
PROTOKOLL 
fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 
den 24-26 Januari 2020 
sida 1 av 11 

 

 

Plats: Godtemplaren, Kyrkgatan 84, Östersund 

Datum: Den 24-26 Januari 2020 

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

Närvarande tjänstemän: Samuel Somo (ej närvarande §6:5) 

Paragrafer: §§ 6:1-6:12 

Bilagor: §§ 6:1-6:13 

 
 

§ 6:1Mötets öppnande 

 

Filip Nyman förklarade mötet öppnat klockan 09.10 i Östersund 

 
§ 6:2Fastställande av föredragningslistan (bilaga §6:1) 

 

Mötet beslutade: 

Att Fastställa föredragningslistan 

 

 

§ 6:3Val av mötessekreterare  

Mötet beslutade 
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att välja Jacob Nehrer till mötessekreterare 
 

§ 6:4Val av justerare 

 

Mötet beslutade 

att Välja Simon Thörn och Johan Fridlund till protokolljusterare 
 
 

 

§6:5 Personalfri punkt 

 

Samuel Somo lämnar mötet under förbundsstyrelsens personalfria punkt 
 
§ 6:6Lägesrunda  

 

Styrelsen gick laget om och berättade om läget, vad som hänt i livet och vad som komma skall. 
Styrelsen och Samuel berättade om en låt de lyssnat på den senaste månaden och skapade en 
spellista utifrån det. 

Mötet noterade läget hos styrelsen 

 
§ 6:7Rapporter 

 

§ 6:7a) Föregående protokoll (ingen bilaga) 

 

Simon Thörn och Ellen Hjort föredrog de föregående mötesprotokollen. 
 

Mötet beslutade: 

att  lägga FS4 samt FS5 till handlingarna. 

 

§ 6:7b) Ordföranderapport - Filip Nyman (bilaga §6:2) 
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Filip föredrar sin rapport och lyfter att möten med partipolitiska ungdomsförbund har fått upp 
UNF:s anseende som en seriös aktör inom den drogpolitiska debatten snarare än en 
moraliserande rörelse. Filip har även besökt Älvsborgs distrikt och tillsammans med IOGT-NTO 
och Junis medlat fram ett alternativ till den tidigare föreslagna stiftelsen som verkar som ett bra 
alternativ för alla parter. 
 
Mötet beslutade: 

att  lägga rapporten till handlingarna 

 

 

§ 6:7c) Ordföranderapport Jane Segerblom (bilaga §6:3) 

 
Mycket av Janes tid har tagits upp utav distriktsstödsarbetet där vi nu fått in en fadderhelg under 
Distriktsstyrelsesamlingen och även släppt en intresseanmälan för faddergruppen. Hon och Filip 
har börjat ha möten varannan vecka. Annars har hon under julen tagit lite ledigt, umgåtts och 
myst med släkten i Vetlanda. 
 

Mötet beslutade: 

att  lägga rapporten till handlingarna 

 

§ 6:7d) Kassörsrapport Johan (bilaga §6:4) 

 
Johan har hunnit få gjort rätt mycket även mitt i julledigheten. En del distriktsbesök, både 
Dalarna och Uppsala har besökts. Ett möte med Stockholm var också planerat men blev tyvärr 
avbokat. Ekonomidelarna på hemsidan har blivit uppdaterade med nytt material, även de fina 
UNF-sedlarna ligger nu där. Ett annat givande möte hade Johan tillsammans med Samuel och 
NBV. DK-avstämningarna har rullat på, mötet där miljonlotteriet var med kändes särskilt 
givande. 
 
Mötet beslutade: 

att  lägga rapporten till handlingarna 

 

§ 6:7e) GS-rapport (bilaga §6:5) 
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Samuel berättar att MUCF kritiserat våra stadgar där de ifrågasätter huruvida våra föreningar är 
självständiga. Till nästa ansökan krävs en handlingsplan för att vi ska kunna fortsätta erhålla 
bidraget. Efter att förvaltningsrevisionen blivit klar ser allting ut att stå bra till. Inom 
personalorganisationen fortgår arbetet med anställning av en engagemangsutvecklare och det ser 
lovande ut.  
Tillsammans med Samuel går styrelsen sen igenom personalens måluppföljning. 
 

Mötet beslutade: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

Mötet Ajourneras 11.08 

Mötet återupptas 11.39 

 

§ 6:7f) Rapport från AU (bilaga §6:6) 

 

Arbetsutskottet har sammanträtt en gång under perioden, ett möte som skulle hållas ställdes in 
då det inte fanns några punkter att behandla. Under mötet togs beslut om att bevilja bidrag till 
UNF Skåne med ett krav om en långsiktig finansieringsplan och arbete med att stärka det ideella 
engagemanget. Ett bidrag har även beviljats till UNF Gotland på 10000kr för att investera i 
discoteknik. 

