2018

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,

Jämställdhetsarbete 2018

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.

Återkomma

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

FS05

2017120810 5:9 d

UNF:s politiska arbete
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FS05

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.

FS05

2017120810 5:9 i

Utredning motdrag

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

Formalia

se över Motdrags policy och utgivarskap.

FS05

2017120810 5:9 i

Utredning motdrag

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

FS05

2017120810 5:9 i

Utredning motdrag

göra de medskick som framkommer till det fortsatta arbetet med
Internutveckling Motdrag.

FS05

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.

FS05

2017120810 5:9 e

Verksamhetsutvecklarsystem

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.
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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”.

FS06

20171219 6:6 c

Mål för det politiska arbetet

Korrektur

bifalla tredje målet med förändring.

FS06

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

FS08

2018020204 8:9 f

Projekt

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.”

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.

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.

FS08

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.
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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
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
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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
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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.

FS08

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.
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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.

Formalia

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

FS09

2018041315 9:9 l

Formaliteter

FS09

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
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

FS09

2018041315 9:9 l

Formaliteter

Formalia

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
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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).

FS09

2018041315 9:9 k

Uteslutningsärende

Ansvar

ge Isabelle Benfalk i uppdrag att utreda ärendet vidare.
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FS10

20180424 10:8 g

Arbetsordning

Dokument

anta den nya arbetsordningen för 2017-2019

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
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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
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

FS11

20180520 11:6

GDPR

Formalia

FS11

20180520 11:9

Valberedningsuppdrag

Formalia

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

Fomalia

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

FS12

2018060810 12:9 a

Arvoderingar & Ersättningar

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.

FS12

2018060810 12:9 b

Delegationsordning

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 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
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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

ta bort uppdraget om att ta fram ett måluppföljningsdokument
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
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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,

FS14

2018082426 14:7 d

Kassörsrapport

Utreda

uppdragsge Samuel Somo, Olle Åkesson och Isabelle Benfalk att
utreda insamlingsarbetet.

FS14

2018082426 14:7 i

Debattakademin

Ansvar

välja Lina Sultan till huvudansvarig för projektet.

FS14

2018082426 14:7 t

Kongressgrupp

Grupp

kongressgruppen ska bestå av Maria Emilsson (sammankallande),
Anneli Bylund, Emma Axelsson och Nicole Steegmans.

FS14

2018082426 14:9 f

UNF Jönköping

Formalia

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

FS14

2018082426 14:9 f

UNF Jönköping

Formalia

UNF Jönköping står för kostnaderna för denna revision.

FS14

2018082426 14:9 h

Formaliteter

Formalia

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

FS14

2018082426 14:9 h

Formaliteter

Formalia

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

FS14

2018082426 14:9 e

Formaliteter

Formalia

UNF förbundet reviderar Skaraborgs distrikts räkenskaper för 2017.

FS14

2018082426 14:9 e

Formaliteter

Formalia

Olle Åkesson reviderar Skaraborgs räkenskaper.

FS14

2018082426 14:9 a

Formaliteter

Formalia

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

FS14

2018082426 14:9 a

Formaliteter

Formalia

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

FS14

2018082426 14:9 a

Formaliteter

Formalia

revidera arbetsordningens grafiska element.

FS14

2018082426 14:9 b

Ställningstagande

Ansvar

beslutar att UNF ställer sig bakom kampanjen #röstamermänskligt

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 b

Ställningstagande

FS14

2018082426 14:9 b

Ställningstagande

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 c

Lokalanställning

Ansökan

avslå ärendet med hänvisning till stadgarna

FS14

2018082426 14:9 d

Ersättningsanspråk

Ansökan

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

FS14

2018082426 14:8 b

Utvärdera

Ansvar

Olle Åkesson och Jens Jörgensen Moberg får i uppdrag att utvärdera
arbetsplansmål 1 & 2
Lina Sultan och Isabelle Benfalk får i uppdrag att utvärdera
arbetsplansmål 3

FS14

2018082426 14:8 b

Utvärdera

Ansvar

FS14

2018082426 14:9 i

#nykterfrizon

Uteslutning

utesluta Henrik Ingholt och Viktor Wiklund ur Ungdomens
Nykterhetsförbund (UNF) med motiveringen ”För att säkerställa
medlemmars trygghet, organisationens 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
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andra medlemmar i organisationen. För frågor kontakta Isabelle
Benfalk, förbundsordförande.”
FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Isabelle Benfalk till att skriva förord.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Johan Persson till att skriva innehållsförteckning.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Johan Persson till att skriva ordlista.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

sångerna löses automagiskt.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Johan Persson till att skriva föredragningslista.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja valberedningen till att skriva förslag till mötespresidium.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Johan Persson till att skriva lista på anmälda ombud.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Johan Persson till att skriva kallelsen.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja kongressgruppen till att skriva arbetsordning.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Olle Gynther Zillén till att skriva verksamhetsberättelse 2017.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Olle Gynther Zillén till att skriva verksamhetsberättelse 2018.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Olle Gynther Zillén till att skriva jämlikhetsboklut.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Samuel Somo till att skriva årsredovisning.
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FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Olle Åkesson till att skriva ekonomiska berättelser.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja revisorerna till att skriva revisionsberättelse.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Samuel Somo till att skriva webbaserat verktyg.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja granskningsutskottet till att skriva granskningsutskottets rapport.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Olle Gynther Zillén till att skriva plattformar.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Anneli Bylund till att skriva bildningssystem.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Lina Sultan och Samuel Somo till att skriva
verksamhetsutvecklarsystem.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Olle Gynther Zillén till att skriva medlemsavgift.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Olle Åkesson till att skriva övriga ersättningar.
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FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja valberedningen till att skriva valberedningens förslag.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

välja Isabelle Benfalk till att skriva valberedningskomittens förslag på
valberedning.

