PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 13-15 mars 2020
sida 1 av 17
Plats:

Kansliet på Stora Essingen,
Gammelgårdsvägen 38 Stockholm

Datum:

Den 13-15 mars 2020

Närvarande ledamöter:

Johan Fridlund (Närvarande §7:7a-7h
samt §7:8a-§7:8d)
Ellen Hjort (Närvarande §7:7i-§7:12)
Jacob Nehrer
Filip Nyman
Jane Segerblom
Simon Thörn

Närvarande tjänstemän: Samuel Somo (ej närvarande §7:5)
Paragrafer:

§§ 7:1-7:12

Bilagor:

§§ 7:1-7:22

§ 7:1Mötets öppnande
Jane Segerblom förklarade mötet öppnat klockan 20:01 i Stockholm
§ 7:2Fastställande av föredragningslistan (bilaga §7:1)
Mötet beslutade:
Att

fastställa föredragningslistan
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§ 7:3Val av mötessekreterare
Mötet beslutade
att

välja Samuel Somo till mötessekreterare

§ 7:4 Val av justerare
Mötet beslutade
att

Välja Simon Thörn och Jacob Nehrer till protokolljusterare

§7:5 Personalfri punkt
Samuel Somo lämnar mötet under förbundsstyrelsens personalfria punkt.

§ 7:6Lägesrunda
Förbundsstyrelsen gick laget runt där alla fick berätta hur läget är och vilken låt som dominerat
deras spellista sen förra mötet. Ingen är konstaterad smittad av Corona. Och om hen skulle va
det ska hen inte ha kommit hit från första början!
Mötet noterade därefter läget hos närvarande ledamöter och GS.
§ 7:7 Rapporter
§ 7:7a) Föregående protokoll (ingen bilaga)
Jacob Nehrer föredrar det föregående protokollet från januari samt
beslutuppföljningsdokumentet. Jacob får mycket cred för att styrt upp besluten i
uppföljningsdokumentet.
Mötet beslutade:
att

lägga FS06 till handlingarna.
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§ 7:7b) Ordföranderapport - Filip Nyman (bilaga §7:2)
Filip lyfter att det har varit en period av såväl verksamhetsbesök som drogpolitiska insatser.
Uppsala, Växjö, Östersund och Sandviken har besökts. En hel del representation i olika
sammanhang och en resa till Wien för att delta på Youth-forum on substance prevention.
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 7:7c) Ordföranderapport Jane Segerblom (bilaga §7:3)
Jane lyfter att mycket tid har lagts på distriktstödsuppdraget och att forma fadder- och
insatsgruppens uppdrag och hitta personer till detta. Jane har också tillsammans med Simon och
Johan genomfört DO- och DK nätverk på Tollare.
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 7:7d) Kassörsrapport Johan (bilaga §7:4)
Johan lyfter att det har förts en hel del samtal med olika distrikt kring ekonomiska frågor. Vidare
har Johan genomfört DO- och DK-nätverk tillsammans med Jane och Simon. Distriktsbidragen
för 2019 har varit i fokus med tillhörande sammanställning och planering för bidragen 2020.
Utöver det har en hel del möten av olika slag genomförts.
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 7:7e) GS-rapport (bilaga §7:5)
Samuel föredrar att socialstyrelsen har beviljat oss 0,7 miljoner i verksamhetsbidrag för 2020 och
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att en annan ansökan till Styrelsen ansvar för framtiden har skickats in för ett projekt som skulle
löpa under tre år. Utöver det rapporterar Samuel om nyanställda i UNF, medlemsutvecklingen
och arbetet med Almedalsdrinken 2020.
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 7:7f) Rapport från AU (bilaga §7:6)
AU har genomfört ett möte sen FS-mötet i januari där det beslutades att Filip Nyman ska vara
UNF:s representant i Nordiska Godtemplarrådet.
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 7:7g) Rapport omvärldsanalys alkohol och narkotika (Bilaga §7:7)
Vi tackar IOGT-NTO för att det görs en sådan här rapport och att vi får ta del av den. Rapporten
anses föredragen.
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 7:7h) Rapport drogpolitiska gruppen (Bilaga §7:8)
Filip föredrar att gruppen har haft två möten på distans och planerar nu en fysisk träff för att
kunna komma igång mer med arbetet. Det kommer arrangeras ett spår under DSS:en som Ellen
kommer att hålla i.
Mötet beslutade:
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att
lägga rapporten till handlingarna
Mötet ajournerar sig 21:22 för rast och vila till lördag den 14 mars.
Mötet återupptas 08:53 lördag den 14 mars.