 

Mötet beslutade: 

att  lägga rapporten till handlingarna  
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§ 6:7g) Rapport Kommunikationsstrategi och mål 2020 (Bilaga 6:7) 

 
Samuel föredrar punkten. Det konstateras att vi behöver en kontinuitet i vår kommunikation, 
idag chansas det lite kring hur vi gör när vi kommunicerar. Kommunikationsstrategin ska vara 
konkret med tydliga exempel för att vi ska kunna kommunicera enkelt och på samma sätt. 
Många lyfter tankar kring att den här tydligheten är bra. Tidigare har det gått att ifrågasätta vad 
viss kommunikation vill uppnå, nu har vi en chans att komma ifrån det. 
 

Mötet beslutade: 

att  lägga rapporten till handlingarna 

 

§ 6:7h) Drogpolitisk rapport (Bilaga 6:8) 

 

Sedan förra mötet har det tillsatts en drogpolitisk grupp som tillsammans med FS-ledamöterna 
kommer utföra stordåd! Gruppen har tillsammans med Ellen och Filip haft ett uppstartsmöte, nu 
är ett nytt möte i planeringsfasen liksom en helg där gruppen kan träffas och arbeta tillsammans. 
 

Mötet beslutade: 

 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

§ 6:7j) Bildningsrapport (Ingen Bilaga) 

 

Det som hänt sen sist i bildningsväg är främst julkursen, framåt kommer DSSen, nätverken och 
arbetshelger som ska förberedas. Det känns som att det nu är dags att ta lite nya grepp kring 
UNFaren, digitalisen och Ledaren. 
 

Mötet beslutade: 

att  lägga diskussionen till handlingarna 
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§ 6:7k) Distriktsstödet (bilaga §6:9) 

 

Jacob föredrar handlingen och berättar att arbetet flyter på rätt bra. Faddergruppen och 
insatsstyrkan ska börja tillsättas nu och beräknas vara helt färdigt till DSSen där det också 
kommer arrangeras en fadderhelg där båda grupperna deltar samt har tid att träffa 
medlemmarna. Parallellt med det arbetet undergår hemsidan förändringar och kommer att 
kompletteras med en ny del som blir viktig för det fortsatta distriktsstödet. Ambitionen är att 
hemsidan ska nyttjas av medlemmar, faddrar samt både kommande och nuvarande 
förbundsstyrelse.  
 

 

Mötet beslutade: 

att  lägga rapporten till handlingarna 

 

Mötet ajourneras klockan 12.28 

Mötet återupptas klockan 14.01, nu med Jane Segerblom som ordförande. 

 

§ 6:8Diskussionsärenden 

 

§ 6:8a) Kongressupplägg Jönköping 2021 (Bilaga 6:10) 

 
Filip föredrar ärendet och leder förbundsstyrelsen genom en diskussion.  
En ledamot lyfter att det kan vara problematiskt att vi börjar vår kongress en dag tidigare än 
resten av rörelsen. Både logistiskt men även för kontaktskapandet och samhörigheten. En annan 
lyfter att en kortare kongress kan vara svårt att genomföra utan att förlora kvaliteten på 
diskussioner och menar även att kongressen fyller en viktig funktion som folkfest för rörelsen. 
 
Kring kostnaden för kongressen lyfts många tankar kring att det är viktigt att få ner kostnaden 
om möjligt, men att standarden för boenden och logistik är viktigt att upprätthålla, samt 
hållbarheten för våra medlemmar, om vi vill bibehålla det behövs pauser, bra mat och bra 
sovplatser. 
 
Ett läger lyfter styrelsen som en bra idé, men formen för finansiering är någonting som bör 
fortsätta undersökas. För att fortsätta driva läger krävs att vi hittar sätt för att underlätta lägrens 
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ekonomi. En annan tanke som lyfts är att vi under lägren kan försöka bredda vår verksamhet 
med nya verksamhetsområden, samt att fler aktiviteter bör vara öppna och tillgängliga för både 
ombud och andra rörelsemedlemmar. 
 
Styrelsen fortsätter diskutera kring propositioner och handlingarna. En problembild lyfts kring 
att handlingarna blir väldigt långa och otillgängliga för medlemmar. En ledamot lyfter att vi inte 
bör riskera kvaliteten av handlingarna, hen menar att den interna folkbildningen inför 
kongressen borde prioriteras istället. En motidé lyfts också kring att skriva en mer lättillgänglig 
version av handlingarna om det finns resurser. 
 
Andra tankar lyfts kring att vi inte borde skriva propositioner ingen håller med om, utan snarare 
uppmuntra medlemmar att skriva motioner. Gräsrötterna borde skriva motioner, 
förbundsstyrelsen borde påvisa att det inte är ouppnåeligt att skriva en motion och påverka, 
varken i föreningen, distriktet eller på kongressen. Det här är viktigt för att medlemmarna, inte 
förbundsstyrelsen, ska sätta agendan i UNF. 
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Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 

att Välja Filip Nyman och Johan Fridlund som ansvariga för att ta fram kongressupplägg till 
 Förbundsstyrelsemötet i Mars 

Mötet ajourneras 15.13 
Mötet återupptas 15.20 
 
§ 6:8b) Politisk viljeinriktning (Bilaga 6:11) 

 

Filip föredrar handlingen och bjuder in till diskussion som Jane leder. 
 