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS14

2018082426 14:9 j

Kongresshandlingar

Ansvar

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

FS15

20181020 15:6 b

Verksamhetsplanering

Ansvar

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

FS15

20181020 15:6 b

Verksamhetsplanering

Ansvar

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

FS15

20181020 15:6 b

Verksamhetsplanering

Ansvar

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

FS15

20181020 15:6 b

Verksamhetsplanering

Ansvar

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

FS15

20181020 15:6 b

Verksamhetsplanering

Ansvar

ge Olle Åkesson i uppdrag att tillsammans med Team Organisation ta
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fram konceptualisering av verksamhet.
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Diskussionsärende Ny verksamhetsplanering (punkt 8 a, bilaga §
16:16 )
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Bakgrund
På vår ”arbetsdag” tillsammans med Psykologifabriken i oktober hintade jag om att jag tänkte
föreslå en ny verksamhetsplaneringsprocess. Vid det tillfället gjordes en kort genomgång av
huvuddragen kring mitt och Samuels förslag men detta underlag syftar till att ge en mer grundlig
bild av vad vi har tänkt och hur vi har tänkt.
Jag vill vara tydlig med att jag tycker inte att vi gör eller har gjort något fel, mitt uppsåt är att
tänka efter på hur vi kan bli bättre och skapa en mer långsiktig organisation där vi inte sliter ut
våra förbundsstyrelseledamöter genom operativt arbete.
Analys
UNF är experter på att tänka långsiktigt kortsiktigt. Vi arbetar alltid utifrån två-årsperioder i och
med att arbetsplanen sträcker sig så långt och vi glömmer ofta bort att tänka längre.
Inledningsvis tänkte den hä rförbundsstyrelsen långsiktigt genom att sätta en 5 årsvision men
sedan tappades den bort och var mest relevant för personalorganisationen.
För att vi ska kunna bli långsiktiga på riktigt behöver vi prova saker vi kanske inte gjort förut.
Både på förbundsstyrelsenivå men också på kongressnivå.
Vi är en ganska operativ styrelse, oavsett vad vi vill tro. Vi är ofta inne och petar i projekt och
andra saker som klassas som operativt arbete. Jag tror inte, och vill inte, att vi blir en 100 %
strategisk styrelse, till exempel tycker jag att vi borde arrangera bildningsinsatser så som DSS:er
och förbundssamlingar.
En viktig del i vårt uppdrag är verksamhetsplaneringsprocessen. Där stakar vi ut vad UNF ska
göra under det kommande året. Det viktiga där är att vi just nu stakar ut vad vi ska göra, inte vad
vi ska uppnå. Till viss del pratar vi om målsättningar men min bild är att det ofta hamnar i
skymundan för konkreta idéer som får oss att gå igång på hundra cylindrar.
I VPP:n tar vi de beslut och tillsätter de medel som vi ser kommer uppfylla arbetsplanen. Därför
är den en så viktig del i vårt arbete men också en viktig bit i det strategiska pusslet som vi
försöker bygga.
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Under en arbetsdag som jag hade tillsammans med Samuel ställde vi oss frågan ”varför?”. Varför
gör vi så här? I den diskussionen identifierade vi vad som skulle kunna bli en alternativ väg
framåt för verksamhetsplaneringsprocessen.
Ny verksamhetsplaneringsprocess
Ni alla har förhoppningsvis koll på hur vi har planerat vår verksamhet under det gångna året så
jag går inte in på det så mycket.
Den största förändringen är att vi inte skulle jobba i projekt längre. Alltså att förbundsstyrelsen
inte antar och tillsätter projekt. Istället skulle vi jobba utifrån målsättningar och ta beslut som
pekar ut en riktning med tydliga prioriteringar. Personalen däremot är fria att arbeta i
projektform för att uppnå dessa målsättningar där förbundsstyrelseledamöter skulle kunna delta
som den ideologiska kompassen.
Det hela blir ganska abstrakt att beskriva i text så därför försöker jag nu förklara genom ett
förslag på tidsupplägg. Tänk på att detta är ett förslag i ett diskussionsunderlag, jag vill höra era
åsikter och tankar kring helheten så undvik att fastna i detaljer.
Maj – Strategisk utstakning på förbundsstyrelsenivå
Förbundsstyrelsen diskuterar på sitt möte den långsiktiga målsättningen. Vad ska UNF bli? Hur
vill vi att organisationen beskrivs om 5 år? Utifrån den målsättningen bör en också kunna
identifera ett antal olika områden som borde prioriteras för att komma dit. Exempelvis kanske
drogpolitik och bildning är två områden som är nyckeln till att nå den uppmålade visionen.
Den här visionen blir sedan den riktning som vi strävar efter. Den ska såklart utgå från
kongressens vilja men ibland är inte kongressens vilja så pass tydlig att det går att arbeta konkret
utifrån den. Vi kommer också alltid behöva prioritera, om inte kongressen gjort en sådan tydlig
prioritering. Exempel: UNF ska bli större och starkare 2025
Juni/Juli/Augusti – Nedbrytning av riktningen samt prioriteringarna
Efter att förbundsstyrelsen sagt sitt kommer nu personal inom de olika prioriterade områdena
fundera på hur vi ska uppnå den bild som förbundsstyrelsen målat upp.
Här kan vi såklart också blanda in ideella för att få in den ideologiska delen i det hela men syftet
med att förbundsstyrelsen inte är de som funderar på hur är att ta tillvara på den expertis och
komeptens som vår personal besitter. De har ett mer operativt synsätt vilket vi ska dra nytta av.
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Personalen tar sedan fram, utifrån diskussionerna om hur, fram förslag på inriktningsmål som,
om vi uppnår den, bidrar till att vi uppnår målbilden och visionen från diskussionerna i maj.
Exempel: UNF ska ha 5000 betalande medlemmar och UNF ska arrangera 30 kurser varje
halvvår.
Augusti/september – beslut om inriktningsmål
Nu kommer inriktningsmålen till förbundsstyrelsen där de antingen får anta dem, modifiera eller
avslå. Inriktningsmålen är satta som ettårsmål, men vissa kan såklart ha längre räckvidd om
förbundsstyrelsen bestämmer att de ska ha det.
Efter att inriktningsmålen är antagna går de tillbaka till personalen som nu får i uppdrag att
uppfylla dem. Hur de väljer att göra det är upp till tjänstgörande generalsekreterare.
Detta är också slutet på verksamhetsplaneringsprocessen. Redan under tidig höst kan vi ha pekat
ut vad vi ska satsa på under det kommande året. Under hösten får sedan personalen planera hur
de under det kommande året ska jobba för att uppnå de olika målen samt vad som kommer
krävas.
Förväntat resultat
Att ta bort projekten kommer låsa upp mer tid för förbundsstyrelsen att fokusera på exempelvis
förbundssamlingar. Detta skapar ett mer hållbart engagemang för förbundsstyrelseledamöterna
där en inte förväntas lägga en halvtidstjänst i veckan på ett förtroendeuppdrag.
Vi skapar också, såklart, en strategisk hållbarhet. Målbilden och vad en vill med organisationen
blir mycket mer närvarande eftersom det är där diskussionerna börjar och inriktningsmålen
knyter an tydligt till vad strategin är. Vi tänker längre genom att inte bara se till arbetsplanens
slut utan ännu längre.
En annan klar fördel med detta jämfört med hur vi har valt att arbeta nu är att hösten aldrig blir
verksamhetstom, trots förbundsstyrelsebyte. Våra arbetsplaner löper alltid till årsskiftet vilket
gör att efter en kongress dör ofta det som den tidigare förbundsstyrelsen sjösatt eftersom de
avgår och ingen tar över de insatser eller verksamheter som planerats in. Genom att göra det
mer personalburet skapar vi en större trygghet kring att arbetsplanen och verksamheten fullgörs.
Vi ger också förutsättningar för den tillträdande förbundsstyrelsen att komma in ordentligt, bli
varma i kläderna innan de förväntas bryta ner arbetsplanen och staka ut vad de vill uppnå de
kommande två eller fem åren redan en månad efter att de har valts.
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Utmaningar
Jag är självklart inte blind för att detta innebär en del utmaningar, men vilken
verksamhetsplaneringsprocess gör inte det?
En tydlig utmaning jag ser är att mycket hänger på personalen. De som förväntas
uppnå/genomföra inriktningsmålen är ju personalen, till viss del tillsammans med
förbundsstyrelsen om det till exempel rör bildning. Men mycket kommer hänga på dem eftersom
de tar fram hur:et. Dock ser jag det inte som mer än rimligt att vi ställer krav på vår
personalorganisation. På det här sättet finns det också en tydlig koppling mellan den ideella sidan
och den proffessionella sidan genom att FS är dem som bestämmer vad personalen ska fokusera
på. Så har det visserligen varit förut men jag har upplevt att det inte har varit särskilt tydligt.
En annan klar utmaning är hur vi ska få olika arbetsområden att gifta sig gott med varandra.
Exempelvis om vi tänker utifrån målet ovan att UNF ska ha 5000 betalande medlemmar. För att
uppnå det krävs det ju insatser från olika delar av UNF. Till exempel distriktsstöd, personalen
men också kanske drogpolitik?
Som jag berättade på oktobermötet så leker jag just nu med tanken om att ha ”talespersoner”
inom FS för att skapa tydlighet kring vem som borde vara involverad i vilka processer. Till
exempel kanske vi har en person som är ansvarig för distriktsstödet, en person ansvarig för
bildningen och en för politiken. Lite så som vi har idag men tydligare avgränsat.
Frågeställningar
Detta är ju ett diskussionsärende så meningen är att vi ska diskutera vad vi tror om det här sättet
att organisera oss på. Jag har skrivit ner några frågeställningar som jag vill att ni funderar på.
-

Vad tycker du om det här sättet att organisera oss?

