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Föredragningslista (punkt 2, bilaga §9:1) 
Ärende Vem Tid Förslag Beslut 

1. Öppnande FN    

2. Fastställande av 

föredragningslistan 

FN    

3. Val av mötessekreterare 

4. Val av justerare 

5. Personalfripunkt 

 

FN 

FN 

FN 

   

6. Lägesrunda  FN    

7. Rapporter 

a) Föregående protokoll 
b) Ordföranderapport Filip 
c) Ordföranderapport Jane 
d) Kassörsrapport Johan 
e) GS Rapport 
f) Rapport från AU 
g) Rapport omvärldsanalys 
h) Drogpolitiskrapport 
i) Bildningsrapport 
j) UNF organiserar sig 
k) UNF påverkar 
l) UNF Blir fler 
m) Distriktsstöd 
n) Resepolicy 
o) Konflikthanteringspolicy 
p) Insamling 
q) Covid-19 

FN 

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

  

 

 
 
 

 

8. Diskussionsärenden 

a) Edsåsen 4-10 
b) Drogpolitiska programmet 
c) Medlemslöfte 

JS 

JF 
EH 
JF/FN 

 
 
 

 
 

 

9. Beslutsärenden FN    
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a) Distrikt och föreningsstöd 
b) Kongressupplägg 
c) Grupper UNF organiserar sig 
d) Popbox 
e) Årsredovisning 

JF 
JF/FN 
ST 
JF/SS 
JF/SS 

 
 
 

  

10. Övriga frågor 

11. Nästa möte 

12. Avslutning 

FN 

FN 

FN 
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Ordföranderapport Filip Nyman (punkt 7b, 
bilaga § 9:2) 
Period 16/3 – 20/4 

Rapport 
Den här perioden från förra FS-mötet har varit en aning speciell. Direkt efter FS-mötet så 

beslutade vi om att de som kan ska jobba hemifrån. Så sedan den 18e mars med några undantag 

är det de jag har gjort. Har väldigt mycket blandade känslor kring detta men något jag vet är att 

UNF kommer klara detta och vi har ställt om mycket av vår verksamhet. Men det jag har sysslat 

med en senaste månanden är att försöka planera om vad jag ska göra och fundera på hur jag kan 

anpassa min roll till ett digitalt UNF. Samtidigt har jag jobbat med politisk påverkan och 

publicerat en debattartikel med hjälp av några väl utvalda personer i Dagens Arena och det har 

blivit succé. Våra kanaler har exploderat och det märks att vi är relevanta i debatten. Det tycker 

jag är fantastiskt!  

 

Det gamla vanliga har ställts om till digitalt och de flesta möten förutom INRIF och en workshop 

med Peter Asplund om företagsarbeten har skötts digitalt. Det har vart roligt att de jag har 

möten med får se mig i mitt naturliga habitat och det är ingen skam i det. Jag kommer från och 

med söndagen den 19 april att ha öppet möte med alla UNF:are som vill för att komma närmre 

landet och känna in stämning hos våra medlemmar som jag inte annars kan göra.  

 

DÅM perioden är nu också slut och det har varit roligt att se personer diskutera och arrangera 

sin DÅM runt om i landet. Vi har en fantastisk demokrati i UNF och även om jag deltog digitalt 

så kände jag in varje lite del av det. Jag hoppas att Corona pandemin snart blåser över och att jag 

får komma ut i landet igen. Men till dess fortsätter kampen digitalt. 

 
“THERE IS ALWAYS HOPE.” 

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 § 9:24) 
Gäller period: 02/27-04/24 

Rapport  
Under perioden som har varit har jag lagt mycket tid på främst tre insatser, 

konflikthanteringspolicyn, distriktsstödsuppdraget samt distriktsårsmöten och arbetshelger. 

Detta har varit en intensiv period med mycket att göra i mitt UNF uppdrag.  

I framtagandet av en ny konflikthanteringspolicy har vi kommit en bra bit med att strukturera 

upp ett arbetssätt samt kartlägga konflikter som kan uppstå inom organisationen. Snart ska vi 

påbörja dokumentskrivandet. Mer om konflikthanteringspolicyn finns att läsa om i rapporten.  

I mitt arbete med distriktsödet har vi påbörjat en rejäl uppdatering av hemsidan för att se vad 

som finns och vad som inte finns. Vi har även haft ett första möte med faddergruppen och har 

påbörjat planeringen inför fadderdagen som är den 1 maj över life size. Mer information finns 

att läsa i rapporten om distriktsstödsarbetet.  

Under största delen av denna perioden har jag deltagit på en del årsmöten bland annat på 

Skaraborgs och Göteborg & Bohusläns DÅM där jag var mötesordförande över Life Size. Det var 

superkul att jag fick vara med och jag ser framemot vad dem nyvalda styrelserna i alla distrikten 

kommer göra under detta året. I slutet av april deltog jag även under UNF Jönköpings arbetshelg 

och hjälpte till att leda den.  

Extraordinära insatser  
• Bokat in första DO- avstämningar 

• Faddergruppen   

• Möte med Psykologifabriken  

• Distriktsårsmöten, Kronoberg, Skaraborg och Göteborg & Bohuslän 

•  Heldag med att göra om hemsidan  

• Konflikthanteringsgruppen  

• DO-nätverk och fortsatt samarbete med Tollare 

• Arbetshelg  

• Utvecklingssamtal  

• Möte kring almedalsveckan  
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Framåt  
Nu framåt kommer min tid gå åt att bli klar med hemsidan samt att på att få en rullning på 

faddergruppen och mitt arbete som faddercoach. Och se till att vi får till en bra första fadderdag. 

Jag kommer även att spela in ett avsnitt kallat sommarpoddarna för Vetlanda kommun (min 

hemort) som jag ser framemot.  