Förbundsstyrelsen diskuterar mycket kring vår ställning i cannabisfrågan samt hur vi kan få 
genomslagskraft för våra politiska förslag. En tanke som lyfts är att vi borde våga vara radikala 
och sikta långt för slutmålet med vår vision, ett sätt kan vara att bedriva alkoholförbud som 
fråga.  
 

Mötet beslutade: 

att  Notera diskussionen 

 

Förskoleläraren Jane Segerblom leder på ett föredömligt pedagogiskt vis förbundsstyrelsen genom huvud-

axlar-knä och tå. 

 

§ 6:8c) Sprudlande framtid (Bilaga 6:12) 

Samuel föredrar handlingen. 

Eftersom att kongressen antog ett mål om att implementera ett finansieringsalternativ har nu 
POPBOX kommit upp på tapeten igen och extern samarbetspartner som vi samarbetar med är 
jätteglada över att vi börjat prata om det här. 
Förbundsstyrelsen verkade väldigt exalterade över tanken att fortsätta arbetet med POPBOX och 
ser det även som ett reellt finansieringsalternativ bland flera i framtiden. 

 
Mötet beslutade: 
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att notera diskussionen 

 

Mötet ajournerades 19.30 

Mötet återupptogs 09.07 på Söndag morgon, nu med Filip Nyman som mötesordförande 

 

 
 

§ 6:9Beslutsärenden 

 

§ 6:9a) Resursbehov, plan förimplementering och genomförande för fokusområden 

2020 (Bilaga 6:13) 

 

Förbundsstyrelsen diskuterar kort kring form, det fortsatta arbetet och hur operativa 
ledamöterna med områdesansvar ska arbeta. 

Diskussionen handlar fortsatt om innehållet i handlingen som förbundsstyrelsen vrider och 
vänder på. 

Simon Thörn föreslår: 

att  under UNF påverkar ändra tredje meningen till “Det jag föreslår här är att 45tkr för olika 
 kampanjer ska gå till det här området ihop med den tid som FS och den   
 drogpolitiskagruppen kan lägga och även den tid som kommunikatören kan lägga på att 
 stötta arbetet.“ under rubriken resursbehov. 
 
att  under UNF till fler ändra sista meningen till “Jag vill föreslå att från budgeten  
  verksamhetsområdesprojekt dedikeras 80tkr till UNF till fler för särskilda satsningar och 
 kampanjer tillsammans med den tiden som personalstyrkan, faddergruppen och  
 insatsstyrkan kommer lägga ner på det här området.“ under rubriken resursbehov. 
 
att  resursbehov, implementeringsplan och genomförande kompletteras av, och bör läsas 
  tillsammans med, arbetsplanen för 2020-2021 och mål- och fokusområden för 2020. 
 
 
Jacob Nehrer föreslår: 

att Områdesansvariga skriver en rapport om detta till varje Förbundsstyrelsemöte 
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Mötet beslutade:  

att 80tkr ska användas till UNF till fler ifrån underbudgeten verksamhetsområdesprojekt 

att 45tkr ska användas till UNF påverkar ifrån underbudgeten verksamhetsområdesprojekt 

att 25tkr ska användas till UNF organiserar sig ifrån underbudgeten    
 verksamhetsområdesprojekt 

att fastställa resursbehoven och planen för implementering och genomförande för  
 fokusområden 2020 

att  under UNF påverkar ändra tredje meningen till “Det jag föreslår här är att 45tkr för olika 
 kampanjer ska gå till det här området ihop med den tid som FS och den   
 drogpolitiskagruppen kan lägga och även den tid som kommunikatören kan lägga på att 
 stötta arbetet.“ under rubriken resursbehov. 
 
att  under UNF till fler ändra sista meningen till “Jag vill föreslå att från budgeten  
 verksamhetsområdesprojekt dedikeras 80tkr till UNF till fler för särskilda satsningar och 
 kampanjer tillsammans med den tiden som personalstyrkan, faddergruppen och  
 insatsstyrkan kommer lägga ner på det här området.“ under rubriken resursbehov. 
 
att  resursbehov, implementeringsplan och genomförande kompletteras av, och bör läsas 
 tillsammans med, arbetsplanen för 2020-2021 och mål- och fokusområden för 2020. 
 
att Områdesansvariga skriver en rapport om detta till varje Förbundsstyrelsemöte 

 

 

§ 6:10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes 

 

 

§ 6:11 Nästa möte 

Nästa förbundsstyrelsemöte är i Stockholm tillsammans med övriga rörelsen på Stora Essingen 
den 13-15 Mars. 
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§ 6:12 Avslutning  

Mötet avslutades 10.33 på söndagen av Filip Nyman 

 
 