-

Vilka utmaningar ser du?

-

Finns det några ändringar du skulle vilija göra för att kunna anta den här
verksamhetsplaneringsprocessen?

-

Håller du med om analysen som görs om att vi behöver bli mer strategiska?
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen.
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Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Södermalm, 2018-11-04
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Diskussionsärende Arbetsplan 2020-2021 (punkt 8 b, bilaga §
16:17)
Bakgrund
Isabelle Benfalk, Lina Sultan och Semanur Taskin fick under augusti-FS uppdraget att utforma
kommande arbetsplanen som ska läggas fram på kongressen 2019 i Örnsköldsvik.

Nuläget
Arbetsgruppen har haft ett första möte där vi övergripande diskuterat hur vi ser på en
arbetsplan, vad vi tyckte om föregående arbetsplaner och vad vi tänker oss att den kommande
ska innehålla på ett väldigt generellt vis.
Förbundsstyrelsen beslutar om slutgiltiga förslaget på arbetsplan på maj-FS, men det åligger
gruppen att ha ett upplägg för processen till dess. Det vi därför har bestämt att göra i detta skede
och inför detta FS-möte är att delge en övergripande tidsplan, samt ta med ett antal
diskussionsfrågor som förbundsstyrelsen ska diskutera under mötet.

Tidsplan
November: Förbundsstyrelsemöte med övergripande diskussion om arbetsplan
December: Arbetsgruppen har möten och lutar sig mot diskussionen på november-FS.
Januari: Förbundsstyrelsemöte där arbetsplansgruppen lägger förslag om övergripande riktning
och disposition för arbetsplanen. Arbetsgruppen lägger förslag på en implementerings- och
förankringsplan som förbundsstyrelsen tar ställning till
Februari: Kongressförfest 22-24 februari – diskussion med medlemmar. Primära syftet är att
medlemmar känner att de har inflytande över arbetsplanens utformning.
Mars: Ett första utkast på arbetsplan läggs fram av arbetsgruppen till förbundsstyrelsemötet.
April: Arbetsgruppen arbetar för fulla muggar med arbetsplanen och allt vad det innebär.
Maj: Förbundsstyrelsen klubbar slutgiltiga förslaget på arbetsplan. Vi firar med att
arbetsgruppen dansar till Gangnam style.
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Frågor som vi vill att förbundsstyrelsen diskuterar på november-FS












Vad är syftet med en arbetsplan?
Hur generell eller detaljerad vill vi att den ska vara?
Hur vill vi att arbetsplanen ska se ut dispositionsmässigt?
Ska den vara full av siffermål eller ska den måla upp en bild av vart vi vill vara 2021?
Ska alla (eller vissa) mål vara mätbara?
Vad ska nästa förbundsstyrelse som får arbetsplanen i knäet känna?
Vad ska vara det viktigaste med arbetsplanen (t.ex. ideologisk, konkret, mätbar osv)?
Vilken riktning vill vi att den ska staka ut? Vilka områden ser vi som prioriterade för
2019-2021?
Hur involverade ska medlemmarna vara i processen?
Hur involverade ska förbundsstyrelsen vara i processen?
Vad vill du att arbetsgruppen tänker på?

Framåt
Arbetsgruppen tar med sig diskussionen från FS-mötet och fortsätter arbeta i enlighet med den
övergripande tidsplanen, för att till januari-FS lägga fram ett förslag om övergripande riktning
och disposition för arbetsplanen. Arbetsgruppen lägger då även förslag på en implementeringsoch förankringsplan som förbundsstyrelsen tar ställning till.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen.
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Beslutsärende Kongresshandling Plattformar (punkt 9 a, bilaga §
16:18 )
Bakgrund
Varför har vi plattformar?
Framåt
Död åt plattformar.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta kongressbilagan i sin helhet.

Olle Gynther Zillén
ollegz@unf.se
Stockholm, 2018-08-28
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Förbundsstyrelsens förslag X om Plattformar
När dessa plattformar först föddes som idé fanns ett behov av att förtydliga vår vision genom
ytterligare tre plattformar. Sen dess har våra grundsatser förtydligats och återfinns nu i våra
stadgar § 1:2.
Eftersom vi gillar att dokument och material används och lever så blir det också naturligt att dem
som inte används får stryka på foten.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

ta bort Nykterhetsplattformen, Demokratiplattformen och Solidaritetsplattformen
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Beslutsärende Kongresshandling Medlemsavgift (punkt 9 b, bilaga
§ 16:19 )
Bakgrund
Som ni har sett har vi ett nytt medlemssystem, det är fett. Det gör att du kan bekräfta ditt
medlemskap.
Framåt
Woooo, fira livet utan medlemsavgift.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta kongressbilagan i sin helhet.

Olle Gynther Zillén
ollegz@unf.se
Stockholm, 2018-08-27
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Förbundsstyrelsens förslag X om medlemsavgift i UNF
Solidaritet och demokrati är två av våra stöttepelare, det är nu dags att detta återspeglas i vår
medlemsavgift. Att inte kunna avsätta 50 kronor ska aldrig vara ett hinder för att engagera sig i
UNF.
Under mandatperioden har vi som förbundsstyrelse tänkt mycket på medlemsavgiften och
funderat på många olika alternativ. Vi har bytt medlemssystem och nästan helt skiftat fokus från
betalande medlemmar till bekräftade medlemmar. Men det är inte helt gratis att gå från
50kr/medlem till 0kr/medlem, om vi räknar på 5000 betalande medlemmar så är det ensamt
250 000 kronor som vi nu behöver hitta någon annanstans.
Att inte ha medlemsavgift gör steget till att bekräfta sitt medlemskap lägre, men det finns också
en risk i en avsaknad av stolthet kring att betala för något som UNF.
Men förbundsstyrelsen ser värdet i att tillgängliggöra engagemanget och är därav av åsikten att
sänka medlemsavgiften som helhet.
För att kampen ska fortsätta behöver vi modernisera oss. Moderniseringen behöver nå
medlemsavgiften.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2020 och 2021 till 0 kronor/år.

