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Föredragningslista (punkt 2, bilaga §7:1)
Ärende

Vem

1. Öppnande

FN

2. Fastställande av

FN

Tid

Förslag

föredragningslistan
3. Val av mötessekreterare

FN

4. Val av justerare

FN

5. Personalfripunkt

FN

6. Lägesrunda

FN

7. Rapporter

FN

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Föregående protokoll
Ordföranderapport Filip
Ordföranderapport Jane
Kassörsrapport Johan
GS Rapport
Rapport från AU
Rapport omvärldsanalys
Drogpolitiskrapport
Bildningsrapport
UNF organiserar sig
UNF påverkar
UNF Blir fler
Hand i hand
Ekonomi
Insamling

8. Diskussionsärenden
a)
b)
c)
d)

Reviderad Resepolicy
Medlemsstatistik
Konflikthantering
Politisk spjutspets

JN
FN
JS
JF
SS
EH
SS
FN
ST
ST
FN
JN
SS
SS
SS

5 min
5 min
5 min
5 min
10 min
5 min
15 min
5 min
5 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min

JS
SS
SS
FN
FN
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9. Beslutsärenden

FN

a) Kongressupplägg
FN/JF
b) POPBOX
SS/JF
c) Revision av Jönköpings distrikt
10. Övriga frågor
FN
11. Nästa möte

FN

12. Avslutning

FN
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Ordföranderapport Filip Nyman (punkt 7b,
bilaga § 7:2)
Period 27/1 – 25/2

Rapport
Det har varit en väldigt produktiv månad!
DSSen har börjat planeras, jag har varit och besökt föreningar ute i landet, vi har haft ett
debattsvar i aftonbladet angående CUF:s legaliseringsartikel och jag och Samuel har träffat
MUCF med övriga Ungdomsrörelsen.
Att få komma ut i landet och träffa våra föreningar har givit mig otroligt mycket energi tillbaka.
Jag har varit i Uppsala, Växjö, Östersund och sist men inte minst Sandviken. Att få hänga och
snacka med medlemmar om vilka utmaningar som finns och hur jag eller förbundsstyrelsen kan
göra för att det ska bli bättre är så otroligt givande. Det är också viktigt att komma ut och se att
saker faktiskt händer ute i landet och det är även det som gör att jag orkar lite till. Det har varit
fantastiskt! Mitt i allt detta passade jag på att ta en liten weekend till min Sälen med min far och
det var också väldigt skönt att få koppla av lite i backen. Under perioden som har gått så har jag
träffat massa olika organisationer och personer. Jag var på IQ:s Alkoholindex 10 år veckan efter
FS-mötet och det var roligt att se att drickandet faktiskt minskar. Jag har träffat CAN och hade
en introdag där jag fick mer information om hur vi kan samverka med varandra och även om
hur de jobbar. Veckan därpå arrangerade CAN en forskar-dag där de hade presentationer om
den forskningen de gjort under året. Det var ett otroligt bra koncept och jag gick därifrån med
flera lärdomar. Jag har också deltagit en sväng på DO-nätverket och jag fick informera lite vad
som händer framöver hos oss och i landet, otroligt roligt att träffa våra förtroendevalda!
Jag tror att nästa period kommer bli mer hektisk med både distriktsårsmöten att gå på och en
DSS att fortsätta planera. Nästa vecka åker jag till Wien för att delta på UODC youth-forum om
substance prevention, det kommer bli otroligt roligt och ni kommer få höra allt om det.

Upp till kamp!
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se | 0705463240
Stockholm, 2020-02-25
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Ordföranderapport Jane Segerblom (punkt
7c, bilaga § 7:3)
Gäller period: 08/01–02/27

Rapport
Under perioden som har varit har jag lagt mycket tid på distriktsstödsuppdraget som jag även
gjorde under förra perioden också detta uppdraget har varit min främsta prio under dem senaste
månaderna. Under slutet av januari och börja av februari la jag mycket tid på att planera inför
DO- nätverket som var den 14–16 februari. Tillsammans med Simon Thörn och Johan Fridlund
diskuterade vi fram ett upplägg för helgen under helgen deltog även bildningsledaren för att få
en bild av hur nätverken fungerar och för att vi sedan tillsammans skulle kunna göra en
utvärdering av alla nätverken och hur vi tycket att det har fungerat att samarbeta med Tollare.
Efter nätverken genomfördes det ett utvärderingsmöte tillsammans med bildningsledare, kassör
och ansvarig ordförande där man sedan bestämde sig för att kalla till ett nytt möte tillsammans
med ansvarig lärare ifrån Tollare.
Efter nätverken satte distriktsstödsgruppen igång med intervjuer för faddergruppen. Det har än
så länge bara genomförts några intervjuer för gruppen dock kan vi glatt meddela att vi hittills
tillsatt tre faddrar, Jennie Rydén, Sigrid Björk och Jens Jörgensen Moberg. Dessa kommer ni att
få chans att träffa under DSS i april då vi genomför en fadderhelg. Nu i mars planeras det att
hålla ett uppstartsmöte för faddergruppen när det blir är inte helt bestämt. Nu är även arbetet
med att tillsätta insatsstyrkan igång och rullar just nu håller vi på att försöka fiska in folk till den
gruppen också.
Jag har även deltagit på en del videomöten kopplat till mitt uppdrag i hand-i-hand styrgruppen
samt möten kring almedalsveckan och planering inför det. Jag passade även på att hjälpa till i
Jönköping när det skulle packas och sättas ihop UNF:aren pärmar. Nu i februari fick jag även
chansen att vara med på ett uppstartsmöte för en ny förening som tidigare har varit en
trivselgerillagrupp, Kladdkaka & co kändes super kul att kunna vara med och starta upp en ny
förening.

Extraordinära insatser
•

Möte med Samuel och Simon i hand-i-hand styrgruppen samt konceptsutvecklingsgruppen

•

DO- avstämningar

•

DO-nätverk

•

Faddergruppen och intervjuer

8(62)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2020-03-13-15

•

Startat en ny förening, Kladdkaka & co

•

Planering inför DÅM så att alla distrikt för besök av en förbundsrepresentant

Framåt
Nu framåt kommer jag att lägga mycket tid på att se till att implementeringen av det nya
distriktsstödet bli bra, hålla intervjuer för faddergruppen och insatsstyrkan. Nu börjar det även
på riktigt sätta igång med distriktsårsmötesperioden jag kommer att besöka fyra
distriktsårsmöten. Ser mycket framemot det. Nu under veckan som kommer ska jag även delta
på prisutdelningen för ”Årets unga ledande kvinna”.

Slutord
Nu under året som kommer ser vi till att bygga en stabil grund och sätter fart på bildningen igen.
Vi tillsammans bygger framtidens aktivister, demokratikämpar och ledare som kommer leda
samhället framåt!
” Antingen hittar vi en väg, eller så gör vi en”
Hannibal
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jane Segerblom
Jönköping. 2020-02-27
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Förbundskassörsrapport (punkt 7d, bilaga §
7:4)
Det har hänt mycket de här senaste månaderna och tiden går så oerhört snabbt!
Jag har haft samtal med flertalet distrikt som t.ex. Norrbotten, Jämtland, Västerbotten, Dalarna,
Skåne, Västernorrland och Stockholm kring ekonomiska frågor. Jag har varit med på en träff
med UNF Stockholm där vi hade en workshop kring föreningsekonomi samt avslutade kvällen
med Melodifestivalen tillsammans med föreningen Vildvuxen.
Jag har haft ett fantastiskt DK-nätverk på Tollare med ett gäng härliga kassörer där vi främst
arbetade med frågor kring DÅM, helgen var lyckad och alla åkte hem glada. Under helgen gjorde
vi även en film som snart kommer släppas! Jag själv har också varit på en utbildningsdag i
Östersund som heter Spridningskonferens som handlade om förebyggande arbete kring cannabis
och alkohol för ungdomar framförallt.
Jag tillsammans med vår underbara administrativa sekreterare tillika min namne har
sammanställt distriktsbidragen och gjort utskick till alla distrikt om vad de fått som sista del
2019, nu påbörjas arbetet för 2020.
Möten har jag haft några stycken av dels igen med Vi unga kring bidragssökning för distrikt,
Våra gårdar angående Boverketansökningar samt med SSU hur de arbetar.
Jag har skickat ut inbjudan för onlineträffar för föreningskassörer vilket har varit en fråga som
jag fått om vi kan ha – vilket blir kul och spännande!
Samuel och jag har pratat en del om Popbox, kommer en annan rapport på det samt Filip och jag
har pratat kring kongressupplägg som också kommer som en annan rapport.
Vi har påbörjat en utvärdering kring nätverken jag, Jane, Simon och Linnea.
Min stjärngrej denna period är absolut nätverket!

Jag föreslår mötet
Att notera rapporten
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GS-rapport för FS 20200313-15 (punkt 7e,
bilaga § 7:5)
Då var det dags igen! En återblick sen förra styrelsemötet. En inblick i vad som komma skall till
nästa möte.