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Jane Segerblom  

Jönköping. 2020-04-24 
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Förbundskassörsrapport (punkt 7d, bilaga § 
9:3) 
En märklig period har precis varit och pågår med tanke på Corona! Jag har nog aldrig varit 

hemma så mycket som den senaste månaden och haft så mycket videokonferenser istället för 

vanliga möten, något som både varit skönt och jobbigt faktiskt! 

Här är lite saker som jag har gjort under perioden från förra mötet: 

● Riksstyrelsemöte och Inrif där vi dels diskuterat insamlingsarbetet framöver. 

● Varit med på Webinar med Movendi där det diskuterats alkoholpolitik i olika länder. 

● Varit i Våxtorp tillsammans med Samuel på UNF Hallands distriktsårsmöte, riktigt 

trevligt! 

● Har haft möten med Filip om kongressen, finns en egen rapport om det! 

● Har haft två riktigt bra föreningsekonomiträffar på Lifesize med väldigt spännande 

diskussioner och input - något som blir en repris på till hösten! 

● Haft möte med revisor-Malin 

● Diskuterat vår markbit och forskat lite kring den. 

● Påbörjat arbetet med krishanteringspolicy 

● Varit på UNF Västernorrlands distriktsårsmöte på Lifesize vilket var riktigt trevligt trots 

lite problem med tekniken! 

● Haft möte om medlemslöftet tillsammans med arbetsgruppen från de olika 

organisationerna. 

● Haft AU-möte 

● Haft ett utvärderingsmöte med Empowerful 

● Extra FS-möte 

● Möte om revision för ett distrikt 

● Jag och Samuel har haft en ekonomiuppföljning 

● Jag, Simon och Jane har diskuterat fortsättningen av samarbetet med Tollare för 

nätverken. 

● Har haft en träff för alla nya distriktskassörer där vi pratat om bokföring och arbetssätt 

● Ett första avstämningsmöte för alla distriktskassörer 

● Har reviderat distriktskassörspärmen som ska skickas ut till alla DK:ar 

● Haft samtal om bidrag och ekonomiarbete med flertalet distrikt. (Kontinuerligt) 

● Diskuterat med lite VU:ar angående stöd och ekonomiarbete 

Mina highlights: DÅM:en och DK-pärmen! 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2020-05-09-10 

  9(52) 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att lägga rapporten till handlingarna.  

Johan Fridlund  

johan.fridlund@unf.se | 0728570612 

Östersund, 20200419 
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GS-rapport för FS 2020059-10 (punkt 7e, 
bilaga § 9:4) 
Den första rapporten jag skrivit under en rådande pandemi. Tiden sedan förra styrelsemötet har 

varit allt än normal kan vi väl ödmjukt påstå, och ens ledarskap testas i kristider. Verksamheten 

har inte stannat upp för det. Vi märker att mer arbetstid går åt för vår omställning. Ett 

föreningsmöte som tidigare kan ha tagit en timme att planera tar nu två för att vi ska göra 

riskbedömningar inför. Ärenden som stäms av i korridorerna blir videomöten kräver mer tid. 

En distriksstyrelsesamling som ska vara en helg kräver insatser som motsvarar två helger och så 

vidare.  

 

Jag är stolt över hur alla inom UNF har agerat för att gemensamt vara lösningsfokuserade och 

finnas där för de som behöver det allra mest.  

 

Ekonomi 
Vår ekonomi fortsätter att hålla sig i ett stabilt och gott läge. Vi har börjat fundera över hur 

effekten av Covid-19 påverkar oss på längre sikt men inte landat i något konkret. En stor del av 

våra intäkter baseras ju på medlemsantal i organisationen och har en intäktseftersläpning på ca 

två år. Därför sker ett arbete nu att tillsammans med övriga i ungdomsrörelsen jobba tätt med 

MUCF kring bidragsvillkoren under 2020 och framåt.  

 

Ser vi till den löpande verksamheten ser vi att våra återkommande fasta kostnader håller sig till 

budget. Resekostnader minskar av förklarliga skäl. Däremot får vi ökade kostnader för t.ex. 

materialproduktion då vi trycker upp material som ska skickas ut på grund av Covid-19 vi annars 

inte hade tänkt att trycka.  

 

Bokslutet är den stora frågan rent ekonomiskt för det här mötet. Årsredovisningen presentera 

för styrelsen på mötet. Det vi kan konstatera är att vi gjorde ett positivt verksamhetsresultat 

såväl som årsresultat. Det här har varit ett aktivt arbete som pågått i över två år nu. Att få balans 

i vår ekonomi. Nu har vi fått möjligheten att fylla på vårt fria egna kapital. Ett bra utgångsläge 

för stabilisering och utveckling.  
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Ansökningar 

Senaste mötet berättade jag om en ansökan som vi skickat in till Styrelsen ansvar för framtiden. 

Tyvärr fick vi avslag på den. Vi fortsätter söka medel för nya och nuvarande idéer under året.  

 

En annan ansökan som skrevs av SBU tillsammans med oss, Unga Frisksportare och Unga 

Drogförebyggare beviljades av GV90. Resurserna för det projektet ska användas till en 

gemensam ledarutbyteshelg mellan organisationerna i höst. Det här är ett bra exempel på hur vi 

kan få extern finansiering för att göra utökad verksamhet.  

Personalorganisation 

Vi har genomfört en personalsamling på vackra Wendelsberg och fått en välbehövd social 

samvaro med varandra innan de hårda restriktionerna kickade in. Personalorganisationen jobbar 

intensivt med att erbjuda verksamhet och stötta våra distrikt och föreningar i dessa tider. 

 

Vi är ute och rekryterar två vikarierande verksamhetsutvecklare i Stockholm och i Uppsala. 

Samtidigt kan jag glädjande meddelade att vi från 8 juni kan hälsa Jens Wingren från Accent 

välkommen som vikarierande chefredaktör för Motdrag.  