att

ersätta ”Medlemskapet upphör på grund av utträde, utebliven betalning eller
uteslutning” med ”Medlemskapet upphör på grund av utträde, utebliven
bekräftelse eller uteslutning” i § 1:7 i UNF:s stadgar

att

ersätta ”En medlem som under två års tid inte har betalat sin medlemsavgift stryks
ur medlemsregistret” med ”En medlem som under två års tid inte har bekräftat sitt
medlemskap stryks ur medlemsregistret” i § 1:7 i UNF:s stadgar

att

ersätta ”Varje distrikt eller region representeras av minst två ombud. Kvarvarande
platser fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter hur många betalande
registrerade medlemmar distrikten eller regionerna hade den 31 december året
före kongressen. Distriktet eller regionen har rätt till en ersättare för varje ombud,
det vill säga minst två. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning” med
”Varje distrikt eller region representeras av minst två ombud. Kvarvarande platser
fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter hur många bekräftade registrerade
medlemmar distrikten eller regionerna hade den 31 december året före
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kongressen. Distriktet eller regionen har rätt till en ersättare för varje ombud, det
vill säga minst två. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning” i § 2:4 i
UNF:s stadgar
att

ersätta ”Föreningsårsmötet väljer ombud och ersättare tilldistriktsårsmötet.
Föreningen har rätt till ett ombud och två ersättare för varje påbörjat tiotal
betalande registrerade medlemmar den 31 december föregående år. Ersättarna ska
väljas i en bestämd inbördes ordning” med ”Föreningsårsmötet väljer ombud och
ersättare tilldistriktsårsmötet. Föreningen har rätt till ett ombud och två ersättare
för varje påbörjat tiotal bekräftade registrerade medlemmar den 31 december
föregående år. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning” i § 3:4 i UNF:s
stadgar

att

ersätta ”Beräkningen av det antal ombuden förening eller kår har rätt till grundar
sig på föreningens antal betalande och avgiftsbefriade registrerade medlemmar den
31 december föregående år” med ”Beräkningen av det antal ombuden förening eller
kår har rätt till grundar sig på föreningens antal bekräftade och avgiftsbefriade
registrerade medlemmar den 31 decem
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Beslutsärende Bildningsåret 2019 (punkt 9 c, bilaga § 16:20)
Bakgrund
Som bekant jobbar UNF med bildning och enligt arbetsordningen antagen av UNF:s
förbundsstyrelse ska bildningsledaren bereda strategiska frågor kopplat till bildning, men också
se till att bildningssystemet är tillgängligt och genomförs.
Efter att förbundsstyrelsen på sitt möte i augusti hade en strategisk diskussion om bildning
kommer här ett underlag om målsättning för bildningen och hur vi ska jobba vidare med det.
Analys
På förbundsstyrelsens möte i augusti diskuterade vi några frågeställningar om bland annat vad
som ansågs vara det viktigaste effekten av bildning, hur praktiskt genomförbart
bildningssystemet är, vad som är mest prioriterat, hur relevant vårt bildningsarbete är,
ansvarsfördelningen, samt om det saknas något i dagens bildningssystem. Jag har valt att lyfta ut
två perspektiv som får ligga till grund för bildningsplanen.
Effekterna av bildning
Det finns många anledningar till att UNF arbetar med bildning. Enklast kan vi sammanfatta att
vi vill ha medlemmar som genomgår en personlig utveckling, har kunskap om våra frågor, har
kompetens till att leda och utveckla organisationen, har samma förutsättningar för engagemang,
samt att medlemmar stärks i sitt engagemang och i sin roll som nykterhetskämpe. Baserat på de
olika anledningarna har vi olika spår i bildningen där ena spåret är att utvecklas som
styrelseledamot och det andra handlar om att utvecklas som individ.
En sak som vi ofta glömmer bort i arbetet med bildning är att det är ett verktyg för att alla
medlemmar ska få samma förutsättningar till att växa i organisationen, men också att varje kurs
vi gör ska stärka medlemmar i sin övertygelse om varför de är med i UNF.
Omfattning
Ett problem som jag har upplevt under min tid som bildningsledare och i samtal med både
förbundsstyrelse och medlemmar är att bildningssystemet är mastigt. Det är många olika delar i
det som vi vill gör och just nu är det tveksamt om vi har ett medlemsunderlag som gör att vi kan
jobba vidare på den nivån bildningssystemet önskar. Vi gör mycket kurser och därmed
konkurrerar vi också ut oss själva, både på förbundsnivå och distriktsnivå. Däremot anses alla
delar av bildningssystemet vara tillräckligt viktiga för att vi ska vilja fortsätta med dem.
Mål
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Efter framgångsåret 2018 där vi värvat fler medlemmar än på flera år är det rimligt att nästa steg
blir att bilda medlemmar i UNF:s ideologi och se till att de påbörjar sin resa i för att bli en
nykterhetskämpe. Utifrån det perspektivet är det rimligt att vi under 2019 accelererar vårt
bildningsarbete där framförallt de grundläggande kurserna får fokus, men att vi också fortsätter
ta ansvar för att de som värvades för ett par år sen får gå vidare i sin utveckling.
Under 2019 vill jag att UNF sätter en bildningskultur där det är en självklar del i en enskild
medlems utveckling att går kurser. Detta gör att jag valt att sätta fokus på mål som handlar om
att alla ska bjudas in. Vi ska inte ha medlemmar som aldrig fått möjligheten att gå en till exempel
en UNF:aren och därför behöver vi skapa förutsättningar för att medlemmar ska kunna gå våra
kurser oavsett vart geografiskt deras engagemang är.
Ett annat viktigt fokus som jag vill lyfta är samverkan. Det finns oerhört mycket att vinna på att
samverka både i form av resurser och deltagarunderlag. Samverkan behöver breddas och
inkludera bland annat NBV, folkhögskolorna, rörelsen, mellan distrikt, samt mellan distrikt och
förbund. Därför har jag planer på att göra fler kurser i samverkan med folkhögskolorna, samt att
regionala kurser ska gå att göra som studiecirkel. Vidare ser jag också att alla kurser som
distrikten är ansvariga för ska ske regionalt, med undantag från UNF:aren.
Sist, men inte minst vill jag höja kvalitén på vår kursverksamhet genom att ha väl genomtänka
material och studieplaner. Detta för att skapa en samstämmighet i UNF och att medlemmar ska
få ungefär samma sak oavsett vart de väljer att utvecklas i sin resa. Ett ytterligare sätt att höja
kvalitén på kurserna är att ta ansvar för att vårt likabehandlingsarbete genomsyrar bildningen
just för att alla ska ha möjlighet, tillgång och uppleva att de har en trygg plats att utvecklas på.
Detta genom att ha ett sådant fokus i materialutveckling och till arrangörer.
Övergripande mål
UNF:s bildningsarbete möjliggör att alla medlemmar har möjlighet att utvecklas både ideologisk
och i sitt förtroendeuppdrag, samt växer i sitt engagemang. UNF:s bildning skapar nyktra
ambassadörer som vill bidra till att stärka UNF som organisation och sprida UNF:s ideologi.
Konkreta mål
o Alla nyvärvade blir inbjuden till en UNF:aren under sina första 6 månader som medlem och
1000 medlemmar går kursen.
o Alla Junisar i åldern 13-16 år blir inbjuden att gå en UNF:aren
o Alla medlemmar som gått UNF:aren, samt varit medlem i minst ett år blir inbjuden till att gå
Ledaren och 250 medlemmar går kursen.
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o Alla föreningsstyrelser blir inbjuden och peppade till att gå en FSS och 300 medlemmar går
en FSS.
o Alla som varit medlem i 2-3 år blir inbjuden till en Specialist-kurs och 120 medlemmar går
någon Specialist.
o Förtroendevalda i UNF bildas i sitt uppdrag och har verktyg för att kunna utföra sitt uppdrag
på bästa sätt.
o UNF har 10 000 inrapporterade studietimmar hos NBV.
o Likabehandlings- och inkluderingsperspektivet genomsyrar alla UNF:s kurser.
Övrig måluppfyllelse
Bildningsarbetet bidrar till att uppfylla ett flertal mål som vi har i olika styrdokument. När jag
har arbetat med bildningsplanen har jag tagit hänsyn till mål vi har i arbetsplanen med
inriktningarna, likabehandlingsarbetet och hållbart engagemang. Ett axplock är att vi
konceptualiserar verksamhet, förlänger medlemstiden, utvecklar och bildar medlemmar i debatt,
tillgänglig verksamhet, medvetenhet kring maktmissburk, målgfaldsperspektiv på tillsättande av
förtroendeuppdrag, medlemmar diskuterar sitt ställningstagande, verktyg till förtroendevalda
m.m.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastslå målen för bildningsarbetet 2019