§ 7:7i) Rapport Bildningsrapport (bilaga §7:9 )
Simon berättar att han deltagit på DO och DK-nätverket och hur roligt och givande det har
varit. Nu har en utvärderingsprocess startats igång för nätverket i framtiden. Simon lyfter
bildningsmålen igen och att det är dags att söka ledare för julkursen. Den stora bildningsinsatsen
i vår är Distriktsstyrelsesamling (DSS).
Simon föredrar även upplägget och innehållsplanerna kring DSS:en för styrelsen. Alla är väldigt
pepp!
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 7:7j) Rapport UNF Organiserar sig (bilaga §7:10)
Simon föredrar arbetet som gjorts inom fokusområdet och senare i maj kommer det att
presenteras en process för framtagande av föreningsstrategi, implementering av
bildningsinsatser och strategi för ökat deltagande på bildningsinsatser.
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna
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§ 7:7k) Rapport UNF Påverkar (bilaga §7:11)
Filip lyfter att det primärt sker ett övergripande planeringsarbete samtidigt som vi sonderar vilka
vi samverkar med inom det drogpolitiska området. Vidare har Filip arbetat med att få UNF att
synas i media. Senare under mötet kommer en särskild diskussion om prioriteringar av resurser
för det politiska arbetet.
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 7:7l) Rapport UNF till fler (bilaga §7:12)
Ett stort fokus här som Jacob lyfter är att ordentligt komma igång med arbetet. Redan nu pratas
det mycket om återvärvning och hur vi kan fånga upp medlemmar som varit med tidigare år
ännu mer. En stor del av arbetet kommer också innebära att få distriktsstödet att alliera sig med
målen inom fokusområdet UNF till fler.
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 7:7m) Rapport Hand i Hand (bilaga §7:13)
Samuel föredrar rapporten och berättar att istället för att satsa mer på Trivselgerillan har
projektet istället avslutats. Nu ses det över hur de kvarvarande resurserna prioriteras och vad
Jönköpings distrikt vill göra. Det som föranledde förändringen var statistiken från förra året då
studietimmarna inte mötte förväntan.
Diskussioner har förts om vad man kan göra under året. Det har diskuterats med NBV om
UNG-konceptet och om det ska användas under hösten och använda de medel som finns nu till
hand i hand för det. Det konstateras att vi i hela förbundet borde öka våra studietimmar
avsevärt.
Mötet beslutade:
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att
lägga rapporten till handlingarna
§ 7:7n) Rapport Ekonomi (bilaga §7:14)
Samuel Somo föredrar rapporten och ger förbundsstyrelsen en översikt av nuläget. Vi börjar
närma oss ett slutresultat för 2019. Nu ser det ut som att vi går med ett plusresultat, vilket är
glädjande då vi har frigjort utrymme för framtida investeringar som kan göras. Dels beror det
här på ökade intäkter, effektivare resursanvändning samt mindre anslag som kunnat delas ut till
föreningar och distrikt än budgeterat.

Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

Mötet ajournerar sig för fika med övriga rörelsens förbund 10.24
Mötet återupptas 11:06
§ 7:7o) Rapport Insamlingsarbetet IOGT-NTO-rörelsen (bilaga §7:15)
Det finns anledning att vara besviken på insamlingsresultatet men finns inte mycket att säga mer
än det som står i handlingen. Samarbetsformen kring Vit jul är någonting rörelsens förbund
räknar med att ta upp på ett kommande möte med Riksstyrelsen och INRIF-styrelsen
nästkommande vecka.
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 7:8 Diskussionsärenden
Mötesklubban lämnas nu över till Filip Nyman Jane Segerblom.
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§ 7:8a) Resepolicy UNF (Bilaga §7:16)
Samuel Somo föredrar handlingen och bakgrunden till arbetet. Utifrån uppdraget som gets har
det skrivits ett första utkast på resepolicy. Det nämns att detta underlag är ett provutkast och ska
stötas och blötas för att landa i något organisationen känner sig trygg och stolt över. Det lyfts
också att en resepolicy inte enbart tar hänsyn till miljö- och klimataspekter, för detta kanske
organisationen måste ta fram en miljöpolicy eller liknande för kommande år. Det behöver aktivt
arbetas med att minska UNF:s negativa klimatpåverkan.
Det lyfts perspektiv om att det behöver vara klart och tydligt att resepolicyn tar hänsyn till såväl
att tåg inte når alla delar av landet samt att vissa, för att kunna engagera sig kanske måste ta flyg.
Kongressen har uttalat en tydlig riktning om att UNF ska bli en mer hållbar organisation ur
miljö- och klimataspekten. En ledamot lyfter att detta ska vara väldigt tydligt även i resepolicyn.
Någon lyfter att vi inte borde genomföra några flygresor alls inom UNF. En annan lyfter att det
också handlar om hur tillgänglig vår verksamhet blir för alla medlemmar om exempelvis en inte
kan resa långväga smidigt.
Klimatkompensering lyfts som en bra åtgärd men inte en lösning på det stora problemet. Istället
kanske UNF också kan premiera positiva beteenden mer. Exempelvis ökad ersättning om en
använder drivmedel och färdsätt som är fossilfria.
Alla i förbundsstyrelsen får lyfta några perspektiv som de anser ska vara vägledande för policyn.
Ord som då lyfts upp är:
Tillgängligt, nytänkande, beteendeförändrande, klimatsmart, regelbunden utvärdering, lika villkor för
alla, vägledande styrdokument, visionärt.

Mötet beslutade:
att

notera diskussionen

att

generalsekreteraren till mötet i maj presenterar en skarp version av policyn

att

Jane Segerblom får i uppdrag att stötta Samuel Somo i framtagandet av ny
resepolicy
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Mötet ajournerar sig för lunch 12.00 för att därefter delta på ett gemensamt pass utanför mötet
tillsammans med övriga förbundsstyrelser inom IOGT-NTO-rörelsen fram till 15.30.
Mötet återupptas 15:33