Övrigt 

Medlemsutveckling 

2020 började riktigt stabilt och bra. Men visst ser vi att utvecklingen har stannat av. Vi har 

värvat närmare 500 nya medlemmar i år och återvärvat ca 850 medlemmar. Vi behöver 

accelerera upp arbetet med digital rekrytering och vi har erbjudit våra distrikt stöd i det arbetet.  

 

I grafen nedan kan ni se medlemsutvecklingen januari till mars 2018-2020. Den övre linjen 

representerar 2019, den undre 2018. I år ligger vi alltså till relativt bra sett till tidigare års 

utveckling. Men vi vill öka och då kommer vi behöva göra fler insatser och kanske andra insatser 

som vi inte prioriterat lika högt.   
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Under majmånad kommer vi titta närmare på vilka möjligheter vi har att öka rekryteringen och 

vilka specifika insatser och resurser som behövs för det. 

Insamlingsarbetet  

En enskild insamlingsrapport finns till mötet. Däremot kan vi berätta att UNF kommer påbörja 

arbetet med egna insamlingar via Facebook. Vi har nyligen blivit godkända för det och en 

arbetsgrupp bestående medarbetare på kansliet planerar just nu för hur det ska fungera och gå 

till. Detta kan öppna upp riktigt bra möjligheter för UNF:are och människor som gillar oss att 

samla in medel till vår verksamhet.  

 

Ledaren  

Steg framåt sker i arbetet med Ledaren. En uppdaterad projektplan har skrivits och nu reviderar 

vi tidsplanen för arbetet och det första utbildningstillfället. Precis som allt annat så kommer 

skjuts tillfällena vi hade tänkt genomföra innan sommaren till hösten. I detta fall ser vi inte det 

som något negativt, utan snarare att vi får mer tid att utveckla metoden och tid att 

implementera.  

 

Almedalsdrinken 2020 

Almedalsveckan må vara inställd, men vi har ett nytt uppdrag. Alla, eller ja, så många som 

möjligt ska kunna få en smak av Almedalen. Uppväxlingen av vårt arbete fortsätter och nu ställer 

vi om hur vi kan forma fler allianser för att sprida drinken under hela sommaren.  
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POPBOX 

Tillsammans med Johan har vi fortsatt arbetet med att utveckla och förvalta arbetet med vår 

briljanta box. Vi har skrivit en ny projektplan för detta. Mer om det finns i ett eget ärende till 

mötet. 

Ett axplock av andra delar upptagit min tid sen den senaste rapporten:  

• Medlemsrevision 
• Slutrevisionsarbete 
• Möte med Ungdomsrörelsen och MUCF om Covid-19 
• Lönesamtal med all personal 
• Konflikthanteringspolicyarbete 
• Stöd i koncept för grupputveckling FS 
• Besökt UNF Hallands DÅM 
• Revision Gävleborg 

 

 

”Tvätta händerna” – Anders Tegnell 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten  

 

Samuel Somo  
Stockholm, 2020-04-26 
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AU-rapport (punkt 7f, bilaga § 9:5) 
Bakgrund  
Arbetsutskottet har sedan förbundsstyrelsemötet i mars haft ett möte. Beslut i korthet:  

• Vi har beslutat att tilldela Narkotikapolitiskt Center 40 000 kronor för att fortsätta sitta i 

styrgruppen. 

 

Samtliga protokoll från AU ligger på hemsidan. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att Notera rapporten 

 

Ellen Hjort  

Birmingham, 2020-04-21 
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Rapport omvärldsanalys alkohol och 
narkotika (punkt 7g, bilaga § 9:6) 
 

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. Rapporten 
föredras muntligt på mötet. 
 
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, 2020-04-24 
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Bildningsrapport (punkt 7i, bilaga § 9:7) 
Bakgrund 
 
Bildningsarbetet den senaste tiden har verkligen blivit präglat av corona-situationen. Till förra 
styrelsemötet låg ett stort fokus i bildningsrapporten på planerandet av 
distriktsstyrelsesamlingen. Strax efter förra förbundsstyrelsemötet i mars stod det klart att 
DSS:en inte skulle gå att genomföra på det sätt som var planerat. Mycket tankekraft och energi 
har därför lagts på att göra det bästa av situationen, och det tycker jag verkligen att det känns 
som att vi har lyckats med. Utifrån ambitionen att inte ställa in utan ställa om vår verksamhet 
kan vi nu erbjuda ett utökat stöd kring arbetshelger, en digital DSS, samt en extra 
distriktsstyrelsesamling i höst.  
 
Ett annat betydande arbete som gjorts är att ta tag i frågorna kring UNF:aren. Här har det skett 
ett arbete med att lyssna in personalorganisationen och bilda sig en uppfattning om hur läget ser 
ut kopplat till UNF:aren. Utifrån detta har jag i samverkan med främst engagemangsutvecklaren 
påbörjat att ta fram ett nytt förhållningssätt för att se till att fler vill och kan hålla UNF:aren. Det 
känns verkligen som att vi är på rätt spår och det ska bli spännande att se detta utvecklas 
kommande tid. Det har dessutom tagits fram en guide för att hålla digitala UNF:aren-kurser.  
 
I utvecklandet av ledaren och digitalisten börjar det också att röra på sig. När det gäller ledaren 
har en delvis ny inriktning för vad bildningsinsatsen konkret ska innebära tagits fram och 
processen är äntligen på väg in i en faktisk utvecklingsfas. Den digitala bildningsplattformen som 
vi kommer att kalla för digitalisten utvecklas av Sverok. De har nu börjat lansera sin del av 
plattformen, vilket betyder att vi på allvar kan börja fylla vår del av plattformen med innehåll 
framöver.  
 
Just nu genomförs arbetshelger i många distrikt och framöver väntar genomförandet av UNF:s 
första Digi-DSS, mycket spännande! Att få djupdyka in i utvecklandet och kommunicerandet av 
UNF:aren, ledaren och digitalisten ser jag också fram emot.  
 