att

budgetera 150 000 kr för materialutveckling

att

justera övriga budgetposter enligt förslaget i bilagan

Anneli Bylund
anneli@unf.se | 073-0606808
Stockholm, 2018-10-31
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Beslutsunderlag: Bildningsåret 2019 (Bildningsplan) – Bilaga §
Bildning
UNF:aren

Ledaren
Specialisten

Höjdaren
Föreningsstyrelsesamling
Distriktsstyrelsesamling
Distriktsördförandenätver
k

Kassörsnätverk

Kortfattad plan
Material färdigsställt. Behöver stärka ett samarbete mellan distrikten för
att alla medlemmar ska ha möjlighet att gå kursen. Ska satsa på digitala
kurser under året.
Behöver producera ett material och behöver pengar för att leja ut
uppdraget. Under året kommer ett samarbete ske med Junis där vi gör
respektive organisations ledarkurs samtididgt.
Inte hög prioritet under året. Dock är planen att det ska göras specialister
under förbundssamlingen. Riktlinjerna behöver också uppdateras.
Höjdaren Make Change kommer gå under 2019 och inriktning för nästa
kurs kommer tas fram under våren. Höjdaren kommer vara sammanlänkad
med kongressen.
Materialet som finns på hemsidan behöver ses över och uppdateras. FSS:er
ska synkas så att de sker på regional nivå i framtiden.
Kommer ha olika spår likt 2018, men kommer ha mer tid för saker som
alla ledamöter skulle behöva. Tex. Förebildskap och likabehandling.
Tillsammans med folkhögskolorna kommer en studieplan tas fram. Det
kommer ske tre träffar under året där en av dem är under DSS:en.
Kommer ha sin första träff under DSS:en och ytterligare en träff under
hösten. Det finns en tanke om att ta fram en studieplan tillsammans med
folkhögskolorna.

Kongressbudget

Förslag på Förslag
budget
på datum

- kr

- kr

- kr

- kr

- kr

- kr

200
,000 kr
- kr
250
,000 kr

1-3 feb
26-28 apr
1 30-1 aug
80,000 kr 29-1 dec

150
,000 kr

- kr
2
00,000 kr 10-12 maj
8-10 feb
1 10-12 maj
00,000 kr 11-13 okt

80
,000 kr

10-12 maj
50,000 kr 11-13 okt
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Arbetshelger
Valberedningskurs
Kongressförfest

Förbundssamling
Julkursen
Materialutveckling
Totalt

Materialet behöver färdigställas under våren och ska sedan användas efter
distriktsårsmötena
Samverkanskurs tillsammans med folkhögskolorna. Stärkt fokus på
normkritiskt valberedningsarbete.
Har ett fokus på att diskutera saker som är relevanta inför kongressen.
Kommer göras som en Megakurs-helg med alla Specialist-kurser, samt alla
nätverken. Eventuellt att det kommer finnas en behovsanpassad kurs
också.
Fortsätta arbeta med den på liknande sätt
Utveckla Ledare, Arbetshelgsmaterialet, FSS-materialet, samt UNGmetoden.

- kr

- kr mars-maj

- kr
125
,000 kr

- kr 11-13 okt
1
50,000 kr 22-24 feb

125
,000 kr
175
,000 kr

1
50,000 kr 11-13 okt
1
75,000 kr Jul
1
50,000 kr
1,1
55,000 kr

- kr
1,10
5,000 kr
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Beslutsärende Föreningsbidrag (punkt 9 d, bilaga § 16:21)
Bakgrund
Varje år delar förbundet ut ett bidrag till föreningar. Distriktstödsgruppen bestående av Lina
Sultan, Jens Jörgensen Moberg och Anneli Bylund har haft i uppdrag att se över riktlinjerna för
uppdraget.
Analys
Vi har tittat på föregående års riktlinjer för bidrag och tycker att det är rimligt. Det vi dock har
gjort är att justera summorna till något lägre för att minska på budgetposten och ställa om till
mindre bidragssummor.
Förslag
Verksamhetsbidrag
När en förening har haft sitt årsmöte ska protokoll, verksamhetsberättelse och övriga handlingar
skickas in till förbundet tillsammans med ny styrelse-blanketten. Därefter får föreningen upp till
20 000 kr i verksamhetsbidrag, beroende på hur många bekräftande medlemmar föreningen hade
vid årsskiftet. Senast den 31 maj 2018 måste UNF-förbundet ha fått in alla papper från
föreningen, annars betalas inga pengar ut.
Medlemsavgifter
De föreningar som korrekt rapporterat sitt årsmöte får de egna medlemmarnas medlemsavgifter,
utöver verksamhetsbidraget. Detta betalas ut en gång per år och vanligtvis tillsammans med
verksamhetsbidraget. Medlemmar som valt att skänka sin medlemsavgift till UNF:s
internationella verksamhet räknas inte med.
Nybildningsbidrag
När en UNF-förening startas betalas ett nybildningsbidrag på 3000 kr ut. Nybildningsmötet
räknas som ett årsmöte, så det går inte att ha både årsmöte och nybildningsmöte under samma
år. Eftersom föreningen inte hade några medlemmar vid årsskiftet utbetalas inget
verksamhetsbidrag. Föreningar som inte haft någon verksamhet på minst ett helt kalenderår
(januari-december), eller som har färre än fem bekräftande medlemmar vid årsskiftet, får också
nybildningsbidrag.
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Parameter
Grundbidrag
Nystartsbidra
g
Per medlem

Krav
Protokoll, verksamhetsberättelse och övriga handlingar
skickas in till förbundet tillsammans med ny styrelseblanketten
Förening som bildas under året eller en förening som inte
haft någon verksamhet på minst ett helt kalenderår, eller
som har färre än fem bekräftande medlemmar vid årsskiftet
Bekräftande medlem vid föregående årsskifte