Ekonomi
Det finns en separat handling rörande ekonomin för 2019 som ska behandlas under mötet. För
2020 kan vi inte riktigt än göra några antagen. Det är efter första kvartalet vi gör vår första
kostnadsprognos för året.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har beviljat oss 0,7mSEK verksamhetsbidrag. Det är återigen en minskning med
0,1mSEK jämfört med året innan. Trenden har sett ut så nu några år i rad, och det är inte bara vi
som får minskat bidrag. Vi är givetvis superglada för att den verksamhet vi bedriver fortfarande
kan inbringa dessa summor från Socialstyrelsen.
Övriga ansökningar
Efter förra mötet inspirerades jag av den politiska diskussion som fördes och skrev då en ansökan
som har skickats till Stiftelsen ansvar för framtiden. En sammanfattning av vad projektet handlar
om är:
”UNF vill med detta projekt genom riktade kompetenssatsningar ge beslutsfattare kunskap och
insikter till att instifta politiska åtgärder som bevarar och stärker Sveriges restriktiva
alkoholpolitik. Detta vill vi göra genom att ta fram föreläsningar och workshops som erbjuds
beslutsfattare på kommunal nivå. UNF gör ett gediget arbete med sin kommunrankning årligen.
Den befäster enbart en problembild för att skapa en reaktion bland kommuner att insatser
gentemot unga behövs. Med detta projekt vill vi utveckla ett spår som även erbjuder en lösning
för kommuner, men som inte bara gynnar en målgrupp utan hela samhället i form av ökade
prioriteringar på drogförebyggande insatser. Kärnan är att kornkritisera och paketera relevant
forskning i föreläsning- och workshopformat.”
Om projektet beviljas skulle det röra sig om en projektperiod på tre år och 1,5mSEK i
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ekonomiskt stöd. Vår egeninsats skulle rör sig om 0,45mSEK under dessa tre år och är främst
kostnader i form av arbetstid och overheadkostnader härledda till projektet.

Personalorganisation
Mycket har hänt sen vi sammanträde sist. Vi har rott i land tre rekryteringar och påbörjat en
rekrytering av vikarierande chefredaktör för Motdrag. Vi har också haft glädjen att åter
välkomna verksamhetsutvecklaren för Västernorrland efter en tids studieledighet.

Våra nyanställda är:
Rebecca Andersson, Engagemangsutvecklare, börjar jobba hos oss den 4 mars.
Kaly Halkwat Lundström, Verksamhetsutvecklare Stockholm, börjar jobba hos oss den 4 mars.
Hatice Taskin Demir, Controller på 30%, börjar jobba hos oss jan/feb 2021

Den 9-12 mars genomförs årets första personalsamling. Innehållet är byggt utifrån vårt nya
koncept där vi samlas under begreppen Information – Inspiration – Kunskap. Varej dag har ett
fokus. Vi kommer vässa våra medarbetare i kunskaper kring alkoholforskning, debatteknik och
hur vi på bästa sätt för fram vårt budskap. Detta kombinerar vi med ett besök hos Miljonlotteriet
för att lära oss mer om deras arbete samt möjligheterna till finansiering som finns för våra
föreningar ute i landet.

Övrigt
Medlemsutveckling
2020 börjat riktigt stabilt och bra. Med 300 nyvärvade hittills och 700 återbekräftande
medlemmar är vi uppe i nästan 30% av förra årets registrerade medlemmar. Det visar att vårt
fokus och arbete i början på året har gett bra utdelning.
Till mötet finns även underlag för diskussion och presentation gällande medlemsstatistiken 2019.
Insamlingsarbetet
En enskild insamlingsrapport finns till mötet. Framåt nu inväntar vi mötet i mars som ska
diskutera en ny strategi för insamlingsarbetet framåt.
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Ledaren
Vi gör nu ett omgrep kring framtagning av Ledaren och arbetar fram processplan kommande
veckor. Samtal har förts med tilltänkt metodutvecklare och just nu ser vi positivt på arbetet
framåt. Vi har även fått uppskov från GV90 gällande de resurser vi fått för att utveckla metoden
så dessa medel kan nyttjas under 2020 istället.
Motdrag
Första numret för året landar i slutet på mars i brevlådan. Utöver det sker just nu ett
rekryteringsarbete för en vikarierande chefredaktör från juni 2020 till maj 2021.
Almedalsdrinken 2020
Årets version, arbete och utveckling av drinken når återigen helt nya höjder. Vi kan på mötet
presentera årets smak. Vi har redan nu lyckats sälja över 2000 drinkar och vårt spännande
samarbete längtar vi efter att få lansera. Utöver det så är planeringsarbetet igång med
införsäljning till mingel och andra tillfällen under Almedalsveckan. Jag vill här lyfta den
fantastiska insatsen vår medlem Mikaela Fläderblom gjort i framtagandet av Almedalsdrinken
2020:s grafiska design.

Ett axplock av andra delar upptagit min sen den senaste rapporten:
Insamlingsutbildning INRIF
Ledningsdygn med vår biträdande GS
CAN:s forskardag
Möte med MUCF anordnat av LSU
Beredning av kongressortsarbetet för 2023 till RS

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten
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Samuel Somo
Stockholm, 2020-02-28
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AU-rapport (punkt 7f, bilaga § 7:6)
Bakgrund
Arbetsutskottet har sedan förbundsstyrelsemötet i november haft ett möte. Beslut i korthet:
•

Vi har beslutat att Filip ska vara UNF:s representant i Nordiska Godtemplarrådet

Mötestiderna för våren 2020 ligger på hemsidan tillsammans med de flesta protokollen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

Notera rapporten

Ellen Hjort
Aberystwyth, 2020-02-28

15(62)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2020-03-13-15

Rapport omvärldsanalys alkohol och
narkotika (punkt 7g, bilaga § 7:7)
Bakgrund
Förbundsstyrelsen har önskat någon form av omvärldsbevakning kring alkohol-och
narkotikafrågan till varje möte.

Nuläge
Utifrån snälla kollegor på IOGT-NTO kan vi ta del av deras bevakning som tas fram. Versionen
till viss del omgjord efter vad som är relevant för UNF.

Framåt
Våra kollegor på IOGT-NTO kommer under året givetvis att bli tackade med något sprudlande
gott.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Samuel Somo
Stockholm, 2020-02-28
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Omvärldsbevakning: alkohol och narkotika
Alkoholpolitik
Riksdagsdebatt om ANDT-frågor: gårdsförsäljning
Riksdagen debatterade 19/2 Socialutskottets betänkande från 13/2 2020. I betänkandet hänvisas
till överenskommelsen om en utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska
tillsättas 2020 och att en förutsättning för utredningen är att Systembolagets monopol säkras.

I debatten föreslog Christina Östberg (SD) att de svenska småproducenterna skulle kunna bli
licensierade ombud för Systembolaget. Sofia Nilsson (C) noterade att alkohol är behäftad med en
lång rad negativa hälsoeffekter men att det inte ska hindra oss från att tänka nytt och införa
gårdsförsäljning, en bransch med en enorm potential, enligt Sofia Nilsson. Karin Rågsjö (V)
pekade på att monopolet riskerar att falla om gårdsförsäljning införs.

Pia Steensland (KD) pekade på att alkohol och tobak är de två riskfaktorer som bidrar mest till
den totala sjukdomsbördan, och samhällskostnaderna är stora och framhöll att det vore
förödande att nedprioritera nationella insatser på detta område. Yasmine Bladelius (S) tog i sitt
anförande upp ett antal detaljerade negativa konsekvenser av alkohol, bland annat med
utgångspunkt i Rambolls studie om att alkoholen kostar 103 miljarder om året i Sverige: ”320000
barn som påverkas negativt av en förälders drickande … Vartannat misshandelsfall i Sverige är
alkoholrelaterat. Till exempel försvinner 32000 produktiva arbetstimmar varje vecka på grund
av bakfylla. 625000 alkoholrelaterade sjukskrivningsdagar tas ut varje år. 5200 personer avlider
av alkoholrelaterade orsaker. Kostnaden för sjukvården var 7,4 miljarder, vilket motsvarar
lönekostnaden för 14500 sjuksköterskor.” Slutsatsen var att ett avskaffat monopol skulle få
omfattande negativa konsekvenser.
Systembolaget stämmer dansk alkoholförsäljare
Systembolaget har anmält företaget Vivino till Patent- och Marknadsdomstolen. Vivino har
beskrivits som vinets Spotify och lanserade sin tjänst i Sverige i september 2019. Systembolaget
skriver att Vivino skapar ett intryck av att försäljningen, förmedlingen, transporten och
leverenasen av dessa drycker är laglig, vilket innebär att marknadsföringen är i strid med
marknadsföringslagen. Enligt Dagens Juridik har Vivinos tjänst närmare 40 miljoner användare
världen över och ägs av finansiellt starka internationella investerare.
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Narkotikapolitik
Svensk narkotikapolitik ska utvärderas
Riksdagens socialutskott enades i februari om ett så kallat tillkännagivande där man ställer krav
på regeringen att utvärdera den förda narkotikapolitiken. Samtliga partier i utskottet röstade för
den här formuleringen:

”Sverige behöver en nollvision och en nolltolerans mot narkotikarelaterade dödsfall. I första hand ska
fokus ligga på att förebygga så att människor väljer att inte använda narkotika. Vidare bör man
uppmärksamma individen och dennes rätt att få det stöd och den behandling han eller hon behöver för sin
beroendesjukdom. Evidensbaserad behandling är det som hjälper människor tillbaka till ett fungerande
liv.