§ 7:8b) Medlemsstatistik 2019 (Bilaga §7:17)
Samuel föredrar underlaget och lyfter att en levande diskussion kring vår medlemsutveckling
och medlemsbas är nödvändig.
Förbundsstyrelsen delades in i två grupper för att sen diskutera analysen.
Ena gruppen lyfter att vi borde göra det vi gör nu och mer av det. Vi borde rikta insatser utifrån
en årscykel och när vi tror det är absolut bäst att göra exempelvis medlemsvärvning. Gruppen
lyfter även att vi borde kika på de distrikt som inte gått framåt sen 2017 och jobba extra
stödjande där. Det framhävs också att kunna lyfta hur det ser ut under olika perioder under året
för att se om det finns några avvikelser eller toppar som vi kan analysera, och därefter agera på.
Gruppen lyfter också att föreningars engagemang är en viktig nyckel till att öka kontakten med
den enskilda medlemmen.
Den andra gruppen började prata kring eBas och rutinerna för det och vikten av att det finns bra
rutiner och ägandeskap hos föreningar. Gruppen valde också att prata mer kring
föreningsstrategi och vad föreningars roll är i värvning. Gruppen lyfte också åldersfördelningen
och att vi där behöver fundera hur vi kan skapa ett meningsfullt engagemang för den målgrupp
som är lite äldre. Det lyfts också att den här typen av rapportering kan ge oss möjligheten att
stärka och stötta distrikt i ett tidigt skede om en kan se att distrikten inte ligger så bra till.
Diskussionen går vidare och en ledamot lyfter att vi behöver jobba med lokala eldsjälar som
kanske inte fortsätter att engagera sig i sin förening. Här lyfts det hur det engagemanget kan
förvaltas vidare och hur distriktet och föreningens roll kan gå bortom en enskild persons
engagemang. En annan lyfter att det kanske är värt att fundera över om vi ska tillsätta vissa
distriktsstyrelser när det inte finns så stort engagemang och istället jobbar upp ett engagemang
som leder att ett distrikt kan bildas av föreningarna lokalt.
Målet om 8000 medlemmar som det ser ut nu med rådande medlemsutveckling kommer inte
uppnås. Förbundsstyrelsen diskuterar vilka vägval som organisationen kan behöva ta för att nå
kongressens vilja. En ledamot lyfter att vi behöver fundera hur vi tänker kring återvärvning,
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ägandeskap och bildning. Att denna förbundsstyrelse kanske inte är den som når 8000
medlemmar snarare att denna förbundsstyrelsen lägger en stabil grund så att nästa
förbundsstyrelse kan ta arbetet i mål. Det lyfts ett ytterligare perspektiv att diskutera varför vi
ska nå ett specifikt mål, att prata om syftet med medlemskapet.

Mötet beslutade:
att

Notera diskussionen

§ 7:8c) Konflikthantering (Bilaga §7:18)
Filip Nyman föredrar behovet och bakgrunden till detta samt går igenom den rapport som
internrevisorer skrivit gällande förbundets konflikthantering. Ledamöterna i styrelsen
framhäver att detta är väldigt nödvändigt och prioriterat.
Då alla inte hunnit ta del av revisorernas rapport samt att styrelsen ska fundera över vilka som
kan sitta i en grupp som tar fram en handlingsplan och policy föreslår Simon Thörn:
att bordlägga frågan till 2020-03-15
Mötet beslutade:
att bordlägga diskussionen till söndag 15 mars
Ärendet återupptas söndag den 15 mars 8.41.
En diskussion i styrelsen sker där alla är överens om vikten av att prioritera framtagandet av en
policy och handlingsplan. Samt att det finns väldigt många perspektiv som ska lyftas för att
inkludera alla parter och eventuella risker. Styrelsen lyfter även att det bör finnas inräknat hur vi
kan erbjuda och arbeta med konflikthantering på distriktsnivå.
Filip Nyman föreslår mötet besluta:
att
att

Filip Nyman tar vidare processen
lägga diskussionen till handlingarna

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 13-15 mars 2020
sida 11 av 17
Jane Segerblom föreslår mötet besluta:
att

en grupp bestående av Johan Fridlund, Filip Nyman, Jane Segerblom och Samuel Somo
blir ansvariga i framtagandet av att ta fram ett underlag kring konflikthantering.

att

samt att underlaget presenteras för förbundsstyrelsen i maj

Mötet beslutade:
att

notera diskussionen

att

en grupp bestående av Johan Fridlund, Filip Nyman, Jane Segerblom och Samuel Somo
blir ansvariga i framtagandet av att ta fram ett underlag kring konflikthantering.

