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Plats: UNF:s kansli, Stora Essingen, Stockholm 

Datum: den 1-4 augusti 2019 

Närvarande ledamöter: Daniel Bergdahl 
Johan Fridlund (ej närvarande §2:7d eller §2:8c) 
Ellen Hjort 
Jacob Nehrer 
Filip Nyman (ej närvarande §2:7d eller §2:8c) 
Jane Segerblom (ej närvarande §2:7d eller §2:8c) 
Simon Thörn 

Närvarande tjänstemän: Samuel Somo (ej närvarande §2:7d eller §2:8c) 

Paragrafer: §§ 2:1-2:11 

Bilagor: §§ 2:1-2:13 

 
§ 2:1 Mötets öppnande 

Jane Segerblom hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 09:03 den 2019-08-01 och informerade 

om schemat för helgen. 

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

Johan Fridlund föreslår att ta bort diskussionsärendet Budget 

Simon Thörn föreslår att ta bort diskussionsärendet Bildningssystem 

Jane Segerblom föreslår att lägga till diskussionsärendet september-FS som punkt 7g 

Jane Segerblom föreslår att lägga till beslutsärendet Distriktsstöd och framtida stödsystem för 
distrikt som punkt 7g och flytta Delegationsordning till punkt 7h 

Simon Thörn föreslår att lägga till beslutsärendet Folk med sånger kan aldrig dö 

Daniel Bergdahl föreslår att lägga till val av mötessekreterare till föredragningslistan 

Simon Thörn föreslår att lägga till punkten Övriga frågor till föredragningslistan 

Simon Thörn föreslår att lägga till punkten Nästa möte till föredragningslistan  

 
Mötet beslutade 
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att bifalla samtliga ändringsyrkanden  

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar. 

 
§ 2:3 Val av sekreterare  

Mötet beslutade 

att välja Daniel Bergdahl till sekreterare för mötet. 

 
§ 2:4 Val av justerare 

Mötet beslutade 

att välja Ellen Hjort och Jacob Nehrer till justerare för mötet. 

 
§ 2:5 Lägesrunda  

Förbundsstyrelsen och generalsekreteraren meddelade hur deras sommar varit, samt vad som händer i 

livet just nu. 

 
§ 2:6 Föregående protokoll  

Daniel Bergdahl föredrog det senaste protokollet. 

Mötet beslutade: 

att  lägga FS1 till handlingarna. 

 
§ 2:7 Diskussionsärenden 

§ 2:7 a) Arbetsplansinriktning (bilaga 2:2a) 

Nedan följer ett axplock ur diskussionen kring arbetsplansinriktning: 

• Hur många medlemmar UNF som organisation bör ha vid årsskiftet åren 2019 och 2020 
för att vi ska uppnå vårt mål med 8000 medlemmar år 2021, samt hur många 
värvningstillfällen som skulle behöva genomföras, statistiskt sett, för att uppnå de 
siffrorna. 

• Fokus på nya värvningsformer, där tillgänglighet, konkreta insatser, rörelsesamarbete 
och värvningsformer lyftes fram som fokuspunkter. 
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• Hur vi skapar en starkare värvningskultur, med hjälp av folkbildning, hållbart 
engagemang, stolthet och syfte/egenskap, samt distriktsstöd. 

• Prioritering av bildningssystem i form av organisatorisk bildning, ideologisk bildning 
och implementering och förankring 

• Hur vi blir en självklar röst för allmänheten när det kommer till drogpolitik, genom att 
påverka makthavare, aktivt arbeta med drogpolitisk bildning, fortsätta arbetet med 
nuvarande nyckelfrågan inom drogpolitik och hur vår drogpolitik kan vara delaktig i att 
lösa klimatkrisen. 

 
Mötet beslutade:  

att  notera diskussionen.  