Reflektioner kring bildningsmålen 2020: 
- Alla delar av bildningssystemet är tillgängliga och genomförs: ledaren och digitalisten går in i 
mer konkreta utvecklingsfaser.  
- Alla medlemmar ges möjlighet att gå UNF:aren: nytt förhållningssätt ska göra att det blir 
enklare för fler att hålla UNF:aren. 
- UNF genomför bildning på resurseffektiva sätt: den ledarutbildning tillsammans med andra 
nykterhetsorganisationer som nämndes förra bildningsrapporten har fått bidrag och planeras till 
hösten.  
 
Vi ses i kampen! 
Förslag till beslut 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 
 

Simon Thörn, bildningsledare 
Göteborg, 2020-04-24 
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Bildningsmoment När 

Budget 

2020 

Använt 

(2020-02-29) Läget 

Julkursen Jul  2020 
175 000 

kr 
–7 069 kr Ansökan för huvudledare förlängs under 

våren och analys av corona-situationen görs. 

Kongressförfesten 
Vinter 
2021 0 kr 

               0 
kr  

Ska inledas planering av upplägg, datum och 
plats. 

Distriktsstyrelse- 
samling (DSS) 

16 maj  
30 okt-1 
nov  

175 000 
kr 

0 kr 
Digi-DSS genomförs 16 maj, planeras för 
fysisk DSS i höst. 

Distriktsordförande- 
nätverket 

 
16 maj 
18-20 sep 

     80 
000 kr 

–33 275 kr Genomfört ett nätverk i år. Nu startar den nya 
distriktmandatperioden upp. DO-inriktning 
på Digi-DSS:en samt en träff i höst inbokad i 
nuläget. 

Distriktskassörs- 
nätverket 

 
16 maj 
18-20 sep 

70 000 
kr 

–37 310 kr Genomfört ett nätverk i år. Nu startar den nya 
distriktmandatperioden upp. DK-inriktning 
på Digi-DSS:en samt en träff i höst inbokad i 
nuläget. 

Valberednings- 
utbildning 

Hösten 
2020 

35 000 
kr 

                 0 
kr  

Planeras till hösten i anslutning till Höst-
DSS:en. 

UNF:aren Alltid 
50 000 

kr 
0 kr Nytt förhållningssätt för att lättare hålla 

UNF:are har tagits fram och ska sjösättas. 

Ledaren 2020 
125 000 

kr 
0 kr Ny inriktning har stakats ut och ska börja 

utvecklas. 

Föreningsstyrelse- 
samling  0 kr 0 kr 

Materialet behöver uppdateras men ledaren 
har högre prio. 

Kompisboken  0 kr  0 kr Användes på julkursen 2019. 

Arbetshelgsmaterial 
Efter 
DÅM 0 kr 0 kr 

Har skickats ut fysiskt till alla distrikt med 
andra material i en distriktslåda. 

Höjdaren  0 kr 0 kr Vilande till 2021. 

Digitalisten 2020 
70 000 

kr 0 kr 
Sveroks plattform klar. UNF:s innehåll redo 
att börja tas fram. 

Summa budget och 
använt  

780 000 
kr 

     - 77 654 
kr  
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Rapportärende UNF organiserar sig (punkt 
7j, bilaga §9:8) 
 

Sedan sist 
 
Sen förra styrelsemötet har det hänt en hel del när det gäller organisering av vår folkrörelse. Och 
perioden har verkligen präglats av folkrörelsekänsla när personal och ideella på alla nivåer 
verkligen har utmanat sig själva och börjat ställa om vår verksamhet. Jag är stolt över oss på 
förbundsnivån som tänker om och erbjuder stöd till landet på nya sätt, och kanske ännu stoltare 
över alla eldsjälar runt om i föreningar och distrikt som visar engagemang och kreativitet och 
ordnar digital verksamhet, ser till att hålla årsmöten och hittar nya vägar att föra kampen.  
 
Kvartal 1: då var det tänkt att årsmötesperioden skulle stå i centrum för UNF organiserar sig. En 
majoritet av distrikten har genomfört årsmöten och smitt planer för framtiden. 
Förutsättningarna gjorde att många fick testa nya mötesformer, UNF:s digitala era fick en riktig 
kickstart.  
 
Kvartal 2: under den tremånadersperiod vi nu befinner oss i är tanken att fokus ska vara på DSS 
och arbetshelger. Saker har inte blivit som tänkt, men istället skapat utrymme för nya idéer. En 
digital DSS kommer att genomföras som kommer att ge distrikten många verktyg för att 
ytterligare steppa upp sina viktiga arbeten. Extra stöd kopplat till arbetshelger har tagits fram, 
och ett antal distrikt har genomfört eller ska genomföra arbetshelg. 
 
 
Inga ekonomiska medel har ännu används från budgetposten för fokusområdet. 
 
Framåt   
 
I närtid ligger fokus på Digi-DSS:en och arbetshelgerna. De sedan tidigare existerande tankarna 
om bildningshösten förstärks genom att vi i år kommer att hålla en Höst-DSS. För att hösten ska 
präglas av bildning kommer pepp och kommunikation att krävas, men också stöd och kreativitet 
för att kunna bygga vidare på en stark folkrörelse i en annorlunda tid. I en annan handling till 
mötet föreslås tillsättande av ett flertal grupper som ska arbeta med olika frågor kopplat till 
organisering, läs mer om detta där.  
 
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, områdesansvarig UNF organiserar sig 

Göteborg, 2020-04-24 
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Rapport UNF påverkar (punkt 7k, bilaga § 
9:9) 
 

Sedan sist 
Under perioden har jag börjat med att identifiera vad UNF behöver. Det jag ser brister i är att 

UNF just nu inte har jobbat med lokal opinionsbildnings mer än när vi gör SMiOP och det är 

väldigt tråkigt. Därför behöver vi bygga upp vårt pressarbete och även skapa och hitta fler 

verktyg för att kunna stärka arbetet hos ideella ute i landet. Vi behöver bygga upp en bank av 

artiklar med våra frågor men även bygga upp engagemanget till att vilja skriva mer. Därför tror 

jag att vi behöver stärka det arbetet med bildning. Ifrån kongressen fick vi med oss att det ska 

finnas en drogpolitisk utbildning och då kan man koppla ihop det med utbildningen. På den 

digitala DSS:en kommer den drogpolitiskagruppen att ha en inriktning om just drogpolitik och 

det är i rätt riktning. Vi behöver bilda våra medlemmar i våra frågor för att kunna bli vassare i 

medier och mot makthavare! 