att

föreslår samt att underlaget presenteras för förbundsstyrelsen i maj

§ 7:8d) Politisk spjutspets (Bilaga §7:19)
Mötet ajournerar sig för middag med rörelsen till 20.00
Mötet återupptas 20:10
En ledamot lyfter perspektiv kring hur vi ska jobba med frågan utifrån lite olika delar. En kan ha
en person som jobbar med det specifikt eller ett nätverk av personer som på olika sätt verkar för
att nå olika politiska framgångar.
En annan ledamot lyfter att spetspåverkan på förbundsnivå är något styrelsen har jobbat med
senaste tiden. Och att kommande period borde vi jobba med att slipa vårt samarbete med
exempelvis andra aktörer och stärka våra ideella i våra frågor. Spontant är vi inte i en fas där vi
kan omprioritera personalresurser i befintlig organisation.
En ledamot lyfter att det är viktigt att fokusera på det medlemmar vill göra och skapa
förutsättningar för dessa. Skapa struktur för att det ska vara lätt att engagera sig drogpolitiskt.
Viktigt att driva våra frågor på alla nivåer för att visa att vi är en bred folkrörelse.
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En annan ledamot tror på att skapa debatten neråt i organisationen, att få distrikten taggade på
politiken. Det är inte givande att ge en extra resurs på det. UNF måste få distrikt och föreningar
att bli taggade på politiska insatser.
En annan lyfter att vi vill öka arbetet med det politiska, synas och höras mer. Vi är en mindre
förbundsstyrelse nu och det gör att den tid vi kanske önskar att lägga kommer vi inte att ha på
samma sätt längre. En expertkompetens kommer kunna gynna organisationen för då kommer
fokus kunna ligga på att utveckla och utbilda.
En annan svarar att hen delvis håller med men samtidigt borde vi inte ta medel från eget kapital
för att göra detta. Utan söka pengar till det.
En tycker verkligen att vi borde investera medel i personal som kan jobba med politik för att vi
har medel och vi har inte samma kapacitet som förr. Vi har en organisation som skulle kunna
gynnas av den här satsningen.
En ledamot lyfter att vi kan värva med politik men att det inte behövs en egen person som jobbar
med just det. Vill medlemmar göra det så kan de göra det.
En annan lyfter att det är relevant för en sån spjutspets men däremot inte kanske 2020 just nu. Vi
borde också jobba med att systematisera kontakter inom politiken. En annan tanke är att UNF
har mer fokus på politiska besök ute i landet från FS och stötta upp vid exempelvis politiska
möten.
Någon lyfter att hela grejen med att folk inte är taggade på politik inte kommer förändras om vi
får någon som är politisk och jobbar med det. Behovet ska bygga resurserna.
En lyfter att anledningen till att medlemmar inte är intresserade av politiken är dels att intresse
inte finns men också att det inte har blivit överlämnat från tidigare UNF-generationer. Politiken
har inte varit prio.
Det sägs också att det måste kännas kul att göra politik lokalt. Metoderna vi driver och frågorna
vi driver är fel. Mer folkrörelseaktivism. Några i styrelsen instämmer. Kampkänslan måste lyftas.
Distrikten måste underifrån vilja driva KAMP och ha engagemanget.
Lokala politiska frågor behöver mejslas fram tydligare så att det blir tydligt vad en bör driva och
inte. Allt behöver inte enas kring en fråga för alla, utan kan snarare var väldigt specifikt. UNF
borde också utmana distrikt och jobba för att exempelvis göra insatser kring hur många en kan
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samla på manifestationer, hur många insändare vi kan få publicerade osv.
Mötet beslutade:
att

notera diskussionen

Mötet ajourneras till 08.30 den 15 mars.
Mötet återupptas 08.37 den 15 mars.
§ 7:9 Beslutsärenden
Mötesklubban lämnas nu över till Jane Segerblom.
§ 7:9a) Kongressupplägg 2021 (Bilaga 7:20)
Filip Nyman föredrar ärendet och berättar att det som nu finns är ett grovt förslag som kan sätta
ramarna för vidare arbete.
Det lyfts en fråga om kongressens upplägg om en missar eftermiddag eller förmiddag om vi
skulle anta det som föreslås att köra från onsdagen. Blir det förmiddag eller eftermiddag som
kongressen ska starta på?
Det påpekas att vi får anpassa schemat och resorna så att det blir så inkluderande för alla och att
det inte blir något demokratiskt bortfall utifrån att det är en dag kortare kongress.
Vad innebär att fortsatt arbeta med kongressupplägget frågar någon. Generellt önskar
förbundsstyrelsen tydligare genomgång och förslag på hur upplägget blir mer i detalj utifrån en
kongress med färre dagar, samt hur de ekonomiska prognoserna ser ut om vi väljer att anordna
ett läger.
Filip Nyman och Johan Fridlund föreslår:
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 Nyman och Johan Fridlund att fortsatt arbeta med kongressupplägget
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och återkomma med rapporter.
Ellen Hjort föreslår:
att