 
§ 2:7 b) Förväntningar på sig själv (Ingen bilaga) 

Under detta pass tilldelades styrelseledamöterna papper med frågor gällande förväntningar på sig själva. 

Dessa frågor besvarades skriftligt och individuellt och redovisades sedan inför grupp. Samtliga i styrelsen 

fick här också berätta om sina förväntningar på sig själva, samt diskutera hur väl det stämmer överens 

med övrigas tankar, samt tidigare system. 

 
Mötet beslutade:  

att  notera diskussionen. 

 

§ 2:7 c) Verksamhetsplaneringsprocess (bilaga 2:3a) 

Mötet diskuterade behovet av tydliga ramar kring processen bakom verksamhetsplaneringen. Här 

diskuterades vad som skall göras av FS, personalen och ideella personer respektive. En tidigare plan för 

verksamhetsplanering lyftes och vidareutvecklades av förbundsstyrelsen. 

 
Mötet beslutade:  

att  notera diskussionen. 

 
§ 2:7 d) Arvoderingsutredning (bilaga 2:4) 

Jane, Filip, Johan och Samuel lämnade rummet inför denna diskussion. De FS-ledamöter som inte var 

föreslagna till arvodering höll en separat diskussion gällande specifikt de uppgifter och arvoderingsgrader 

som bör gälla för de ledamöter som föreslagits få sagda arvoderingar. Mötet diskuterade det framtagna 
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underlaget för arvodering, med fokus på vad de olika arvoderingarna skulle innebära och hur mycket 

extra arbete olika procentsatser av arvodering skulle innebära. 

 
Mötet beslutade:  

att  notera diskussionen. 

 
§ 2:7 e) Arbetsordning (bilaga 2:5a) 

Mötet diskuterade förslag på ny arbetsordning. 

 
Mötet beslutade:  

att  notera diskussionen. 

 
§ 2:7 f) Delegationsordning 

Generalsekreterare Samuel Somo föredrog tidigare delegationsordning. Förbundsstyrelsen diskuterade 

därefter ändringsförslag för en ny delegationsordning, med vägledning av Samuel Somo. 

 
Mötet beslutade:  

att  notera diskussionen. 

 
§ 2:7 g) September-FS (Ingen bilaga) 

Mötet diskuterade medskick av diskussions-och beslutspunkter till Förbundsstyrelsemötet i september. 

Dessa var medskicken från Förbundsstyrelsens diskussion. 
• Övergripande prioriteringar 
• Kongressuppdragen 
• Första diskussionsunderlag för värvningsmöjligheter från personalen kommer till 

september-FS 
• Ekonomisk diskussion 
• Dokument om bildningsstrategi 
• Första utkast med uppdrag till personalen till september-FS 

 
 

Mötet beslutade:  

att notera diskussionen. 
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§ 2:8 Beslutsärenden 

§ 2:8 a) Arbetsplansinriktning (Bilaga 2:2b) 

Mötet föreslog att ändra formuleringen av att-sats 1 från  
“att prioriteringarna i Bilaga 1 blir styrelsens agenda för 2020 till 2021 samt” till 
“att inriktningarna i Bilaga 1 blir styrelsens agenda för 2020 till 2021 samt” 
 
Jacob Nehrer och Jane Segerblom som skrivit handlingen jämkade sig med det nya förslaget på 
formulering 
 
Simon Thörn Föreslog: 

att ta bort punkten “tillgänglighet” under målet “UNF satsar på att nå, värva och 
inkludera målgrupper som är underrepresenterade i UNF för att skapa en god 
mångfald bland medlemmarna genom att bland annat undersöka nya 
värvningsformer, för att nå dessa, som kan användas av distrikten.” 

Ellen Hjort Föreslog:  

att stryka punkt två och tre under "UNF blir en inkluderande organisation vilket 
uppnås genom ett tydligt likabehandlingsarbete." 