UNF nationellt fortsätter synas och inte minst i Coronatiderna där jag och Jane hade en 

debattartikel i Dagens Arena. 

Länk till debattartikeln: https://www.dagensarena.se/opinion/stang-systembolaget-under-

krisen/  

 

Framåt 
Efter det här FS-mötet är sommaren snart här. Det kommer bli en speciell sommar med 

efterdyningar av Coronaviruset. Fler personer kommer att behöva stanna hemma och kommer 

inte kunna semestra på samma sätt som tidigare.  Därför behöver vi börja planera in att kunna 

pusha på kommuner att verkligen ta ett grepp kring aktiviteter för unga på sommaren. UNF 

kommer också behöva steppa upp sin verksamhet för att vi gör skillnad men vi behöver också 

påverka beslutsfattare med detta budskap. Till hösten kommer vi att presentera 

kommunrankningen och vi behöver då stärka vårt opinionsbildande arbete lokalt och det börjar 

vi då redan med i sommar! 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att Notera rapporten  

 

Filip Nyman  

filip.nyman@unf.se | 0705463240 

Stockholm, 2020-02-25 
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Rapport Fokusområde UNF till fler (punkt 7l, 
bilaga § 9:10) 
Sedan sist 
Den här handlingen känns mycket mer hoppfull än den jag skrev till vårt tidigare 
förbundsstyrelsemöte. Faddergruppen har påbörjat sitt arbete med sina fadderdistrikt nu i 
dagarna och arbetet med distriktsstödet har blivit mer intensivt, även om det ännu inte är klart. 
Arbetet med fokusområdet känns bra. 
Det nuvarande kvartalets tidsplan såg ut som följande från det föregående mötet 
 

• Med lanseringen av det nya distriktsstödet får distrikt och föreningar fler verktyg att 
arbeta med för att uppnå våra mål. 

 
• Faddergruppen är tillsatt och påbörjar sitt arbete gentemot distrikten. 

 
• Planeringen inför höstens kommande kampanjer påbörjas. 

 
• Arbetet med distriktsstödet och faddersystemet fortsätter. 

 

Framåt 
Arbetet med att återvärva kommer fortsätta pushas ut. Faddrarna har blivit informerade och 
uppmuntrade till att prata återvärvning med sina fadderdistrikt. Arbetet med distriktsstödet 
kommer att fortsätta arbetas med som tidigare. Höstkampanj kommer jag att bolla runt lite. 
Särskilt viktigt tror jag är att få distrikten att vilja hänga på och genomföra . Det är bättre att vi 
har distrikts-kampanjer än förbunds-kampanjer. 
 
Inga ekonomiska medel har använts till fokusområdet ännu. 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att Notera rapporten  

 
Jacob Nehrer 
Jacob.nehrer@unf.se | 0760475490 
Västerås, 20-04-24 
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Rapportärende Distriktsstödet (punkt 7m, 
bilaga § 9:11) 
 

Bakgrund  

Sedan sist har en faddergrupp med fadderteams delats in, gruppen består förutom av 
förbundsstyrelsemedlemmar också utav ideella, Jennie Rydén, Jens Jörgensen Moberg, Sigrid 
Björk och Karin Eriksson, mer information om fördelning och fadderteam kommer på mötet. En 
fadderhelg har även planerats in, den kommer nu hållas digitalt, jag och Jane filar på hur vi gör 
det på bästa sätt för att ändå uppnå det resultat vi vill. 
 
Vi har kommit en bit på att uppdatera hemsidan och även skapa nytt material, vilket känns 
väldigt kul! Det är någonting som är väldigt tidskrävande tyvärr. Det innebär att tidsramen om 
att vara färdiga till DSS inte är rimlig. 
 
Framåt 
Nu när fadderarbetet rullar på bra kommer förstås det fortsätta förvaltas, fadderhelgen kommer 
även genomföras. Men nu finns än mer tid att lägga på det övriga distriktsstödsarbetet där 
hemsidan snabbt kommer segla upp som en prioritering.  
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

 

Att våga är att engagera sig 

 

Jacob Nehrer, Vågar en dust 

 

Västerås, 2020-04-30 
Jacob.nehrer@unf.se | 0760475490 
 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2020-05-09-10 

  25(52) 

Rapport Resepolicy (punkt 7n, bilaga § 9:12) 
 

Bakgrund 
Under styrelsemötet i mars presenterades ett utkast på en ny resepolicy för UNF. Detta efter att 
kongressen givit förbundsstyrelsen i uppdrag att revidera policyn.  
 
På mötet genomfördes en diskussion med beslut om att till mötet nu i maj presentera en skarp 
version.  
 
Nuläge 
Diskussionsunderlaget som skickades med från förra mötet utför en väldigt bra grund för vidare 
arbete. Tyvärr har vi inte kunnat gå vidare med arbetet på grund tidsbrist enligt den tidsplan 
som antogs på mötet i mars.  

Framåt 
Den nya målsättningen är att ha en policy redo till hösten. Då kan en implementering påbörjas 
för att policyn ska kunna tillämpas från 1 januari 2021.    