Enligt vår mening måste en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kombineras med en god missbruks- och
beroendevård som innehåller insatser för skedeminimering, som exempelvis minskad spridning av
blodsmittor. Vi anser därför att den befintliga narkotikapolitiken bör utvärderas i syfte att säkerställa att
svensk narkotikapolitiken är förenlig med kraven på evidensbaserad vård, beprövad erfarenhet och
skademinimering.”

Riksdagen har i skrivande stund ännu inte fattat något formellt beslut i ärendet, men allt tyder på
att det kommer att ske i närtid.

Efter beslutet i socialutskottet har fokus i debatten varit huruvida en sådan utvärdering ska
omfatta en eventuell avkriminalisering eller inte. Centerpartiet och Vänsterpartiet driver på hårt
för att det ska bli så och de har fått draghjälp av bland andra Svensk förening för
beroendemedicin, som i en debattartikel i DN den 22 februari, underskriven av Markus Heilig,
Sven Andreasson, Joar Guterstam och Åsa Magnusson, argumenterar för att det finns en rad
negativa effekter av kriminaliseringen. Samma dag slår Christina Gynnå Oguz och Björn Fries
ett slag för avkriminalisering i SvD.

Socialminister Lena Hallengren har hittills sagt nej till att utreda avkriminalisering. På Facebook,
efter en debatt i Aktuellt med Centerpartiets Anders W Jonsson, skriver hon följande:
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”Centerpartiet och Vänsterpartiet vill avkriminalisera det egna bruket. Jag uppfattar i grunden att de har
goda intentioner med sina förslag, att de vill att det ska bli mindre stigma kring missbruk och en lägre
tröskel för att söka vård. Det sympatiserar jag med, men jag är inte beredd att skicka en signal till barn
och unga om att droger är okej. För även om det inte är Centerpartiets och Vänsterpartiets avsikt så är det
just den signalen man skickar. Och signaler spelar roll.”

Ny rapport om Portugal
NPC har släppt en rapport om avkriminaliseringen i Portugal mitt i den mest intensiva debatten
om avkriminalisering här i Sverige. En debattartikel publicerades i DN den 25 februari. De
huvudsakliga slutsatserna i rapporten är:

1. Portugal har sett goda resultat, åtminstone de första åren efter avkriminaliseringen, men
mycket tyder på att helt andra insatser varit avgörande. Bland annat höjde man
ambitionerna rejält när det gäller vård och behandling.
2. Narkotikadödligheten sjönk kraftigt de första åren, men runt 2008–2009 bröts trenden
och man är nu uppe på nästan samma nivå som innan avkriminaliseringen. Ökningen
skulle kunna hänga samman med mindre resurser till vård och behandling efter den
ekonomiska krisen.
3. Tittar man på andra länder som avkriminaliserat så varierar resultaten – det finns inget
tydligt samband med minskad dödlighet. Estland – som toppar listorna –
avkriminaliserade året efter Portugal.
4. Det finns betydande skillnader i hur Portugal och Sverige fångar upp och registrerat
narkotikarelaterad dödlighet. I praktiken gör det jämförelser meningslösa.
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Rapport Drogpolitiskagruppen (punkt 7h,
bilaga § 7:8)
Rapport Drogpolitiskagruppen
Period 27/1 – 28/2

Rapport
Arbetet i den drogpolitiskagruppen fortgår. Vi har haft två möten på distans sen förra FS-mötet
och vi håller på att planera när vi ska ha vår fysiska träff för att kunna göra mycket av arbetet
som krävs. Medlemmar ur gruppen kommer att hjälpa Ellen med det politiska spåret på DSS:en
och det kommer att bli roligt vad det mynnar ut i. Vi har börjat kika på strukturen av vårt
program och har diskuterat fram och tillbaka men landat i en struktur vi tror kommer gör det
lättare och mer pedagogiskt för våra medlemmar.
Om ni undrar något eller vill bidra till gruppen på något sätt så kan ni alltid hör av er till mig
eller Ellen!

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se | 0705463240
Stockholm, 2020-02-28
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Bildningsrapport (punkt 7i, bilaga § 7:9)
Bakgrund

I april är det dags för en av årets stora höjdpunkter, nämligen distriktsstyrelsesamlingen. Jag har
tillsammans med Filip planerat mycket för DSS:en under de senaste veckorna och jag tycker
verkligen det känns som att det kommer bli en toppenhelg fylld av engagemang och fest. På
styrelsemötet kommer ni få en dragning av upplägget för DSS:en.
En höjdpunkt för mig under perioden var att jag var med på distriktsordförande- och
distriktskassörs-nätverken på Tollare Folkhögskola. Jag var med för att få en bild av hur
nätverken fungerar att göra i samarbete med Tollare. Under helgen hann jag med många givande
och roliga samtal med distriktseldsjälar. Nätverken har nu gått in i en utvärderingsfas
tillsammans med Jane och Johan där vi ska se till att nätverken blir så bra som möjligt
kommande år.
När det gäller utvecklande av de nya utbildningarna ledaren och digitalisten har arbetet tyvärr
bromsats in under vintern. Och här förbereds omtag för att hitta vägar vidare i respektive
process.
Framåt väntar en spännande årsmötesperiod där jag önskar hjälp av er att peppa för DSS:en och
huvudledare till julkursen samt att distrikten använder arbetshelgsmaterialet. För mig ser jag en
period som kommer fortsätta att präglas av framförallt förberedande av DSS:en och nu kommer
även ni andra få mera aktiva roller i detta.
I övrigt ser jag fram emot att åter lägga mer fokus på de mer strategiska frågorna kring
utvecklandet av de nya bildningsinsatserna. En specifik grej är att jag om några veckor kommer
besöka personalsamlingen och prata bildning med våra fantastiska medarbetare.
Avslutningsvis några korta reflektioner kopplat till bildningsmålen 2020:
- Alla delar av bildningssystemet är tillgängliga och genomförs: här har inte så mycket hänt än i
år, men mycket mer kommer!
- Alla medlemmar ges möjlighet att gå UNF:aren: Träffen med personalen blir ett led i att knyta
personalresurserna tydligare till bildningsarbetet.
- UNF genomför bildning på resurseffektiva sätt: Vi kommer samverka med flera andra
drogförebyggande organisationer för att ansöka om bidrag för att hålla en gemensam
ledarutbildning. Kostar oss endast engagemang om det blir av.
Vi ses i kampen!
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Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att
att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
Simon Thörn, bildningsledare
Göteborg, 2020-02-28

22(62)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2020-03-13-15

Budget Använt (2019-12Bildningsmoment

När

Julkursen

20-29 dec 2019

Kongressförfesten

22-24 februari
2019

Distriktsstyrelsesamling (DSS)
Distriktsordförandenätverket

2020
175 000 kr

–189 132 kr Julkursen är i utvärderingsfasen samtidigt som det är dags att börja leta efter nya
huvudledare.
–47 781 kr

0 kr

Avslutad och utvärderad
–147 426 kr Planeringen i full gång, styrelsen och personal engageras framöver. Marknadsföring
kommande veckor.

24-26 april 2020

175 000 kr

24-26 apr 2020

80 000
kr

–87 306 kr Träff 3 förra perioden genomförd. Upplägget utvärderas för närvarande. Nästa
nätverk på DSS:en
–113 479 kr Träff 3 förra perioden genomförd. Upplägget utvärderas för närvarande. Nästa
nätverk på DSS:en

Distriktskassörsnätverket

24-26 apr 2020

70 000 kr

Valberedningsutbildning

Hösten 2020

35 000 kr

UNF:aren

Alltid

50 000 kr

Ledaren

2020

125 000 kr

Föreningsstyrelsesamling
Kompisboken
Arbetshelgsmaterial

31) Läget

Efter DÅM

0 kr
0 kr
0 kr

0 kr Genomföra en kurs under hösten 2020
–22 203 kr Inriktning på DSS:en för att säkerställa att distrikt har aktiva som kan hålla
UNF:aren
–21 250 kr Processen har stannat upp, omtag förbereds
0 kr Materialet behöver uppdateras men ledaren har högre prio.
0 kr Användes på julkursen 2019. Kostnad bokförd på höjdaren.
0 kr Se till att styrelser har arbetshelg och använder materialet.
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Höjdaren
Digitalisten
Summa budget och
använt

0 kr
2020

–92 125 kr Lagd på is till 2021. Budgeterade medel använt till annan bildning.