Johan och Filip får i uppdrag att förtydliga beslutsunderlagen och ekonomi för läger och
antal dagar för kongressen till FS-mötet i maj.

Mötet ajournerar sig 09.55 för en kort bensträckare.
Mötet återupptas 10.00.
Mötet beslutade:
att

Johan och Filip får i uppdrag att förtydliga beslutsunderlagen och ekonomi för läger och
antal dagar för kongressen till FS-mötet i maj,

att

uppdragsge Filip Nyman och Johan Fridlund att fortsatt arbeta med kongressupplägget
och återkomma med rapporter.

§ 7:9b) Investering i sprudlande framtid (Bilaga §7:21)
Samuel Somo föredrar ärendet och berättar att samtal har förts med Miljonlotteriet och det vi
kan konstatera är att vi hamnat i ett moment 22, det är svårt att ge tydliga besked när det är
oklart vilket mandat som finns. Det är därför denna punkt önskas behandlas. Samuel och Johan
har hört av oss till de övriga förbunden för att se om de är intresserade av att delta i det här
projektet med oss. I nuläget har Miljonlotteriet börjat få fram priser på förpackning och liknande
som talar för att det här kan bli riktigt bra. Det lyfts även att vi inte bör räkna på att gå med vinst
de första åren utan snarare att bära 50% utav investeringen i första hand.
Framöver finns fortfarande en tanke kring att anställa någon att arbeta med det här projektet.
Förbundsstyrelsen önskar från ansvariga att det också ska presenteras en prognos på potentiell
utveckling efter 2021.
Förbundsstyrelsen är i övrigt väldigt positiva till detta och ser det som ett bra sätt att undersöka
hur extern finansiering är möjlig i organisationen, samt att det är ett område som är värt att
investera resurser till från vårt egna kapital.
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Mötet ajournerar sig 10.10 för fika med rörelsens förbundsstyrelser
Mötet återupptas 10.45.
Johan Fridlund & Samuel Somo föreslår:
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

Mötet beslutade:
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

§ 7:9c) Revision av Jönköpings distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund (Bilaga §7:22)
Samuel föredrar ärendet för förbundsstyrelsen. För att distriktet ska fullfölja sina åtaganden
gällande sin revision på korrekt sätt enligt riktlinjer för regionbidraget behöver
förbundsstyrelsen enligt stadgarna §3:12 besluta om att utföra en revision av Jönköpings distrikt
av Ungdomens Nykterhetsförbunds räkenskaper och förvaltning avseende 2019 års verksamhet.

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 13-15 mars 2020
sida 16 av 17
Samuel Somo föreslår:
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

förklara paragrafen omedelbart justerad.

Mötet beslutade:
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

förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 7:10 Övriga frågor
§ 7:10a) Handlingar och mötesförfarande (ingen handling)
Jacob Nehrer lyfter upp lite tankar kring hur vi kan bli mer konsekventa med hur vi skriver våra
handlingar och vilka former vi har för att hålla möte. Det är en generell punkt om feedback till
hela styrelsen kring bättre disciplin och ordning.

§ 7:11 Nästa möte

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 13-15 mars 2020
sida 17 av 17
Nästa möte sker den 8-10 maj, plats meddelas vid senare tillfälle.
§ 7:12 Avslutning
Mötet avslutades 11:43 söndagen den 15 mars av Jane Segerblom