Ellen Hjort Föreslog:  

att lägga till punkten kulturförändring under "UNF blir en inkluderande organisation 
vilket uppnås genom ett tydligt likabehandlingsarbete." 

Ellen Hjort Föreslog: 

att under "UNF blir en inkluderande organisation vilket uppnås genom ett tydligt 
likabehandlingsarbete" ändra brödtexten till “vi tar vidare likabehandlingsgruppens 
arbete och uppfinner inte hjulet igen. Det ska vara tydligt vad UNF gör för att få 
igenom en kulturförändring i organisationen." 

Simon Thörn Föreslog:  

att under punkten “UNF ska fortsätta arbetet med vår valda nyckelfråga - att stoppa 
alkoholreklamen” ändra texten till: "Förbundsstyrelsen upplever att målet redan 
beskriver vad som vill uppnås och att personalorganisationen kan utreda det 
fortsatta arbetet." 
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Mötet föreslogs besluta: 

att anta Bilaga 2 i sin helhet. 

att ta bort punkten “tillgänglighet” under målet “UNF satsar på att nå, värva och 
inkludera målgrupper som är underrepresenterade i UNF för att skapa en god 
mångfald bland medlemmarna genom att bland annat undersöka nya 
värvningsformer, för att nå dessa, som kan användas av distrikten.” 

att stryka punkt två och tre under "UNF blir en inkluderande organisation vilket 
uppnås genom ett tydligt likabehandlingsarbete." 

att lägga till punkten kulturförändring under "UNF blir en inkluderande organisation 
vilket uppnås genom ett tydligt likabehandlingsarbete." 

att under "UNF blir en inkluderande organisation vilket uppnås genom ett tydligt 
likabehandlingsarbete" ändrar brödtexten till “vi tar vidare 
likabehandlingsgruppens arbete och uppfinner inte hjulet igen. Det ska vara tydligt 
vad UNF gör för att få igenom en kulturförändring i organisationen." 

att under punkten “UNF ska fortsätta arbetet med vår valda nyckelfråga - att stoppa 
alkoholreklamen” ändra texten till: "Förbundsstyrelsen upplever att målet redan 
beskriver vad som vill uppnås och att personalorganisationen kan utreda det 
fortsatta arbetet.", samt 

att de reviderade inriktningarna i Bilaga 1 blir styrelsens agenda för 2020 till 2021. 

 
Mötet beslutade:  

att anta Bilaga 2 i sin helhet. 

att ta bort punkten “tillgänglighet” under målet “UNF satsar på att nå, värva och 
inkludera målgrupper som är underrepresenterade i UNF för att skapa en god 
mångfald bland medlemmarna genom att bland annat undersöka nya 
värvningsformer, för att nå dessa, som kan användas av distrikten." 

att stryka punkt två och tre under "UNF blir en inkluderande organisation vilket 
uppnås genom ett tydligt likabehandlingsarbete." 

att lägga till punkten kulturförändring under "UNF blir en inkluderande organisation 
vilket uppnås genom ett tydligt likabehandlingsarbete." 
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att under "UNF blir en inkluderande organisation vilket uppnås genom ett tydligt 

likabehandlingsarbete" ändrar brödtexten till “vi tar vidare 
likabehandlingsgruppens arbete och uppfinner inte hjulet igen. Det ska vara tydligt 
vad UNF gör för att få igenom en kulturförändring i organisationen." 

att under punkten “UNF ska fortsätta arbetet med vår valda nyckelfråga - att stoppa 
alkoholreklamen” ändra texten till: "Förbundsstyrelsen upplever att målet redan 
beskriver vad som vill uppnås och att personalorganisationen kan utreda det 
fortsatta arbetet.", samt 

att de reviderade inriktningarna i Bilaga 1 blir styrelsens agenda för 2020 till 2021. 