70 000 kr
780 000 kr

0 kr Sverok arbetar med framtagandet av plattformen. Ny tidsplan för UNF ska tas fram.
-720 702 kr
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Rapportärende UNF organiserar sig – En
självklar folkrörelse (punkt 7j, bilaga §7:10)
Bakgrund
Som områdesansvarig för UNF organiserar sig är det mitt uppdrag att till förbundsstyrelsemötet
inkomma med en rapport om arbetet med fokusområdet. Området bygger i huvudsak på
arbetsplansmålet “Alla medlemmar ska känna att det finns mer att lära sig och det uppnår vi genom att
prioritera bildningsverksamhet.” men täcker även in annat än bara direkt bildningsarbete. Ett
arbete som tangerar fokusområdet är den omfattande översynen av distriktsstödet som har
pågått under hösten och vintern. Mycket av det som har skapats där kommer sjösättas i
anslutning till årsmötesperiod och distriktsstyrelsesamling. På DSS:en finns ambitioner att ha
fokus på bland annat UNF:aren och samverkan med NBV, samt att ge distrikten verktyg för att
arbeta med exempelvis värvning, föreningsstöd och politik.
Till förbundsstyrelsens möte i maj och även till kommande möten kommer jag lägga förslag på
att sätta igång processer kring exempelvis framtagande av föreningsstrategi,
implementeringsplan för bildningsinsatser och strategi för att öka deltagandet på
bildningsinsatser. Jag har börjat fundera kring i vilken ordning dessa bör göras och vilka andra
processer som kommer behövas inom fokusområdet.
En annan sak som jag har börjat fundera kring är hur vi ska kunna realisera ambitionen om att få
en tydlig bildningsprägel på UNF-hösten 2020. Det finns förutsättningar att en hel del nationellt
ordnade bildningsinsatser ska kunna genomföras under hösten. Dessutom har jag en tanke om
peppa distrikt att slå sig samman och göra stora gemensamma kurshelger kring exempvis
UNF:aren, föreningsstyrelsesamling eller egna bildningsinsatser.
När det gäller ekonomi för fokusområdet har det ännu inte funnits några behov av att använda
de avsatta 25 000 kr som förbundsstyrelsen beslutat och det finns inga planer på att använda
dessa resurser under de närmaste månaderna heller.
Vi ses i kampen!
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Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
Simon Thörn, bildningsledare
Göteborg, 2020-02-28
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Rapport UNF påverkar (punkt 7k, bilaga §
7:11)
Period 27/1 – 25/2
Rapport
Under perioden som har gått så har planering påbörjats och tankar smidets om hur vi ska ta oss
an det här målet. Jag tror det handlar främst om att vi behöver synas mer i media på lokalt,
regionalt och nationellt. Där tror jag att NPC kan hjälpa till med verktygen. Vi har synts nu
seden vi tillträde tre gånger i nationella medier och feedbacken jag har fått är att många tycker att
vi syns mer och det är otroligt bra för båda oss och övriga rörelsen.
Kampen fortsätter och nu under våren ska jag börja samla in tanker både från den
Drogpolitiskagruppen och ifrån våra förtroendevalda.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

lägga rapporten till handlingarna.

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se | 0705463240
Stockholm, 2020-02-25
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Rapport Fokusområde UNF till fler (punkt 7l,
bilaga § 7:12)
Sedan sist
Under perioden har mycket av min tid fortfarande prioriterats mot arbetet med distriktsstödet,
därav har det här arbetet fallit något mellan stolarna. Det kombinerat med ett nytt heltidsjobb
har gjort att jag tyvärr inte arbetat så hårt med det här som jag skulle önskat. Nu när jag landat
mer i jobbet och i vardagen efter att ha flyttat tillbaka till Västerås är jag säker på att jag ska
kunna plocka upp det här arbetet och genomföra både Q1, men även de kommande kvartalen.
Det nuvarande kvartalets tidsplan såg ut som följande från det föregående mötet
•

Ta fram och se till att distrikt och föreningar inkluderar konkreta mål som sammanfaller
med arbetsplansmålen under UNF till fler i sina egna arbetsplaner.

•

Påbörja den interna processen med att lyfta upp återvärvningen

•

Etablera genomförandeplanen hos personalstyrkan

•

Arbetet med distriktsstödet och faddersystemet fortsätter.

Framåt
Fortsättningsvis gäller det att omprioritera punkt 1 att omfatta förbundsstyrelsen och
faddergruppens arbete under 2020, då årsmötesperioden nu kommer att vara över. Jag kommer
att ta fram en del olika alternativ som distrikten fortfarande kan använda för att arbeta mot vår
gemensamma arbetsplan under deras mandatperioder.
Gällande punkt två och återvärvning upplever jag att vi redan nu pratat mer om det, men det
behöver vi ändå prata mer om. Både under DSSen, men även genom att få personalstyrkan och
faddergruppen att fortsatt trycka på för återvärvning.
Eftersom att arbetet inte varit intensivt har således inga ekonomiska medel använts ännu.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

Notera rapporten

Jacob Nehrer
Jacob.nehrer@unf.se | 0760475490
Västerås, 20-03-01
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Rapport Hand i hand och
Trivselgerillan(punkt 7m, bilaga § 7:13)
Bakgrund
UNF har sedan 2017 haft ett hand i hand-samarbete med NBV genom metoden Trivselgerillan.
En ny styrgrupp för hand i hand tillsattes i november. Gruppen har sen dess sammanträtt tre
gånger. Styrgruppen för hand i hand har under januari och februari fått hantera en förändring i
samarbetet kring Hand i Hand.

Nuläge
Tyvärr har NBV beslutat att metoden Trivselgerillan som vi bedriver som ett Hand i Handsamarbete inte kommer att fortsätta finansieras av NBV. Bakgrunden att verksamheten inte tagit
den fart som varit önskvärd trots de justeringar vi gjort. Detta är minst sagt ledsamt och vi har
sedan beskedet kom försökt hitta en väg framåt för verksamheten åtminstone året ut.
Vi är i ett för tidigt skede för att kunna presentera något närmare för förbundsstyrelsen. Arbetet
som sker nu är att se hur vi kan möta det vi har överenskommit med olika parter lokalt.

Framåt
Vi har medel avsatta för den verksamhet som är kopplad till Trivselgerillan i Jönköping året ut.
Vår ambition är att det ska fortsätta vara så under 2020. Vad gäller förbundets användande av
metoden efter behöver det en egen diskussion längre fram. Vi har idéer och tankar på hur vi
skulle kunna väcka liv i materialet vi har kring UNG och nyttja det som är upparbetat i
Jönköping. Men vi ber om att få återkomma med vidare rapportering längre fram.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Samuel Somo
Stockholm, 2020-02-28
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Rapport Ekonomi (punkt 7n, bilaga § 7:14)
Bakgrund
När det gäller 2020 finns inte mycket data att gå på för att göra en rapportering. Istället fokuserar
denna rapport på 2019.
Förhoppningen var att till detta möte ha ett första utkast på bokslutet för 2019 klart. Tyvärr
finns inte detta utan istället presenteras det under mötet en mer verklighetsnära utfallsprognos
av 2019.

Nuläge
Den ekonomiska situationen för UNF under 2019 ska ses som mycket god. Utfallsprognosen
som finns just nu säger att:
Verksamhetsresultatet för 2019 beräknas landa på ca – 374 279 kr
(jmf -2 960 000kr enligt rev. budget 2019)
Årets resultat för 2019 beräknas landa på 4 280 675 kr.
(jmf 3 260 000kr enligt rev. budget 2019)
Främsta anledning till det goda resultatet är ökade intäkter än tidigare beräknat. Ökad
kostnadskontroll, effektivare resursanvändning, vakanser i organisationen och mindre anslag till
föreningar och distrikt än budgeterat.

Framåt
Utfallet kan fortfarande förändras men inga större skiftningar bör ske. Arbetet med bokslutet
beräknas vara klart under mars månad. I april genomförs en större revision och i maj finns färdig
årsredovisning för 2019.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Samuel Somo
Stockholm, 2020-02-28
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Rapport: Insamlingsarbetet IOGT-NTOrörelsen (punkt 7o, bilaga § 7:15)
Bakgrund
IOGT-NTO-rörelsen bedriver gemensamt ett insamlingsarbete sedan 2016. Till varje möte ska
en rapport för insamlingsarbetet finnas för alla förbundsstyrelser.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Samuel Somo
Stockholm, 2020-02-28
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Insamlingsrapport, mars 2020
till: FS för IOGT-NTO, Junis, NSF och UNF
Den totala insamlingen till IOGT-NTO-rörelsen landade 2019 på ca 2 128 463 kronor,
vilket är strax över 2018 års siffror (1 944 608 kr). Därutöver tillkommer intäkterna
från ändamålsbestämda lotter (sommarlovslotten och Vit jul-lotten) på sammanlagt
770 800 kr.
2019 har varit ett tufft år för insamlingen. Nödvändiga verktyg och system (CRM,
kommunikationsmotor, gåvoshop) blev försenade, med kraftigt ökad
arbetsbelastning som följd. Många av de arbetsmoment som normalt sett hanteras
automatiskt fick skötas manuellt. Under våren tappade insamlingsteamet en
medarbetare som skulle ha jobbat med företagsinsamling, då denne valde att gå
tillbaka till sin tidigare tjänst. Företagssatsningen stannade då upp under några
månader tills en ny person var på plats i september. Av teamets
kommunikationsmedarbetare har en tjänst dragits in under året,
kommunikationssamordnaren. Och övriga två insamlingskommunikatörer har under
kortare perioder varit sjukskrivna.
Bedömningen inför 2020 är att vi har lämnat de svåraste utmaningarna bakom oss
och nu har ett stabilt, om än fortsatt ansträngt, team som jobbar med insamlingen.
Ännu återstår viktiga förutsättningsfrågor, som implementation av ovan nämnda
verktyg och system, som måste prioriteras under våren för att vi ska kunna frigöra
resurser till mer effektivt insamlingsarbete framöver. En tydlig uppdelning av arbetsoch ansvarsområden mellan förbunden och personalen som arbetar för rörelsen är
också under diskussion.
Företagssatsningen
Strategier, policyer och styrdokument är framtagna för att säkerställa att vi har
nödvändiga strukturer på plats för att kunna arbeta strategiskt och metodiskt med
långsiktiga företagspartner. Företagsinsamling skiljer sig till från insamling från
privatpersoner då den kräver att förbunden formulerar projekt eller
verksamhetsområden som företagen kan ”investera” i, den kräver också att
förbunden kan visa upp resultat och beskriva den långsiktiga effekten av
verksamheten i fråga.
Vit jul-kampanjen 2019 blev startskottet för ett nytt sätt att arbeta med företag. Vi la
fokus på att etablera djupare relationer med företag som visat intresse för att stödja
oss långsiktigt, samtidigt som vi la mindre tid på personlig kontakt med företag som
bidrar med små belopp. De senare kommer vi att vårda med hjälp av anpassad men
automatiserad kommunikation, så att vi inte tappar någon men ändå använder våra
resurser klokt.
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Målet är att få företagen att jobba för oss, genom att engagera sina nätverk. Vi har
hittills identifierat ett antal eldsjälar bland de företag vi har kontakt med, som vill
göra mer än att bidra med en gåva. Kan vi dessutom knyta ihop våra företagspartner
sinsemellan så att engagemang går hand i hand med affärsmässiga fördelar så stärks
vår position ytterligare.
Fyra företag hade inför årets Vit jul-kampanj visat ett stort engagemang och intresse
av att stödja oss långsiktigt och utfallet blev följande:
•