Bidra
g

Antal Totalt

4000

110

440000 kr

3000
100

40
4000
Totalt
Balans

120000 kr
400000 kr
960000 kr
40000 kr

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa fördelning och mål för föreningsbidraget 2019 enligt tabellen

att

justera budgetposten Föreningsbidrag till 950 000 kr

Lina Sultán, Jens Jörgensen Moberg och Anneli Bylund
Digitalt, 2018-11-02
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Beslutsärende Distriktsstöd (punkt 9 e, bilaga § 16:22)
Bakgrund
På förbundsstyrelsens möte i juni fick vi i Distriktsstödgruppen i uppdrag att se över
distriktsstödet. Gruppen består av Lina Sultan, Anneli Bylund och Jens Jörgensen Moberg.
Analys
Under den processen har vi bland annat skickat en enkät till alla distrikt där de fick chans att
göra en egen analys om sitt distrikt, men också chans att berätta vad de tycker idag är bra med
stödet och vad de saknar i stödet idag. Tyvärr var det bara sex distrikt som valde att svara.
Vi ser att det är väldigt olika på hur man uppfattat stödet beroende på vad en har haft för fadder i
sitt distrikt. Vi ser också att det ser lite olika ut beroende på vad om det finns en VU i distriktet
eller inte. I de distrikt där det finns en VU är en överlag ganska nöjd med stödet och generellt
använder en sin nuvarande fadder mest som bollplank och i distrikt utan VU är en i större behov
av mer stöd med mer praktiska grejer. Detta de verkar uppleva att de inte fått i det nuvarande
stödet.
Vi i distriktsstödgruppen har haft många diskussioner om HUR:et men vi måste börja med
VARFÖR. Varför ska vi ha distriktsstöd och vad är målet med det. Vi har därför nedan lagt
förslag på övergripande mål med stödet till distrikten samt mål som vi vill att vi ska uppnå till
2020.
Mål för distriktsstödet
Övergripande mål
- Att så många unga som möjligt kan hitta till UNF genom att vi finns över hela landet.
- UNF:s distrikten ska vara starka över tid
- UNF:s ideologi genomsyrar all vår verksamhet
Undermål
- Alla UNF:s distrikt har stadgeenliga årsmöten, samt rapporterar in dem
- UNF har 4000 bekräftande medlemmar
- Alla UNF:s distrikt nettoökar sitt medlemsantal med minst 20%
- Varje distrikt har 3 föreningar som rapporterar in årsmöte, samt har verksamhet under året
- 12 distrikt är berättigade landstingsbidrag
- 300 medlemmar från Junis går över till UNF
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

ante de övergripande målen för distriktsstödet

att

anta undermålen för distriktsstödet

att

personalorganisationen får i uppdrag att uppfylla målen

att

Lina Sultan är kontaktperson mot personalorganisationen

Lina Sultán, Jens Jörgensen Moberg och Anneli Bylund
Digitalt, 2018-11-02
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Beslutsärende Distriktsbidrag (punkt 9 f, bilaga § 16:23)
Bakgrund
Varje år delar förbundet ut pengar i form av bidrag till distrikten. Fördelningsmodellen kan skilja
sig från år till år i vad som premieras för verksamhet och dylikt. Det här året har
fördelningsmodellen tagits fram av distriktsstödsgruppen.
Analys
Den generella analysen är att distriktsbidraget är ett incitamentverktyg för förbundsstyrelsen att
använda för att motivera distrikt att producera verksamhet som uppfyller kongressens
arbetsplan. Vi föreslår att vi ska fokusera på ett gäng standardsaker och bli riktigt bra på det.
Grejer som då primeras är föreningsstöd, medlemsökning och bildningsinsatser. UNF står inför
en stor omställning där vi kommer har betydligt mycket mindre tillgångar och därmed har det
gjort att många av bidragens delar har sänkts då vi även här behöver dra ner på kostnaderna.
Vi har också valt att ändra på formuleringen som är kopplat till de olika kurserna. Anledningen
till det är att vi inte vill att distrikten ska låsa sig vid att de måste hålla i en kurs och få bidrag för
deltagarna. Därför får distrikten en summa per person från deras distrikt som har gått en t.ex.
UNF:aren. Vi har också valt att lägga till en extra bonus för när en medlem går UNF:aren under
de 6 första månaderna i sitt medlemskap.
Systemet för utbetalning har fungerat sådär under 2018, men när vi har resonerat kring det tror
vi att det mycket är för att det är nytt och distrikten inte är vana vid att tänka på det sättet.
Därför tror vi på att fortsätta med samma system under 2019 också och att lägga extra energi på
att distrikten ska få stöd i att ansöka.
Förslag
o Bidragsperiod 1: 2018 Januari – Juni söks under november 2017. (deadline sista
november). Betalas ut vid årsskiftet.
o Bidragsperiod 2: 2018 Juli-December söks under Maj 2018 (deadline för ansökan sista
maj). Betalas ut i början av Augusti.
o Resultat period 2018 (Föreningar och medlemmar) Betalas ut när årsresultat redovisas.
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Parameter

Krav

Distrikt som genomförtstadge enligt
årsmöte, samt skickat in protokoll
Per förening som genomför och
rapporterar årsmöte, eller grundas under
året
Per bekräftande medlem

Bidrag Antal Totalt
5000

23

115000 kr

2000
100

130
4000

260000 kr
400000 kr

200

1000

200000 kr

Per medlem som har gått UNF:aren

Personen som håller i kursen måste ha blivit
certifierad eller gått Ledaren

Ny medlem som gått UNF:aren inom 6
månader

Bonus som betalas ut extra för nya
medlemmar som går UNF:aren

50

750

37500 kr

Per medlem som har gått FSS

Personen som håller i kursen måste ha blivit
certifierad eller gått Ledaren*

200

650

130000 kr

Per medlem som har gått Ledaren

Personen som håller i kursen måste ha blivit
certifierad eller gått Ledaren*

250

150

37500 kr

Per medlem som har gått Specialist

Personen som håller i kursen måste ha blivit
certifierad eller gått Ledaren*

250

120
Totalt
Balans

30000 kr
1210000 kr
390000 kr

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa fördelning och mål för distriktsbidraget 2019 enligt tabellen

att

fastställa utbetalningen enligt förslaget i underlaget

att

justera budgetposten Distriktsbidrag till 1,2 milj

Lina Sultán, Jens Jörgensen Moberg och Anneli Bylund
Digitalt, 2018-11-02
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Beslutsärende Rätt att teckna konto för UNF (punkt 9 g, bilaga §
16:24)
Bakgrund

Med anledning av att IOGT-NTO:s nuvarande ekonomichef slutar och en ny tillträder behöver
vi därefter konsekvensjustera vem från IOGT-NTO som har rätt att teckna konto. Detta då våra
ekonomitjänster köps in av IOGT-NTO.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2018-11-19 tecknas av Samuel

Somo, Joakim Löfbom och Nancy Pino, två i förening,
att

postförsändelser till UNF från och med 2018-11-19 kvitteras av Samuel Somo,

Joakim Löfbom, Nancy Pino och Anna Classon, var för sig,
att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

Samuel Somo
Stockholm, 2018-11-01
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Beslutsärende En röst att räkna med 2019 (punkt 9 h, bilaga §
16:25)
Bakgrund