 
§ 2:8 b) Verksamhetsplaneringsprocess (Bilaga 2:3b) 

 
Mötet föreslogs besluta:	 

att  anta förslag 1 som verksamhetsplaneringsprocess, eller 

att anta förslag 2 som verksamhetsplaneringsprocess. 

att uppdragse generalsekreteraren att till förbundsstyrelsens september-möte 
inkomma med en rapport om hur arbetet går och vilket stöd 
personalorganisationen behöver från styrelsen. 

 
Mötet beslutade:  

att  anta förslag 1 som verksamhetsplaneringsprocess. 

att avslå förslag 2 som verksamhetsplaneringsprocess. 

att uppdragse generalsekreteraren att till förbundsstyrelsens september-möte 
inkomma med en rapport om hur arbetet går och vilket stöd 
personalorganisationen behöver från styrelsen. 

 

§ 2:8 c) Arvoderingsutredning (Bilaga 2:9) 

Respektive omröstad person lämnar rummet under omröstningen.  
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Jacob Nehrer föreslår att Simon Thörn leder mötet under denna punkt då det är bättre praktiskt 
att någon annan än Jane Segerblom som är tilltänkt arvoderad, leder mötet. 

 

Mötet föreslogs besluta:	 

att välja Simon Thörn till ordförande för mötet under punkt 8c, 
Arvoderingsutredning. 

att anta syftet för arvodering enligt underlaget. 

att ingen arvoderas. 

att arvodera Filip Nyman på 100%. 

att arvodera Jane Segerblom på 25%. 

att arvodera Johan Fridlund på 25%. 

att fördela kvarvarande procent över styrelsens övriga ledamöter. 

att arvoderingarna påbörjas 2019-09-01 och löper tillsvidare fram tills kongressen 
2021. 

att det vid uppsägning av arvodering betalas ut arvode under tre månader från 
uppsägningsdatum. 

att spara kvarvarande procent för framtida satsningar under mandatperioden. 

att Simon Thörn är kontaktperson för arvoderade. 

 
Mötet beslutade:  

att  Simon Thörn väljs till ordförande för mötet under punkt 8c, 
Arvoderingsutredning. 

att anta syftet för arvodering enligt underlaget. 

att avslå förslaget att ingen arvoderas. 

att arvodera Filip Nyman på 100%. 

att arvodera Jane Segerblom på 25%. 
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att arvodera Johan Fridlund på 25%. 

att avslå förslaget att fördela kvarvarande procent över styrelsens övriga ledamöter. 

att arvoderingarna påbörjas 2019-09-01 och löper tillsvidare fram tills kongressen 
2021. 

att det vid uppsägning av arvodering betalas ut arvode under tre månader från 
uppsägningsdatum. 

att avslå förslaget att spara kvarvarande procent för framtida satsningar under 
mandatperioden. 

att Simon Thörn är kontaktperson för arvoderade. 

 

§ 2:8 d) Riktlinjer kring arvoderingar i UNF:s förbundsstyrelse (Bilaga 2:10) 

 
Mötet föreslogs besluta:	 

att anta riktlinjerna kring arvoderingar i UNF:s förbundsstyrelse. 

att Simon Thörn sköter den praktiska hanteringen av arvoderingen/arvoderingarna. 

 
Mötet beslutade:  

att  anta riktlinjerna kring arvoderingar i UNF:s förbundsstyrelse. 

att Simon Thörn sköter den praktiska hanteringen av arvoderingen/arvoderingarna. 

 

§ 2:8 e) Riktlinjer kring ersättning och utrustning (Bilaga 2:11) 

 
Mötet föreslogs besluta:	 

att anta Riktlinjer kring ersättningar och utrustning i sin helhet. 