•

•

•

Ett avtal slöts med Sia Glass, som resulterade i en gåva på 75 000 kr och synlighet i
företagets reklamfilm i TV4 under vecka 51. Ambitionen från båda håll är att knyta ett
långsiktigt samarbetsavtal. Kontakten med Sia Glass hålls varm under våren och
målet är att få dem att stödja verksamhet även under sommaren, på sikt året om.
Vi fick möjlighet att sälja GodDrycks senaste produkt i vår gåvoshop. Denna fick vi
gratis och vi behåller hela försäljningspriset. GodDryck skänkte 54 flaskor som ett
första test och vi sålde 23 av dessa utan någon som helst marknadsföringsinsats.
Planen är att göra reklam för GodDryck i våra nyhetsbrev till företag och erbjuda våra
företagspartner och -vänner att stödja IOGT-NTO-rörelsens verksamhet genom att
bjuda på alkoholfritt från GodDryck på sina personal- och kundevent. Det bidrar
också indirekt till att förflytta normen kring alkohol i arbetsrelaterade sammanhang.
Företaget Coor, en av Nordens ledande leverantörer av servicetjänster i
kontorsfastigheter, valde 2019 att engagera sina medarbetare i att pärla Vit jularmband, vilka sedan såldes i Coors receptioner. Samarbetet gav 30 000 kr till årets
kampanj men engagemanget som Coor och dess medarbetare visade har ett mycket
större värde än så. Coor vill nu fortsätta utveckla samarbetet och vi ska höras igen i
mars för att diskutera hur.
Profilreklam ville ta på sig en ambassadörsroll och erbjöd sina kunder att, istället
för att utnyttja sin rabatt när de köper profilprodukter kring jul, tillsammans med
Profilreklam skänka en gåva till Vit jul. Två-tre företag nappade detta första år vilket
resulterade i 17 000 kr. Inför 2020 har Profilreklam redan planerat en större
marknadsföringsinsats för att få med sig fler kunder. Vi har också diskuterat
möjligheten att ta fram specifika Vit jul-produkter som Profilreklam kan sälja till
förmån för kampanjen. Samtidigt ser vi över våra egna behov av profilprodukter. Kan
de fyra förbunden beställa mer via en partner som Profilreklam så ökar våra
möjligheter att både få rabatt på de produkter vi beställer och gåvor till vår
verksamhet.

Kontakten med dessa och andra företagspartner fortsätter. Vi bygger relationer och
diskuterar möjliga win-win-samarbeten, inklusive affärsmässiga fördelar för företaget
i fråga. Under mars månad kommer insamlingsteamet tillsammans med respektive
förbund att formulera och paketera projekt som partnerskapsansvarig ska använda
för att ”sälja in” rörelsens verksamhet till företag. När ett företag vill ingå samarbete
skriver vi avtal mellan IOGT-NTO-rörelsen och företaget samt mellan IOGT-NTOrörelsen och det (eller de) förbund som samarbetet gäller, där det tydligt framgår
vilka leveranser och åtaganden som ligger på respektive part.
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Ändamål och verksamhetsmodell
Efter insamlingsutbildningen i januari för INRIF:s styrelse, GS-gruppen och
insamlingspersonalen har vi tagit fram en modell som beskriver IOGT-NTO-rörelsens
syfte och verksamhet ur ett insamlingsperspektiv. Modellen bygger på en
sammanvägning av tre frågor som gruppen värderade under utbildningen: 1. vilken
verksamhet vi är bäst lämpade att genomföra, 2. vad vi älskar att göra samt 3. vad
människor kommer att vilja ge en gåva till.
Utifrån dessa tre frågor landade gruppen i att vi har störst potential att bedriva
insamling till vårt arbete för barn och unga som växer upp i missbruksmiljö.
Detta ändamål kan dessutom tolkas brett till att omfatta såväl direkta insatser för
barn och unga som indirekta, till exempel vårt sociala arbete som syftar till att stärka
människor (inkl. föräldrar) att komma ur ett beroende eller missbruk men också
förebyggande arbete i form av politisk påverkan för att få myndigheter att ta ansvar
för barn och unga som far illa. Alla dessa verksamhetsområden bidrar på olika sätt till
att stötta och stärka barn och unga som växer upp i missbruksmiljö.
Verksamhetsmodellen ska nu illustreras av en grafiker och användas i
insamlingskommunikationen. En kort animerad film ska också tas fram som kan
användas av både rörelsen och de enskilda förbunden.
Relationsprojektet och gåvoshopen
Som nämndes ovan kommer vi att prioritera implementationen av de verktyg och
system vi nu fått på plats, så som utvecklingen av en året-runt gåvoshop och
automatiserade mejlkedjor i enlighet med Relationsprojektet. Gåvoshopen bedöms
fortsatt vara en mycket viktig framtida intäktskälla, inte minst vad gäller första gåvan
från privatpersoner samt gåvor från medlemmar. Automatiserade välkomstprocesser
för nya givare och regelbunden återkoppling till alla våra givare utifrån intresse frigör
tid från insamlingsteamet och säkerställer en stark, långsiktig relation med
människor som vill bidra till IOGT-NTO-rörelsens verksamhet.
Insamling digitalt
Sidan ”Ge en gåva” på vitjul.se hade 2019 25 procent fler unika klick än under samma
period 2018 trots att vi inte ledde trafik dit utan till gåvoshopen på iogtntororelsen.se.
Givarservice upplevde också att det i år kom in betydligt fler gåvor via Swishfunktionen på vitjul.se. Viljan att ge finns, med andra ord, och vi kommer under
våren att rigga för att det ska bli så enkelt och så attraktivt som möjligt att bidra
under hela året och inte bara under kampanjperioderna.

35(62)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2020-03-13-15

Planerade kampanjer 2020
•
•
•

Sommarkampanjen
Världens barn
Vit jul
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Diskussion: Resepolicy UNF (punkt 8a, bilaga
§ 7:16)
Bakgrund
Under UNF:s kongress 2019 diskuterades en proposition om ett fossilfritt UNF. Diskussionen
berörde olika delar i hur UNF som organisation kan bidra till att minska den negativa
klimatförändringar som sker. Kongressens beslutade att förbundsstyrelsen skulle uppdatera den
nuvarande resepolicyn med medskick utifrån den diskussionen som fördes under kongressen.
Undertecknad samt förbundssekreteraren fick därefter i uppdrag att ta fram ett förslag på
reviderad resepolicy.

Nuläge
Till detta möte presenteras ett utkast på en reviderad resepolicy. Utgångspunkten har varit att
skapa en lättförståelig och tydlig resepolicy som bidrar till att minska UNF:s negativa inverkan
på klimatet. Samtidigt tydliggör vi vad som gäller för att den som reser ska få ersättning för resa
och utlägg av UNF-förbundet. Undertecknad gör bedömningen att organisationen fortsatt har
behov av att nyttja bil som färdmedel samt flygresor, men att organisationen aktivt ska arbeta för
att minska användningen. Tills dess att det är möjligt att upprätthålla enbart klimatvänliga
transportmedel ska organisationen klimatkompensera särskilda resealternativ.
Den nya policyn innebär två större förändringar:
1) Alla flygresor som måste göras inom förbundet ska klimatkompenseras
2) Personalorganisationens bilresor i tjänsten ska klimatkompenseras
I grundarbetet har det gjorts en bedömning hur diverse olika fossilfria drivmedelsalternativ kan
kompenseras på olika sätt. Här är slutsatsen att det vi kan påverka i form av transport och dess
drivmedel inte kan gälla personers privatägda fordon. Däremot kan vi påverka vilka hyrbilar som
ska nyttjas.
Kostnadsmässigt för organisationen kan en klimatkompensation för inrikesflyg ligga på allt
mellan 200-500kr. Resor utanför Sverige på 500kr och mer. När det gäller klimatkompensation
för bilburen transport som drivs av bensin så utgör kostnaden för 1000 mils kompensation ca
2000kr.
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Framåt
Förbundsstyrelsen får nu möjligheten att diskutera innehållet och komma med förslag på
inriktningar och förändringar. Därefter revideras förslaget ytterligare för att förslagsvis till mötet
i maj kunna presentera en skarp version.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att
att

notera diskussionen
generalsekreteraren till mötet i maj presenterar en skarp version av policyn