På kongressen beslutades det att UNF skulle välja en alkoholpolitisk nyckelfråga att kampanja
kring. Detta gjordes, efter en relativt omfattande insats för uppnå en så demokratisk process som
möjligt, i våras och vi valde alkoholreklam som vår fråga. Under hösten 2018 har en kampanj
arbetats fram och lanserats. Tanken bakom kampanjen har hela tiden varit att den ska verka
längre än 2018. Detta på grund utav den ganska självklara anledningen att nyckelfrågan ska
drivas under en längre tid för att vi ska hinna etablera oss inom just det området. Därför behövs
denna projektplan för att vi ska kunna styra vad vi vill uppnå under 2019 med kampanjen.
Denna projektplan är till synes kortare än vanligt. Det är den för att det egentligen inte finns
särskilt mycket att bestämma mer än vilka mål vi vill uppnå eftersom vi redan har en ram i form
av kampanjen samt att nyckelfrågan redan är vald.
Metod
Vi vill ha en flexibel kampanj och för att ha en sådan krävs resurser och lite finess. Kampanjen
som så är redan utformad så metoden är ju till viss del spikad. Det som jag vill lyfta under detta
stycke är dock just den tanken om att vi inom ramen för kampanjen kan agera på puckar som
dyker upp under året eller att vi utformar nya sätt att engagera sig för vår sak. T.ex. nu
inledningsvis kommer en kunna skriva på ett brev som ska skickas till ansvarig minister. Detta
brev måste någon gång skickas och efter det behöver vi fånga upp alla de som valde att skriva på
brevet. Då finns det en lucka som vi behöver fylla med nya sätt att engagera sig för totalstoppet
av alkoholreklam.
En annan plausibel situation är att beslutsfattarna (fingers crossed) faktiskt väljer att vidta
åtgärder och begränsar alkoholreklamens närvaro i sociala medier. Då kan vi fira vinsten men
också snabbt skifta fokus till att alkoholreklam i offentliga utrymmen generellt borde förbjudas.
Mål
-

UNF når 40 000 personer med #inteimittflöde

-

UNF:s medlemmar deltar aktivt i kampanjen

-

Vi arrangerar ett seminarium i riksdagen

-

Vi får 20 pressklipp med anledning av kampanjen

-

Kampanjen är det som medlemmarna återvänder till i sitt drogpolitiska engagemang
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Förväntad effekt
Vi når en etablering i den drogpolitiska debatten och blir den självklara parten som andra vänder
sig till för att få uttalanden, lära sig mer om frågan eller bara vill skapa debatt.
Detta kan också ses som vår drogpolitiska trygghet. På frågan ”vad gör UNF” kan vi alltid svara
att vi driver frågan kring ett totalstopp för alkoholreklam. När medlemmarna vill engagera sig
drogpolitiskt är det kampanjen de först vänder sig till. VI hoppas också att en effekt av detta är
att den drogpolitiska glöden hittar tillbaka till UNF. Att vi tillsammans som en folkrörelse
kämpar för förändring just i denna specifika frågan och att det i sin tur föder engagemang och
ägandeskap för UNF. Kort sagt kan detta inte bara bli ett sätt för oss att synas och höras och få
vår vilja fram rent politiskt, utan det kan också bli ett sätt för potentiella medlemmar att hitta oss
samt att nuvarande medlemmar vill stanna längre.
Budget
Materialproduktion

40 000 kr

Framtagande av nya engagemangsformer

10 000 kr

Marknadsföring

50 000 kr

Övrigt

5 000 kr

Summa:

105 000 kr

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

anta projektet En röst att räkna med i sin helhet.

Isabelle Benfalk
benfalk@unf.se | 0733603777
Vimmerby, 2018-11-02
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Beslutsärende Verksamhetsplan Gaming 2019 (punkt 9 i, bilaga §
16:26)

Bakgrund
Den digitala kulturen, definierad utifrån perspektivet kring gaming, datorspelande, e-sport, LAN
är en av de mest tongivande, snabbaste växande och för ungdomar mest attraherande
verksamheterna. 9 av 10 ungdomar i åldern 15-24 år anger att datorspelande är ett av deras
intressen. Fler ungdomar spelar idag datorspel än fotboll, och e-sportevenemang tilldrar sig en
miljonpublik världen över.
Den digitala kulturen har de senaste årtiondena tagit världen med storm, men är fortfarande
relativt ung och letar fortfarande sina former. Både vad gäller innehåll, men också intern kultur
och struktur. Företag och organisationer satsar stora pengar och resurser på att följa med i
utvecklingen med bland annat gamifiering, sponsring och reklamplats – för att finnas med när
barnet utvecklas till ungdom för att sedan träda in i vuxenvärlden.
För UNF och nykterhetsrörelsen handlar mycket om att befästa den drogfria kultur som den
digitala kulturen sprungit ur. Redan idag syns flera destruktiva tendenser i kulturen, både vad
gäller alkohol och droger, men också spel om pengar och patriarkala strukturer. Strategiskt
handlar det också om att finnas med där vår målgrupp finns, då såväl dagens ungdomar som
morgondagens vuxna inte kan antas vara lika intresserade av logdans, kafferep och loppisar som
förr i tiden.
Genom att fortsätta arbetet med UNF Gaming kan vi slå vakt om att gamingkulturen fortsatt
utvecklas utan inslag av alkohol och andra droger. Ta tillvara på ett nyktert engagemang bland
både befintliga och nya medlemmar. Stötta och förbättra det värderingsarbete som många andra
aktörer har påbörjat, kopplat till både våra demokratiska och solidariska principer men även
kopplat till normkritik och jämställdhetsperspektiv.
Arbetet är dock bredare än att bara erbjuda våra medlemmar denna form, vi behöver kroka arm
med andra aktörer, finna samarbeten och utveckla gemensamma strukturer som många aktörer
kan samlas kring. På flera sätt är det redan en kamp mot klockan, innan de ”onda” hunnit sätta
sina klor i hela marknaden – men det är också en möjlighet att genom opinionsbildning forma
basen för morgondagens samhällsordning.
Den digitala kulturen är dock en utmaning för nykterhetsrörelsen som byggt mycket av sin
verksamhet kring fysiska lokaler. I den digitala kulturen är en del av verksamhetslokalen förlagd
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digitalt, vilket skapar behovet för oss att anpassa vår verksamhet så att den också kan erbjudas
digitalt – men parallellt också förädla våra fysiska lokaler.

Opinionsbildning
Även om det är omtvistat att det ökade gejmandet genererar den minskade
alkoholkonsumtionen är det tydligt att gaming är en stor fritidsaktivitet för ungdomar, att
marknaden växer starkt och att olika kommersiella aktörer satsar stora pengar på att associeras
med och rida på vågen, däribland alkoholindustrin som försöker ta tillbaka marknadsandelar på
marknader där alkoholkonsumtionen minskat.
Under 2019 planeras därför diverse utspel och debattartiklar kopplat till Gaming och nykterhet.
Därutöver skall strategiska partnerskap med andra aktörer avtalas där vi får igenom vår
ideologiska grund i verksamhetsutövningen, men också kan utveckla gemensamma livskraftiga
projekt och verksamheter som är resursskapande.