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

 

Samuel Somo  
Stockholm, 2020-04-24 
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Rapport Konflikthanteringspolicy (punkt 7o, 
bilaga § 9:13) 
 

Bakgrund  
Under förra mötet diskuterade styrelsen framtagandet av en konflikthanteringspolicy för 

styrelsearbetet och för att fylla dem luckor i vår verksamhet som inte fylls av en tydlig plan för 

hur man ska hantera olika konflikter som kan tänkas att uppstå. Styrelsen beslutade att vägen 

framåt skulle vara att tillsätta en grupp som skulle arbeta fram denna policyn denna grupp 

beslutades bestå av Jane Segerblom, Filip Nyman, Samuel Somo och Johan Fridlund.  

Sen förra mötet har gruppen sammanträtt två gånger för att diskutera fram en plan. När arbetet 

väl satte igång märkte gruppen ganska snabbt att arbetet skulle bli större och ta längre tid en vad 

man hade räknat med. Detta gör att det inte finns en färdig policy ännu för konflikthantering.   

Framåt 
Nu när vi sammanställt all data är det dagas att börja skriva på det riktiga dokumentet. Innan 

mötet har gruppen sammanträtt ännu en gång för att strukturera upp dokumentskrivandet och 

påbörjat arbetet kring att färdigställa en policy.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

 

Jane Segerblom 

jane.segerblom@unf.se | 0768360585 

Isaberg i Hestra, 20-04-24 
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Rapport: Insamlingsarbetet IOGT-NTO-
rörelsen (punkt 7p, bilaga § 9:14) 

 

Bakgrund 
IOGT-NTO-rörelsen bedriver gemensamt ett insamlingsarbete sedan 2016. Till varje möte ska 
insamlingschefen för rörelsen sända en rapport för insamlingsarbetet till alla förbundsstyrelser 
  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 
 

 

Samuel Somo  
Stockholm, 2020-04-24 
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Insamlingsrapport, maj 2020 

Företagssatsningen 

Sedan i mars har insamlingsavdelningen påbörjat arbetet med att ta fram konkreta projekt som 

företag kan stötta och samarbeta kring. Uppstatsmöten har genomförts med tre av fyra förbund 

och projektbeskrivningar för ett Junis-projekt och ett NSF-projekt är på gång. Ett snabbt 

improviserat samarbete kunde knytas inför påsken med företaget Odd Bird som gick in med 

50 000 kr till utökade Junis-aktiviteter på fem orter under påsklovet. Kort därefter fick vi in 

ytterligare en gåva på 8 000 kr till Junisverksamhet från företaget Strömberg, IOGT-NTO:s 

leverantör av trycksaker, profilprodukter och webbshop.  

Vi för dialog med ett 20-tal företag vilka vi bearbetar på kort och lång sikt. Företaget Topline, 

där Junis och UNF har sin webbshop (och snart eventuellt även NSF), är ett exempel där vi 

ligger långt framme. Topline är intresserade av att stödja IOGT-NTO-rörelsens verksamhet. 

Förhandlingar pågår och vi hoppas kunna knyta ett avtal innan sommaren.  

Vi håller också på att ta fram en rapporteringsmetod så att vi ska kunna återkoppla med tydliga 

resultat och exempel på vilket samhällsnytta företagens stöd bidragit till. 

Varumärke, ändamål och verksamhetsmodell 

Vi jobbar vidare med att skapa ett sammanhållet varumärke för IOGT-NTO-rörelsen. 

Insamlingsavdelningen och internationella avdelningen samverkar för att hitta en gemensam 

tonalitet och visuellt uttryck. Vi har tagit fram en verksamhetsmodell för att förklara 

samhällsnyttan med rörelsens verksamhet och utvecklar hemsidan för att göra den till en 

gemensam plattform, i ännu högre utsträckning än tidigare. 

Gåvoshopen 

Under sommaren kommer tre året-runt-produkter att lanseras i gåvoshopen; en tygkasse med 

tryck (för närvarande fast i Italien pga. Corona), vykort och stickers. Dessa produkter är några av 

de mest efterfrågade i vår kundenkät förra året.  

Vi kämpar med tekniska lösningar för att kunna erbjuda tryckta gåvobevis, inte bara digitala. Vår 

webbyrå är just nu hårt pressad med uppdrag så detta kan dröja till hösten. Tanken är att därefter 

flytta in även minnesblad i gåvoshopen, för att slippa manuell hantering. Under sommaren eller 

tidig höst väntas en integration mellan gåvoshop och CRM att vara på plats. 
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Egna insamlingar 

Nu kan föreningar starta öronmärkta insamlingar på 

https://egnainsamlingar.iogtntororelsen.se/ och en NSF-kår har redan kommit igång. Inom kort 

kommer minnesinsamlingar att tillkomma som egen kategori under egna insamlingar. 

CRM 

Vi är mitt uppe i ett resurskrävande arbete att manuellt ”städa” givardata som lästs in, för att efter 

sommaren kunna använda CRM-et fullt ut och även koppla på kommunikationsmotorn. 

 

Testamenten 

En sida med information, testamentesmall och vanliga frågor och svar har tagits fram och 

kommer att finnas på iogtntororelsen.se. Vi går ut med annonser i Accent med information om 

varför det är bra att skriva testamente och att det finns möjlighet att inkludera en eller flera 

ideella organisationer i sitt testamente. Vi kommer aldrig att be någon testamentera till oss utan 

informerar om att möjligheten finns och ger tips på hur man kan gå tillväga och vad man bör 

tänka på när man skriver sitt testamente.  

 

Planerade kampanjer 2020 

• Sommarkampanjen: Fokus är som förra året att uppmärksamma barn och unga under 

sommarlovet, då alkoholkonsumtionen ökar. I år anpassar vi kommunikationen till Corona-

epidemin och de restriktioner den medför och beskriver hur vi ställer om verksamheterna för att 

ändå finnas till hands för de barn och unga som behöver oss. 

• Världens barn (inte vår insamlingskampanj, men engagerar förbundens medl.) 