Samuel Somo
Stockholm, 2020-02-26
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Resepolicy för UNF
Antagen av UNF:s förbundsstyrelse den 9 november 2014

Syfte
UNFs resepolicy ska tydliggöra vilka riktlinjer som gäller för resor i samband med UNFarrangemang, möten och dylikt.
Resestandard
Resor ska i första hand ske med tåg eller andra kollektiva färdmedel. Körning med egen bil eller
hyrbil ska undvikas till förmån för kollektiva färdmedel. Flyg kan i undantagsfall, vid en tydlig
tidsvinst (vid en restid längre än 6,5h) godkännas. Transporter till och från stationer och
flygplatser ska i första hand ske med kollektiva transportmedel.
För resa med tåg, flyg eller buss gäller 2:a klass eller motsvarande. Biljetter ska bokas i god tid för
att kunna utnyttja de rabattmöjligheter som ges, samt för att hålla resekostnader nere.
Vid körning med egen bil utgår ersättning i enligt med Skatteverkets riktlinjer för skattefri
ersättning, för närvarande 1,85 kr per kilometer. Samåkning ska i största möjliga mån ske vid
bilresor. Taxi får användas när kollektivtrafik saknas eller om kollektivtrafik skulle innebära
mycket betydande förseningar.
Säkerhet
Ideella så väl som anställda representerar UNF och ska vara ett föredöme i trafiken genom att
följa gällande trafikregler, samt att det ska vara en utvilad förare.
Bilens säkerhet
Följande krav behöver en bil som körs å UNFs vägnar uppfylla (gäller både hyrbil och privat)
• Vi ska följa rådande trafikbestämmelser om däck, varningstriangel, besiktning med mera
• Mobiltelefon ska ej användas av föraren under färd
• Vid längre resor (minst 3 h) bör minst två förare finnas
• Bilbälte ska användas av samtliga passagerare
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Kost och logi
Vid behov kan ersättning för kost och logi i samband med resor ges. Beslut om detta tas av
ansvarig för arrangemanget, mötet eller dylikt.
Övrigt
När förbundet står för resor till arrangemanget så gäller det billigaste och miljövänligaste tur och
returresa från boende ort och tillbaka. Om förbundet ska ersätta någon utgift som uppkommit
under resan så ska Reseersättningsblankett komplett med eventuella kvitton skickas inom 4
månader efter resans slutdatum till förbundskansliet.
Undantag från denna policy kan ske i samråd med Generalsekreterare eller Förbundsordförande.
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Utkast reviderad resepolicy UNF
Riktlinjer gällande resor inom UNF
Det finns riktlinjer som ska följas vid alla resor inom UNF-förbundet. När riktlinjerna följs kan den som reser få
ersättning för resa och utlägg under resa. Dessa riktlinjer rekommenderas även UNF:s distrikt och UNF-föreningar
att följa. Riktlinjerna gäller även för UNF:s personalorganisation i den mån den inte står emot arbetsrättsliga
förpliktelser och/eller UNF:s personalhandbok.

Att boka en resa
Att boka en resa görs genom ansvarig för ett arrangemang, enligt instruktioner som kommuniceras vid
arrangemanget, via UNF:s administrativa sekreterare eller UNF:s verksamhetsutvecklare. Varje arrangemang ska
tydliggöra vem och hur du bokar en resa.

Att tänka på vid bokning av resa
Var ute i god tid vid bokning av resa och boende för att få tag på billiga och bra alternativ. Vid val av resemedel ska
hänsyn tas till kostnad, miljö och tid. Se vad som gäller för varje resemedel nedan:

TÅG
Välj i första hand att åka tåg. Tågbiljetterna ska alltid bokas i andra klass om möjligt. Observera dock att om
priset för första och andra klass är detsamma eller har lägre pris än andra klass, får första klass lov att bokas.
Det är godkänt att boka resa med långdistansbuss om anslutningen är mycket mer passande eller om det
finns en ekonomisk vinning.

FLYG
Flyg ska undvikas i största möjliga mån och endast vid undantag på grund av en tydlig tidsvinst (vid en restid
längre än 6,5 timmar) godkännas. Ta alltid kontakt med generalsekreteraren eller förbundsordförande innan
flyg bokas. Vid större arrangemang som anordnas av UNF-förbundet är det arrangörerna som tar fram en
lista på vilka som får lov att boka flyg.

BIL
Resa med egen bil får göras om det ger en betydande tidsvinst. Vad betydande tidsvinst innebär ska
diskuteras med generalsekreteraren eller förbundsordförande. Egen bil får även användas vid samåkning om
det kan motiveras ur klimat- och kostnadsperspektiv. Det går också bra att köra egen bil om man blivit
ombedd av ansvarig för ett arrangemang att ha med egen bil. Hyrbil kan användas efter godkännande av
ansvarig för arrangemanget, mötet eller dylikt. Vid val av hyrbil väljer UNF alltid miljöbil samt
självriskreducering.
Information till förare
Vid resor med bil betalas en skattefri bilersättning ut med 18,50kr per mil. UNF rekommenderar att alla
förare tar en paus efter 3 timmars bilkörning. Vid bilresor längre än 4 timmar rekommenderas minst 2
förare. Bilar som används ska följa rådande trafikbestämmelser om däck, varningstriangel, besiktning,
försäkring med mera. Föraren och passagerarens säkerhet ska alltid gå först.
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TAXI
Taxi får användas när kollektivtrafik saknas eller om kollektivtrafik skulle innebära mycket betydande
förseningar. När Taxi ska beställas ska vi i största möjliga mån välja aktörer som erbjuder möjligheten att
välja miljöbil, samt aktörer som har kollektivavtal. Taxiresor ska godkännas av ansvarig för arrangemanget
eller mötet.

LOKALTRAFIK (t.ex. buss, spårvagn eller tunnelbana)
Om lokaltrafik utnyttjas vid resor ska kvitton från dessa resor sparas. UNF ska i största möjliga mån välja
detta alternativ som resemedel inom verksamheten.

Klimatkompensering
Alla flygresor som bokas av UNF-förbundet ska klimatkompenseras. Utöver det ska UNF:s personalorganisation
årligen beräkna den totala körsträckan som genomförs med bil och klimatkompensera dessa.
Klimatkompensering av resor görs särskilt genom den aktör som Generalsekreteraren fastställt.

Att tänka på under resan
BOENDE
Om boende behövs under resan ska det godkännas av ansvarig för arrangemanget, mötet eller dylikt. Finns
möjlighet att bo hos en vän eller släktning under resa är det att föredra. Vid bokning av boende ska det billigaste
alternativet eftersträvas, exempelvis vandrahem. Var ute i god tid vid bokning av boende för att få tag i billiga
alternativ.

Ekonomisk ersättning för mat
MAT UNDER RESA
Om resvägen till och från ett arrangemang är mer än 4 timmar bekostar UNF mat som äts på vägen. Ersättning
utgår enbart för vegetarisk- och vegansk mat.

Att redovisa utgifter efter en resa
Alla ersättningsbara utgifter som är kopplade till en resa och som har lagts ut under en resa ska redovisas för
förbundskansliet. Dessa uppgifter ska redovisas senast 3 månader efter att resan har gjorts. Vid redovisning ska
förbundskansliets blankett för utläggsredovisning användas och kvitton ska bifogas. Kan inte kvitto redovisas kan
ingen ersättning ges. Frågor om ersättningar, tillgång till blanketter och övriga frågor hänvisas till UNF:s
administrativa sekreterare

Undantag från denna policy kan ske i samråd med Generalsekreteraren eller Förbundsordförande.
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Diskussion: Medlemsstatistik 2019 (punkt
8b, bilaga §7:17)
Bakgrund
Medlemsutvecklingen i vår organisation har varit ett avgörande mått under lång tid kring läget
och måendet i organisationen. Från att i många ha sviktande medlemsantal kan vi för första
gången se att det finns en förändrad trend. Mellan 2017-2019 har UNF genomgått flera stora,
tuffa, nödvändiga och framgångsrika förändringsprocesser för att få organisationen på rätt bana.
Medlemsutveckling är enbart en del i hur organisationens mående kan mätas. Utifrån Mål- och
fokusområde som förbundsstyrelsen antagit prioriteras andra områden som är minst lika viktiga
för organisationens välmående.
En rad olika faktorer spelar roll i att bibehålla en medlemsutveckling som är positiv, hållbar och
stabil över tid. För att arbeta mer strategiskt med medlemsutvecklingen har jag låtit ta fram en
enklare analys av vår statistik som presenteras på mötet.

Nuläge
UNF landade på 3424 registrerade medlemmar 2019. Det är ökning, ingen stor sådan men en
ökning. Ser vi till antalet nyvärvade medlemmar håller vi nu två år i rad en lika hög nivå som
2013.
Det visar sig också tydligt att det är ett par distrikt som drar det större lasset i att säkerställa en
positiv trend inom organisationen. Här har förbundsstyrelsen möjlighet att utifrån olika
perspektiv se vart vi bör och ska rikta insatser för att stödja, utveckla och stärka organisationens
olika delar.