Folkbildning
Det pågår idag utveckling av fyra digitala studiematerial/utbildningspaket i samarbete med NBV.
Dessa berör arrangering av lan, onlineturneringar, spelcirklar och att bedriva e-sportlag och skall
vara färdigställda under 2018.
Materialen är utformade att vara praktiska, vilket innebär att deltagaren genom praktisk
tillämpning tar till sig materialet. Ambitionen är även att deltagare skall kunna genomgå
studiematerialet inför varje arrangemang och att studiematerialet ständigt utvecklas och breddas.
Materialet skall även kunna användas vid föreläsningar under arrangemang och skolbesök, där
bland annat våra kärnfrågor kan belysas ur ett gamingperspektiv.
Under 2019 skall studiematerialen användas för att skapa nämnd verksamhet och erbjudas
externt till andra aktörer, för att kvalitétsäkra deras arrangemang både praktiskt och
värdegrundsmässigt. Ett delfokus kommer därför ligga på att integrera ”UNF” i materialet, i
hänseende till bland annat nykterhet och drogfrihet, demokrati och solidaritet.
En viktig del i implementeringen är att studiematerialet skall kunna användas digitalt. Här pågår
redan processer tillsammans med NBV för att förutom kvalitetssäkring också möjliggöra att de
studiecirklarna kan generera studietimmar till NBV för att möjliggöra fortsatta satsningar från
deras sida på vår Gaming-verksamhet.
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Verksamhet
Verksamheten skall i huvudsak vara medlemsdriven, men med inslag av större nationella
satsningar. Verksamheten skall planeras genom studiecirklar, genomföras i samarbete med andra
aktörer och sponsorer och generera medlemskap och föreningar. Vi räknar dock med att många
deltagare främst kommer att delta på våra arrangemang. Denna typ av engagemangsform skall
dock vara likvärdig andra engagemangsformer inom UNF. Verksamheten skall även ha en tydlig
möjlighet till ”levling”, där deltagaren över tid skall ges möjlighet att skapa sin egen och andras
verksamhet. Verksamheten som skapas och genomför skall även användas som lockbete vid
värvning, både digitalt och IRL. Den huvudsakliga verksamheten som kommer prioriteras är
casual gaming, onlineturneringar, LAN och en nationell samling där verksamhet, folkbildning,
erfarenhetsutbyte och inspiration är huvudkomponenterna. Verksamheten kommer utgå från en
digital plattform där Discord är en central del.

Värdegrundsarbete
För att slå vakt om vår demokratiska, solidariska och drogfria värdegrund, skall våra strukturer
genomsyra arbetet. Vad gäller jämställdhet kommer vi i verksamhetsutövningen, så långt det är
möjligt, föra fram kvinnor. Det kan handla om att porträttera en kvinna i våra studiematerial,
låta en icke-man hålla en föreläsning, skapa ett pro-lag med kvinnor. Vi leder genom exempel.

Mål för arbetet 2019
Stötta genomförandet av 10 distrikt-LAN och 50 förenings-LAN
Finna en officiell sponsor för UNF Gaming
Sluta ett strategiskt samarbetsavtal med minst en organisation verkandes i den digitala kulturen
Generera 10 föreningar vars verksamhet utgår från den digitala kulturen
Generera 250 medlemmar vars intresse utgår från den digitala kulturen
Nå 200 deltagare i ett UNF-certifierat Gaming-arrangemang
Sprida budskapet om UNF Gaming vid 100 skolbesök
Generera 1 000 studietimmar till NBV.
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Vara det goda exemplet kring hur en kultur kan skapas inifrån
Ta fram ett e-sportslag med deltagare som inte definierar sig som män som representerar UNF i
olika sammanhang
Certifiera 10 externa onlineturneringar och/eller LAN
Startar en Twitch-kanal där vår verksamhet kan sändas
Anordnar en nationell samling med, förutom verksamhetsutövning även, folkbildande och
inspirerande inslag.
Skriva 2 debattartiklar kopplat till UNF:s värdegrund och UNF Gaming.
Kora det bästa UNF-laget 2019 i 2 olika spel.

Budget
Avsättning av medel för verksamhetens genomförande: 100 000 kr

85 (87)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2018-11-16-18

Beslutsärende Målsättning för kongressen (punkt 9 j, bilaga §
16:27)
Bakgrund
På förbundsstyrelsens möte i februari tillsattes en kongressgrupp som fick i uppdrag att
återkomma med mål för kongressen.
Analys
Kongressgruppen har diskuterat om vilka mål som känns relevanta att ha med i kongressen och
landat i ett övergripande värdeord för kongressen, en målgrupp, deltagarantal och ett kopplat till
ekonomi. Nedan följer en analys
Värdeord – Storslagen
Kongressen är höjdpunkten på vår mandatperiod, både ur ett demokratiskt perspektiv, men
också för rörelsen och övriga UNF-medlemmar. För den som kommer på kongressen är det ett
minne för livet, det tänder en gnista i ett vilande engagemang och det är rekordmånga på plats
plus att det är en av våra mest påkostade event och vi är på samma plats som övriga rörelsen.
Målgrupp – 14-årig medlem som åker på sin första kongress
Tanken med målgruppen är att vi ska ha en kongress som är trygg och välkomnande. Det ska
lockande och intressant verksamhet som är en kul upplevelse. Det ska även vara en demokratisk
process som är så inkluderande att den ovan nämna målgruppen kommer hänga med och
uppskatta att sitta som ombud.
Deltagarantal
Frågan vi har ställt oss i kongressgruppen är om det är ekonomiskt försvarbart med en kongress
som tar en femtondel av våra intäkter och därför har vi börjat fundera på andra sätt att lägga upp
kongressen på. I nuläget finns det olika sätt att se på deltagarantalet inför kommande kongress.
Därför har vi tre olika förslag på mål för deltagarantal där första förslaget är det vi behöver göra
för att uppfylla vår demokratiska plikt och de andra två förslagen är att skala upp.
Endast ombud/ersättare - Ett minimum är att vi gör en kongress med fokus på förhandlingar
och inte gör något utöver det. Det innebär att vi skickar ombud och ersättare, FS,
funktionärer/personal som behövs för att kunna genomföra ett bra och givande möte. Enligt
budgetberäkningarna skulle detta innebära en kostnad på ca 600 000 kr
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100 deltagare - Väljer vi att skala upp det en nivå landar vi på att ha en kongress för 100
deltagare utöver de som deltar i förhandlingar, detta sker då i formen av UNF-läger. Troligen
med ett större åldersspann än lägret tidigare haft. Fokus kommer då ligga på att skapa roliga
minnesvärda aktiviteter. Detta alternativ skulle innebära en kostnad på ca 1 miljon
200 deltagare - Höjer vi oss ännu en nivå landar vi i ett alternativ med att ha 200 deltagare utöver
de som deltar i förhandlingarna. Väljer vi detta mål kan vi genomföra både UNF-läger och
temaspårsliknande aktiviteter. Kostnaden för detta landar på ca 1,3 miljoner
10% eller 5% av kongressen ska finansieras med externa medel
Kongressgruppen har landat i att UNF tyvärr inte kan fortsätta lägga samma summor på
kongressen. Därför behöver vi börja ta ansvar för att hitta annan finansiering till framförallt den
verksamhet som sker utanför förhandlingarna. 10% skulle innebära en summa på 100 000 kr
behöver komma in från andra håll än kongressbudgeten och 5% 50 000 kr.
Tillgängliga förhandlingar
För att den valda målgruppen ska kunna sitta med i våra förhandlingar behöver vi ha ett högt
fokus på att de ska vara tillgängliga. Detta skulle innebära kongresshandlingar skrivet på ett
lättförståeligt språk och är inlästa, diskussionsformat som är mer varierande än plena och
pedagogiska verktyg både inför och under kongressen. Detta ser vi som en förutsättning för att
alla ska kunna delta i vår demokratiska process på lika villkor.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

värdeordet för kongressen är Storslagen

att

målgruppen för kongressen är 14-årig medlem som åker på sin första kongress

att

deltagarantal är bara ombud, 100 utöver ombud eller 200 utöver ombud

att

10% eller 5% av kongressen ska finansieras med externa medel

att

kongressförhandlingarna ska vara tillgängliga

Maria Emilsson och Anneli Bylund
Göteborg och Karlstad, 2018-11-05
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