• Vit jul: Genomförs som tidigare år men med små justeringar utifrån lärdomar. En arbetsgrupp 

startar också upp processen med att ta fram en ny strategi för Vit jul från 2021 och framåt. 
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Rapport Covid-19 (punkt 7q, bilaga § 9:15) 

 
Bakgrund 
Med anledningen av Covid-19 utbrottet har en hel värld påverkats på ett förödande sätt. Att 
verka i ett sådant sammanhang har varit utmanande för alla olika delar i samhället och givetvis 
även UNF.  
 
Nuläge 
Här får ni en kort bild av vad UNF har gjort med anledning av Covid – 19 fram till tidpunkten 
för att den här rapporten tagits fram. 
 

• Vi har tagit fram ett generellt uttalande samt ett rörelsegemensamt uttalande  
 

• Tagit fram förtydligande kring hur UNF ska förhålla sig till verksamheten utifrån 
rekommendationer från expertinstanser.  
 

• Tagit fram rutiner för hemarbete för personalen och uppmanat alla anställda i Stockholm 
att arbeta hemifrån 
 

• Ställt om distriktsstyrelsesamlingen 
 

• Tagit fram en samlingssida med tips på digital verksamhet 
 

• Delgett och deltagit på ett dialogmöte med MUCF rörande konsekvenserna för 
ungdomsrörelsen 
 

• Utökat arbetet med digital värvning och gett distrikt möjligheten att få stöd med digitala 
värvningskampanjer  
 

• Tryckt arbetshelgsmaterial och skickat ut distriktspaket till alla distrikt 
 

• Tagit fram en guide för att genomföra UNF:aren digitalt 
 

• Gjort en riskbedömning utifrån ett arbetsmiljöperspektiv för personalen 
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• Ökad kommunikation i externa och interna kanaler för att ge tips, information och pepp. 
 

• Skapat egna VR-rum åt alla distrikt i LifeSize 

 

Framåt 

Den nya verkligheten kommer med allra största sannolikhet att påverka oss i många månader 
framöver. Det viktiga för oss är att inte ställa in utan att fortsätta ställa om. Samtidigt har jag 
påbörjat ett arbete med att försöka prognostisera effekten för oss på ett två-tre års perspektiv. 
 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  
att notera rapporten 
 
 
Samuel Somo  
Stockholm, 2020-04-24 
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Diskussionsunderlag Edsåsen 4:10 Åre 
kommun (punkt 8a, bilaga 9:16) 
 

Bakgrund  
Under SGU-tiden fick UNF-förbundet en markbit testamenterad till sig i Edsåsdalen som ligger i 

Åre kommun. UNF-förbundet har under tidigare förbundsstyrelser funderat vad för typ av 

verksamhet eller vad man kan göra med marken. Förbundsstyrelsen 2002 beslöt sig för att 

försöka sälja marken efter att förbundsstyrelsen 2001 undersökte om man skulle avyttra marken. 

Marken avstyckades 1952 och ungefär då var nog tiden då vi fick marken, tanken var från början 

att bygga någon form av ordenshus men det går inte då marken ligger mitt i slalombacken och 

består av mestadels sly; vi har inte heller någon avsikt på att bygga något där nu. 

Jag bifogar FS-handlingar från 2001 och 2002 samt ni kommer kunna få se kort på platsen.  

2003 byttes marken med dåvarande ägare för övriga markbitar runt om då det visat sig att 

marken som UNF hade var i nuvarande bilväg och inte som tidigare, marken som vi fick var 

istället uppe i slalombacken. 

Diskussion 
Jag önskar att förbundsstyrelsen diskuterar följande frågeställningar: 

- Vad ser ni för användbarhet av denna mark – nu eller om tio år? 

- Om man kommer fram till att det inte går att sälja, vill ni just nu helst låta den ligga eller 

skänka? 

- Om man ska skänka den ska den då skänkas till en förening/distrikt eller person eller liknande? 

Framåt 
Jag vill gärna fortsätta att se över möjligheterna om vad vi kan göra med marken, sälja eller 

skänka eller ha som saftstånd under skidsäsongen. Min plan är dels att hitta ägare till marken 

runt om och se vad de skulle kunna erbjuda men även se över möjligheter till att använda 

marken för något beroende på exakt var den är (Åka dit och se hur det egentligen ser ut). Till ett 

styrelsemöte i höst presentera ett förslag till vad som kan göras med marken. 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att Johan Fridlund får i uppdrag att kolla vad UNF kan göra av marken i Edsåsen 4:10  

 

Johan Fridlund  

johan.fridlund@unf.se | 0728570612 

Östersund, 20200414 
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Diskussion om revidering av det 
drogpolitiska programmet (punkt 8b, bilaga 
9:17) 
 

Bakgrund 
Vi har sedan förra mötet arbetat i den drogpolitiska gruppen med ett förslag på struktur för det 

drogpolitiska programmet. Det liggande förslaget består av sju olika delar, en sammanfattning 

och ett kortare intro. Tanken är just nu att de sju delarna kan ses som fristående och innehålla 

både fakta, ideologiska ståndpunkter och olika konkreta förslag till varje område. Då är tanken 

eventuellt också att alla program inte ska revideras inför varje kongress, utan att det kanske är 

två eller tre av dem som revideras beroende på vad som är aktuellt. 

Framåt 
Vårt nästa steg är att bedöma om vi vill gå vidare med vårt nuvarande strukturförslag. Om vi är 

nöjda är tanken att börja fylla ut programmet och försöka få upp diskussion i landet om 

drogpolitiska frågor – både internt och externt. Om vi inte är nöjda måste vi gå tillbaka och 

tänka nytt kring struktur innan vi går vidare. Därför upplever vi att det är bäst att även rådfråga 

styrelsen redan i detta skede. 

Strukturförslaget som vi just nu jobbar utifrån finns bifogat på nästa sida och är inte 100% klart 

ännu, utan mycket beror på hur delarna funkar i praktiken, men det är vad vi jobbar utifrån just 

nu. 

• Vad tycker ni om ett program som består av separata bitar? 