Framåt
En levande diskussion kring vår medlemsutveckling- och medlemsbas är nödvändig. Därför bör
förbundsstyrelsen diskussion tjäna som medskick och insikter i förbundets övriga arbete med att
stärka allt från distriktsstöd, medlemsutveckling, bildningsarbete och politiskt arbete.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
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att

notera diskussionen

Samuel Somo
Stockholm, 2020-02-27

46(62)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2020-03-13-15

Medlemsstatistik 2019
Framtagen av: Johan Persson & Samuel Somo

Registrerade medlemmar
2019 hade UNF 3424 registrerade medlemmar.

Att analysera UNF:s medlemsantal över tid är förenat med vissa svårigheter då kongressen 2019
valde att ändra stadgarnas medlemsbegrepp. Det tapp som sker i medlemsantalet mellan 2018
och 2019 beror alltså inte på en reellt minskad medlemsbas utan på en förändring i hur vi räknar.
Därmed bör vi i framtiden vara tydliga med att den siffra vi kommunicerar och utgår ifrån är
bekräftade/registrerade medlemmar.
Vissa intressanta jämförelser går dock att göra.

Det är rimligt att jämföra siffran på bekräftade medlemmar med tidigare års betalande
medlemmar. Tidigare använde vi medlemsavgiftsinbetalningen för att bekräfta medlemskapet.
Om vi jämför 2019 och 2018 års bekräftade medlemmar i eBas med tidigare års betalande
medlemmar får vi följande värden.

År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Medlemmar

3099

2774

3002

2693

2611

2863
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Värvade
Siffrorna på antalet värvade per år är lättare att jämföra över tid.
År

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Värvade

3095

2791

2790

2565

1984

1560

1135

1376

2315

2352
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Här kan vi se hur värvningen stadigt sjönk under hela 2010-talet tills dessa att en uppryckning
skedde under 2017 för att plana ut något över genomsnittet 2019.
Nedbrutet på distriktsnivå kan vi notera att det är vissa distrikt som framförallt varit drivande i
den upphämtning som skett sedan 2017.
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Distrikt

Värvade
2017

Värvade
2018

Värvade
2019

Stockholm

89

131

132

Särskilt Jönköping, Skåne, Gävleborg,

Uppsala

107

111

150

Jämtland samt i viss mån Skaraborg,

Södermanland

12

15

17

Östergötland

59

44

9

Jönköping

101

204

268

Kronoberg

88

106

72

Kalmar

67

25

15

Gotland

10

6

6

Blekinge

10

11

5

Skåne

31

142

117

Halland

6

26

28

Göteborg och Bohuslän

42

27

26

Älvsborg

43

35

35

Skaraborg

117

95

195

Värmland

40

60

30

Örebro

35

56

94

Västmanland

50

42

3

Dalarna

112

108

180

Gävleborg

108

155

318

Västernorrland

101

201

46

Jämtland

45

292

383

Västerbotten

12

255

54

Norrbotten

91

168

169

Totalt

1376

2315

2352

Dalarna och Norrbotten har varit draglok
för den förändring som genomförts,
medan andra distrikt under perioden
istället sänkt sin värvning.

49(62)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2020-03-13-15

Återvärvning
Med övergången till eBas introducerades en delvis ny återvärvningsproblematik där
medlemmarna årligen måste återbekräfta sitt medlemskap. Problemet är inte nytt per se.
Medlemmar har alltid behövt bekräfta sitt medlemskap genom att betala medlemsavgiften. Efter
två år av utebliven betalning har de strukits ur registret.

Det faktum att medlemsgenomströmningen har varit stor och att många medlemmar aldrig
bekräftat sitt medlemskap annat än vid den första kontakten med UNF, när de skrivit på en
värvartalong, har varit känd men inte systematiskt studerad.

I och med introduktionen av eBas och kongressens stadgeförändringar blir den årliga
återvärvningen av medlemmar allt viktigare. I princip börjar vi året med en helt tom
medlemslista.
Under 2019 återvärvade vi 1072 medlemmar. Det innebär
en återvärvningsfrekvens på 21 procent.
Det kan vara värt att notera att frekvensen skiljer sig mycket åt mellan distrikten.
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Distrikt Återvärvade

Procent
återvärvade

Stockholm

85

21%

Uppsala

67

22%

Södermanland

8

13%

det enskilda föreningar som lyckas återvärva i

Östergötland

24

18%

princip alla sina medlemmar. En bild av

Jönköping

70

18%

Kronoberg

162

54%

Kalmar

6

4%

Gotland

12

50%

Blekinge

7

23%

Skåne

42

20%

testdistrikt och senare till hela landet. Detta

Halland

35

63%

visade sig ha liten effekt på

Göteborg och Bohuslän

19

14%

Älvsborg

19

13%

Skaraborg

47

15%

Värmland

39

26%

Örebro

31

22%

Västmanland

25

19%

Dalarna

43

15%

Gävleborg

147

32%

Västernorrland

40

11%

Jämtland

62

16%

Västerbotten

32

9%

Norrbotten

50

17%

Totalt

1072

21%

Vissa mindre distrikt, som Gotland och Halland
lyckas mycket bra med sin återvärvning. Här är

återvärvningssituationen är att den i hög grad
drivs av föreningarna. I Gävleborg står
exempelvis en förening för hälften av alla
återvärvade.

Under hösten gjordes försök med centrala utskick
av SMS och mejl för återvärvning. Först till fyra

återvärvningsfrekvensen.

Det tyder på att föreningarna har en central roll i
att få sina medlemmar om att återbekräfta sitt
medlemskap.

För att uppnå arbetsplanens mål måste den totala
återvärvningsfrekvensen höjas samtidigt som vi
fortsätter värva på den nivå vi idag gör.
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Åldersfördelning
En aspekt vi inte tittat så mycket på är fördelningen åldersmässigt i organisationen. Dels i totalen
och dels utifrån våra nyvärvade medlemmar. Fördelningen för 2019 presenteras nedan:
Totalt
Ålder

13-15

16-19

20+

Okänd ålder

Medlemmar

1586

1114

664

60

Nyvärvade
Ålder

13-15

16-19

20+

Okänd ålder

Medlemmar

1341

635

316

60
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Vår aktiva värvning sker idag gentemot åldersgruppen som går på högstadiet. Därför är siffrorna
nedan lite överraskande.
13-15 år, utgör 60% av våra nyvärvade medlemmar
16-19 år, utgör 27% av våra nyvärvade medlemmar
20+ år, utgör 13% av våra nyvärvade medlemmar
Vi kan se i den digitala värvningen att det generellt är äldre medlemmar som går med via våra
digitala kampanjer, utöver det görs enskilda insatser ute i landet. Att 40% av våra nyvärvade
medlemmar dock är i gymnasieålder och uppåt ger oss anledning att gräva djupare i siffrorna
framåt.
Sett till totala fördelningen av vår medlemsbas mellan åldersgrupperna ser fördelningen ut så
här:
13-15 år, 45 % av vår medlemsbas
16-19 år, 32 % av vår medlemsbas
20+ år, 19% av vår medlemsbas
Vår enkla bild är att den äldre åldersgruppen oftast glöms bort ur ett verksamhetsperspektiv. Det
vore därför intressant att framöver göra en större medlemsundersökning för att lära känna vår
medlemsbas ytterligare. Detta för att strategier för att bibehålla medlemmar och ta vara på deras
engagemang kan bli mer pricksäkra.
Prognoser

Det är alltid riskabelt att göra prognoser genom att extrapolera från årsdata. Under slutet av
2010-talet har vi bytt medlemsregister, genomfört större förändringar i personalorganisationen,
ändrat definitionen av medlemskap och avskaffat den centrala medlemsavgiften. Det är än så
länge oklart hur dessa förändringar kommer påverka framtidens medlemssiffror.
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Om vi ändå vågar oss på en prognos kan vi se att det finns vissa risker.

Extrapolerad medlemsutveckling till 2030
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Om medlemsutvecklingen de närmaste åren följer 2010-talets ”norm” kommer det vara mycket
svårt att uppnå arbetsplanens mål om 8000 medlemmar till 2021.
Istället måste vi identifiera de faktorer som ledde till den framgångsrika värvningen 2017 och
framförallt 2018 och fortsätta bygga på detta. Samtidigt som vi upprätthåller en hög grad av
återvärvning. Här bör erfarenheterna från de distrikt som varit drivande i förändringen tas i
beaktande.
Annars finns risken att UNF stabiliserar sitt medlemsantal runt 3000-4000 med små årliga
förändringar.
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Diskussionsunderlag konflikthantering
diskussions och analys (punkt 8c, bilaga
7:18)
Bakgrund
I mellandagarna gjorde våra revisorer en granskning av vårt material på konflikthantering. Det
vi skickade var vår jävpolicy och vårt underlag för den uppförandekoden som förbundet har. Det
granskningen sa var att vi borde ha policy på hur vi hanterar konflikter i förbundet men även i
förbundsstyrelsen. Allt detta för att undvika tidigare konflikter och för att veta vad vi faktiskt ska
göra och att vi får in rutin på det.