 
Mötet beslutade:  

att  anta Riktlinjer kring ersättningar och utrustning i sin helhet. 
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§ 2:8 f) Arbetsordning (Bilaga 2:5b) 

 
Mötet föreslogs besluta:	 

att lägga till den beslutade verksamhetsplaneringsprocessen i arbetsordningen. 

att anta arbetsordningen. 

att välja Filip Nyman, Ellen Hjort och Johan Fridlund till ordinarie ledamöter i 
arbetsutskottet. 

att välja Jane Segerblom, Jacob Nehrer, Simon Thörn och Daniel Bergdahl till 
ersättare i arbetsutskottet i den ordningen. 

 
Mötet beslutade:  

att lägga till den beslutade verksamhetsplaneringsprocessen i arbetsordningen. 

att anta arbetsordningen. 

att välja Filip Nyman, Ellen Hjort och Johan Fridlund till ordinarie ledamöter i 
arbetsutskottet. 

att välja Jane Segerblom, Jacob Nehrer, Simon Thörn och Daniel Bergdahl till 
ersättare i arbetsutskottet i den ordningen. 

 

§ 2:8 g) Distriktsstöd och framtida stödsystem för distrikt (Bilaga 2:12) 

 
Mötet föreslogs besluta:	 

att uppdragse Jane Segerblom och Jacob Nehrer att utreda formen på distriktsstöd för 
mandatperioden och presentera detta på förbundsstyrelsemötet i september. 

att tillämpa förslaget gällande distriktsinspiratörer fram tills att ett permanent 
stödsystem finns implementerat. 

att ge Jane Segerblom i uppdrag att tillsätta distriktsinspiratörerna. 
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Mötet beslutade:  

att  uppdragse Jane Segerblom och Jacob Nehrer att utreda formen på distriktsstöd för 
mandatperioden och presentera detta på förbundsstyrelsemötet i september. 

att tillämpa förslaget gällande distriktsinspiratörer fram tills att ett permanent 
stödsystem finns implementerat. 

att ge Jane Segerblom i uppdrag att tillsätta distriktsinspiratörerna. 

 
 
§ 2:8 h) Delegationsordning (Bilaga 2:6) 

 
Mötet föreslogs besluta:	 

att anta delegationsordningen för kongressperioden 2019-2021 

 
Mötet beslutade:  

att anta delegationsordningen för kongressperioden 2019-2021 

 
§ 2:8 i)  Ett folk med sånger kan aldrig dö (Bilaga 2:13) 

 
Mötet föreslogs besluta:	 

att Simon Thörn utses till folkrörelsesångansvarig och till varje ordinarie styrelsemöte 
förbereder en sång att sjunga. 

 
Mötet beslutade:  

att Simon Thörn utses till folkrörelsesångansvarig och till varje ordinarie styrelsemöte 
förbereder en sång att sjunga. 

 
§ 2:9 Övriga frågor 

• LSU - LSU har representantskap senare under året och öppnat upp för nomineringar. 
Arbetsutskottet uppdragsges att fatta beslut kring den nominerade.  
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• Avsättning av tid för praktisk information om de interna systemen - Denna avsättning av 
tid bör göras för september-FS. 

 
§ 2:10 Nästa möte  

Kommande möten med sedan tidigare fastslagna datum hålls 13-15 september 
2019 i Stockholm samt 15-17 november 2019 i Göteborg. 
 
Följande datum föreslogs för möten 2020: 

 
24-26 januari 
13-15 mars 
8-10 maj 
11-13 september 
13-15 november 

 
Mötet beslutade  
 
att  fastställa datumen för ordinarie FS-möten 2020 enligt ovan. 
 
 
 
§ 2:11 Avslutning  

Mötet avslutades för hemfärd klockan 12:25 2019-08-04. 
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Signeras via e-signering 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________ 

Jane Segerblom, mötesordförande   

	
	
	
	
	
 

_________________________________________________________________________ 
Daniel Bergdahl, mötessekreterare 

	
	
	
	
 

_________________________________________________________________________ 

Ellen Hjort, protokolljusterare   

	
	
	
	
 

_________________________________________________________________________ 

Jacob Nehrer, protokolljusterare  


