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Plats: Församlingshemmet, Örnsköldsvik 

Datum: den 29 juni 2019 

Närvarande ledamöter: Filip Nyman 
Jane Segerblom 
Daniel Bergdahl 
Johan Fridlund 
Ellen Hjort 
Jacob Nehrer 
Simon Thörn  

Närvarande tjänstemän: Samuel Somo 
 

Paragrafer: §§ 1:1-1:8 

 

§ 1:1 Mötets öppnande 

Filip Nyman hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 21:40. 

§ 1:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga 1:1) 

Mötet beslutade 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 1:3 Val av sekreterare 

Mötet beslutade 

att välja Daniel Bergdahl och Samuel Somo till sekreterare för mötet.  

§ 1:4 Val av justerare 

Mötet beslutade 

att välja Ellen Hjort och Jacob Nehrer till justerare för mötet. 
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§ 1:6 Beslutsärende 

§ 1:6 Beslutsärende a) Firmatecknare (bilaga 1:2) 

 
Mötet beslutade 

att Ungdomens Nykterhetsförbunds (organisationsnummer 878500-
1622) firma från och med 2019-07-01 tecknas av Jane Segerblom, 
Filip Nyman, Johan Fridlund och Samuel Somo dock minst två i 
förening, samt 
 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 1:6 Beslutsärende b) Konto, attest- och utanordningsrätt (bilaga 1:3) 

 

att ta att-satserna i klump med gjorda ändringar, 

att UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2019-07-01 tecknas 
av Samuel Somo, Joakim Löfbom (och Nancy Pino, två i förening, 

att postförsändelser till UNF från och med 2019-07-01 kvitteras av 
Samuel Somo, Joakim Löfbom, Nancy Pino och Anna Classon, var 
för sig, 

att utanordningsrätt från och med 2019-08-01 tillkommer Jane 
Segerblom, Filip Nyman, Johan Fridlund, Samuel Somo samt Johan 
Persson, med restriktioner till förbundsstyrelsens resor, 
traktamenten och utlägg, 

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

att Jane Segerblom, Filip Nyman, Johan Fridlund, Samuel Somo, samt 
Johan Persson, från och med 2019-08-01 har attesträtt för alla övriga 
kostnader liksom generell attesträtt inom förbundet UNF, 

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

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
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§ 1:6 Beslutsärende c) Beslut om arvoderingsutredning (bilaga 1:4) 

Ärendet föredras. 

att uppdragasge Johan Fridlund och Jacob Nehrer att utreda 
arvoderingsformen inom styrelsen 

att arvoderingsutredning presenteras för styrelsen på nästa möte 

 

§ 1:6 Beslutsärende d) Beslut om arvodering (ingen bilaga) 

Ärendet föredras. 

att inga arvoderingar fastställs i nuläget 

§ 1:7 Nästa möte 
 Filip föredrar att nästa möte sker under arbetsveckan den 31 juli till 4 augusti. 
Därefter sker Förbundsstyrelsens möte den 13-15 september samt 15-17 
november. Plats meddelas senare. 

§ 1:8 Avslutning  
Filip Nyman tackar för engagemanget denna sena timme och avslutar mötet  
23:10 
 

 
 
                   Protokollet signeras via e-tjänsten SCRIVE 
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_______________________________________ ________________ 

Filip Nyman, mötesordförande  Örnsköldsvik 

 

 

_______________________________________ ________________ 
Daniel Bergdahl, mötessekreterare  Örnsköldsvik 
 
 

 
_______________________________________ ________________ 
Samuel Somo, mötessekreterare  Örnsköldsvik 

 

 
_______________________________________ ________________ 
Ellen Hjort, mötesjusterare  Örnsköldsvik 

 

 

_______________________________________ ________________ 

Jacob Nehrer, mötesjusterare  Örnsköldsvik 

 