Diskussion och framåt
Den här diskussionen kommer ligga till grund för den framtida konflikthanteringspolicyn.
Tidsplanen för framtagande så räknar jag med att vi har en klubbad policy i september för att
kunna bereda detta rätt och riktigt. Revisorernas utlåtande kommer att presenteras på plats för
att ni ska kunna sätta in er i den framtida processen.
Hur ställer vi oss till revisorernas rapport?
Vad ser vi för behov?
Ser vi andra risker och hur förebygger vi det om så är fallet?
Hur tycker vi att processen framåt borde se ut?
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
Att

Filip tar vidare processen

att

lägga diskussionen till handlingarna

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se | 0705463240
Stockholm, 2020-00-00
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Diskussion: Drogpolitisk spjutspets som får
alkoholindustrin att darra (punkt 8d, bilaga
§ 7:19)
Bakgrund
Vi ska tillsammans bli en mer politisk organisation som ska synas och hörs. Vi har lyckats bra
hittills. Vi vässar oss i debatten. Vi syns och hörs mer. Vi har antagit såväl interna
bidragsriktlinjer som uppmuntrar drogpolitiskt engagemang, till Mål- och fokusområden där vi
ska prioritera politiskt arbete. Vi har tagit många steg för att återfå vår drogpolitiska glans.

Nuläge
Under den här mandatperioden ska vi omarbeta vårt drogpolitiska program. Vi har redan nu en
skarp grupp av hjältar som bidrar till det arbetet. Samtidigt arbetar jag med att vi ska nå ut med
vårt budskap bredare.
Förr i tiden hade UNF en resurs som enbart jobbade med att bedriva, stärka och utveckla vårt
drogpolitiska arbete tillsammans med förbundsstyrelsen, och sida vid sida med distrikten. Finns
det en tid för UNF att göra det igen? Är det nu eller är det nästa år? Vad tror vi hjälper oss att nå
största möjliga politiska effekt?
Vad skulle UNF behöva för fokuserade resurser för att skapa drogpolitisk spjutspets som får
alkoholindustrin att darra?
Detta är frågor jag gärna vill diskutera med hela styrelsen.

Framåt
Diskussionen tar jag med mig i arbetet framåt rörande det politiska arbetet inom UNF och vilka
ramar som kan finnas för utvecklingen utav det.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen

Filip Nyman
Stockholm, 2020-02-28
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Beslutsunderlag kongressupplägg 2021
(punkt 9a, bilaga § 7:20)
Bakgrund
På förbundsstyrelsemötet i januari i Östersund hade styrelsen en diskussion kring hur upplägget
på kongressen i Jönköping 2021 skulle kunna se ut, utifrån diskussionen fick Johan Fridlund och
Filip Nyman i uppdrag att ta fram breda penseldrag inför marsmötet.

Analys
Utifrån diskussionen på styrelsemötet samt våra samtal har vi funderat på olika vägar i form av
antalet dagar, läger eller inte läger? Kvällsaktiviteter och liknande.
Det vi har kommit fram till är att vi anser att ett läger är en viktig del av kongressen för att dels
få fler medlemmar att komma och få den större kongresskänslan som vi pratar om samt att det
gör att man kan få en bra känsla av UNF på större arrangemang. Vi tror också att det är bra att få
träffa UNF:are från hela landet och kanske inte bara i mötesform utan även på läger samt om vi
redan nu börjar planerar kanske vi kan få in IOGT-NTO och Junis som medfinansierärer eller
samarbete kring det då det indirekt förväntas av UNF att anordna ett läger vilket vi märkte vid
föregående kongress.
Det vi kommit fram till i antalet dagar är att vi tror på att förkorta kongressen med en dag och då
börja en dag senare än förut, vi har kommit fram till detta av olika skäl. De skälen vi ser är b.la.
ett ekonomiskt skäl då en dag troligen skulle synas ekonomiskt, reseskäl då vi tror att fler kan
samåka med de andra organisationerna om vi påbörjar kongresserna samtidigt samt ett ganska
logiskt skäl då de andra startar en dag senare vilket kan ha sina förklaringar men vi tror ändå att
det skulle fungera. Problemet är om vi får in mycket diskusssioner och motioner under
kongressen men vi tror att bara vi planerar för det och håller i så kommer vi att kunna klara oss
på en dag mindre. Om vi känner att vi skulle behöva en extra dag har vi möjlighet att använda
oss av söndagen.
Det med kvällsaktiviteter behöver vi se över av olika anledningar dels om vi startar en dag senare
så kommer en kvällsaktivitet att försvinna och då troligen UNF:s egna invigning, kanske räcker
det med den gemensamma invigningen? Vi behöver även se över exempelvis supergalan,
drogvägrarnas, osv och se om vi kanske ska slå ihop dessa samt FS-show? På något sätt behöver
vi se över aktiviteterna utan att för den skullen behöva minska förväntningar på bra och roliga
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kvällsaktiviteter. En annan aspekt i det hela är även ekonomi där, kan vi slå ihop och göra andra
saker och spara någon krona även där?

Framåt
Vi behöver fortsätta att fundera kring just aktiviteter samt påbörja arbetet med UNF:s kongress
nu då tiden flyger fram för att få en så bra kongress som möjligt. Att synka ihop oss med de andra
organisationerna ser vi som en stor del och tillsammans tror vi att vi kan skapa en grymt bra
kongress nästa år!
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

UNF:s kongress 2021 startar samtidigt som övriga organisationers kongress, en

dag senare än tidigare.
Att

UNF anordnar ett läger på kongressen 2021

Att

Uppdragsge Filip och Johan att fortsatt arbeta med kongressupplägget och

återkomma med rapporter.

Johan Fridlund och Filip Nyman
Östersund och Stockholm
2020-02-27
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Beslut: Investering i en sprudlande framtid
(punkt 9b, bilaga § 7:21)
Bakgrund
På förra förbundsstyrelsemötet diskuterades vilken vilja förbundsstyrelsen hade gällande en
större investering i arbetet med POPBOX. Samtal hade då initierats med lite olika aktörer för att
undersöka om intresse för att utveckla arbetet fortfarande fanns kvar.
Förbundsstyrelsen var på mötet i januari positiva till en nysatsning och lyfte att en är beredd på
att avsätta kapital och ge satsningen tid.

Nuläge
Samtal har förts med övriga i IOGT-NTO-rörelsen samt Miljonlotteriet kring ett samarbete.
Inom rörelsen finns visst intresse av att vara en del av utvecklingen. Miljonlotteriet har påbörjat
ett arbete med att utarbeta och undersöka olika delar för att kunna bygga vidare på en affärsplan
för verksamheten. Vissa delar tar längre tid att utveckla, men en dialog hålls med Miljonlotteriet
löpande. Just nu ses exempelvis förpackningdesginen för boxen över för att minska frakt- och
packkostnader.
Det vi står lite still med är vad vi kan nyttja för resurser framåt för att dels kunna ta beslut för
olika idéer, omdisponering av resurser och jobba aktivt med en utvecklingen.
Det vi landat i gällande satsningen och utvecklingen är att vi ska förvänta oss ett överskott men
inte under perioden 2020-2021. Fokus bör vara att få igång en försäljning av boxen genom en
partner och under perioden ha utvecklat och implementerat prenumerationstjänsten.
Målsättningen sen för 2020-2021 är att nå ett resultat där 50% av investeringen är
självfinansierat.

Framåt
För att gå vidare önskar vi att förbundsstyrelsen avsätter upp till 500 000 kr från det egna
kapitalet under tidsperioden 2020-2021. Dessa medel ska vara guidande i vilken omfattning vi
kan växla upp arbetet och lyftas fram i en utvecklad projektplan tillsammans med
samarbetspartners. Detta ger oss möjligheten att agera här och nu på information som kan
innebära ekonomiska åtaganden från UNF:s sida.
Förbundsstyrelsen ska sen i maj få möjligheten att fastställa satsningen utifrån projekplanen,
alternativt återremittera ärenden för vidare beredning.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

Johan Fridlund samt Samuel Somo ansvarar för arbetet med POPBOX som en
extern finansieringskälla,

att

avsätta medel från det egna kapitalet på upp till 500 000 kr att använda under
perioden 2020-2021 för utveckling och implementering av POPBOX,

att

en utvecklad projektplan för arbetet presenteras för förbundsstyrelsen i maj

att

återkommande rapportera arbetet till varje förbundsstyrelsemöte

Samuel Somo & Johan Fridlund
Stockholm & Östersund, 2020-02-28
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Beslut: Revision av Jönköpings distrikt av
Ungdomens nykterhetsförbund (punkt 9c,
bilaga § 7:22)
Bakgrund
UNF Jönköping har under sitt ordinarie distriktsårsmöte 2019 inte utsett en auktoriserad revisor
utöver de förtroendevalda revisorerna. För att göra sin revision på korrekt sätt enligt riktlinjer
för regionbidraget behöver förbundsstyrelsen enligt stadgarna §3:12 utföra en revision av
Jönköpings distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbunds räkenskaper och förvaltning avseende
2019 års verksamhet

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

enligt stadgarna §3:12 utföra en revision av Jönköpings distrikt av Ungdomens
Nykterhetsförbunds räkenskaper och förvaltning avseende 2019 års verksamhet

att

utse Anna Grimäng Carlman från BDO att genomföra denna revision

att

Jönköpings distrikt av Ungdomens nykterhetsförbund bär kostnaderna för denna
revision

att

omedelbart justera att-satserna

Samuel Somo
Stockholm, 2020-03-03
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