• Vad tycker ni om de föreslagna rubrikerna? 

• Vad är viktigast i utformningen av programmet? (ord att tänka på: professionellt, 

faktabaserat, ideologiskt, starkt, lättillgängligt, inspirerande, kämpaglöd, annat du kan 

komma på) 

• Vad vill ni få för känsla av det drogpolitiska programmet? 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att Notera diskussionen 

 

Ellen Hjort  

Birmingham, 2020-04-21 
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Prel. förslag till struktur 

Vision - Ett demokratiskt, solidariskt samhälle fritt från droger 
Ett “letter of intent” vad vill vi! Varför vill vi! 
 
Sammanställning 
Ett dokument för att samla våra åsikter typ? Som också har en utförlig problemformulering 
 
Måldokument - Ett samhälle där ingen börjar med alkohol och andra droger 

• Varför: Preventionsparadoxen, totalkonsumtionsmodellen, droger i alla mängder 
orsakar skador, unga är särskilt utsatta 

• På vilket sätt: Det förebyggande arbetet bland unga 
• Fokus: Ungas perspektiv 

 
Måldokument - Ett humant samhälle som minimerar skadorna av alkohol och andra 
droger 

• Varför: För att vi måste ta hand om de som skadas av droger 
• På vilket sätt: Behandling, rehabilitering, skademinimering 
• Fokus: De som redan får skador av droger eller av andras användning av droger 

 
Måldokument - Alkoholprevention, minimerad konsumtion för minimerade skador 

• Varför: Preventionsparadoxen, totalkonsumtionsmodellen, droger i alla mängder 
orsakar skador 

• På vilket sätt: Pris, exponering, tillgänglighet! 
• Fokus: Minska alkoholkonsumtionen, totalkonsumtionen 

 
Måldokument - Sveriges ansvar i världen - Alkohol och andra droger 

• Varför: För Sveriges och svenskarnas konsumtion och inställning till droger orsakar 
problem internationella (Demokrati, Miljö, Turism, Oetiskt företagsamhet) 

• På vilket sätt: Aktiv utrikespolitik (Heineken osv) och mål för en gemensam EU 
hållning. Turism. 

• Fokus: Hur Sverige kan påverka internationellt 
 
Måldokument - Ett samhälle utan alkohol 

• Varför: Enda sättet att bli av med skador är att bli av med rusmedlen! 
• På vilket sätt: Totalförbud! 
• Fokus: Hur hade ett samhälle utan droger sett ut och hur kan vi nå dit? 

 
Måldokument - Alkoholnormen och en nykter livsstil 

• Varför: Hälsosammare att vara nykter! 
• På vilket sätt: Arbeta med symboliska styrmedel! Lo 
• Fokus: Normer och värdet med en nykter livsstil 

 
Sakfråga - Cannabis/narkotikalegalisering 
Ett dokument som besvarar argumenten för legalisering och som förklarar UNF:s hållning 
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Diskussionsunderlag medlemslöfte (punkt 
8c, bilaga 9:18) 
Bakgrund  
IOGT-NTO har haft en pågående diskussion under många år och har lyfts på flera kongresser 

angående medlemslöftet. Den här diskussionen initierades under kongressen i Lund 2015 där två 

motioner kom om att sänka procentsatsen. Beslutet blev att utreda frågan till nästa kongress. 

En utredning av Per-Åke Lundin tillsattes och blev klar i september 2016 (bifogar utredningen). 

IOGT-NTO redovisade utredningen på kongressen i Karlstad 2017. Försöksomröstning under 

kongressen 2017 visade på ett stöd för 0,5%. Beslut om att återkomma med skarpa förslag till 

kongressen 2019. Förslaget innehåll både ett förslag om en sänk procentsats, men även ett antal 

ändrade formuleringar. IOGT-NTO skickade ut förslaget på en bred remiss och fick in 825 svar. 

Efter en avstämning i RS kom man överens om att inte gå fram med ett skarpt förslag till 

kongressen, utan istället föreslå att ta fram ett rörelsegemensamt förslag till kongressen 2021. 

En grupp bestående av Johan Fridlund (UNF), Filip Nyman (UNF), Johnny Mostacero (IOGT-

NTO), Tobias Wallin (IOGT-NTO), Mona Örjes (Junis), Johanna Wallin (Junis), Karin Wester 

(NSF), Oscar Johansson (NSF) samt Kim Reenas (IOGT-NTO) arbetar med frågan om 

medlemslöftet nu. Gruppen har hittills träffats två gånger och har nu som uppgift att diskutera 

med respektive förbundsstyrelse utifrån några frågeställningar. Målet är även att sedan när vi 

landat om vi vill förändra påbörja ett förankringsarbete ute i landet men även eventuellt göra en 

remissrunda ute i landet innan ett skarpt förslag läggs. 

Diskussion 
Frågor vi behöver diskutera är: 

- Vad tänker vi kring procentsatsen? (Förslag som varit uppe har varit: 2,25%, 0,5% och 0%) 

- Hur ska lydelsen vara i medlemslöftet? Ska procentsatsen vara med eller inte? (Om inte, anges 

den i stadgarna) 

- Vad vinner vi på att ändra löftet? 

- Hur ska relationen mellan nykterhet och grundsatserna vara? 

- Hur kan vi vara relevanta och aktuella i samhället genom medlemslöftet? 
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Framåt 
Diskussionen som lyfts här tas med till den gemensamma arbetsgruppen och lyfts tillsammans 

med övriga förbund för att sedan arbeta vidare framåt med rapporter till respektive 

förbundsstyrelse. 

 

 

Johan Fridlund och Filip Nyman 

johan.fridlund@unf.se | 0728570612 

Östersund och Stockholm, 20200414 
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Beslutsunderlag Ekonomiskt stöd distrikt 
och föreningar (punkt 9a, bilaga 9:19) 
 

Bakgrund  
Som vi alla vet drabbas hela samhället av det mystiska, hemska och det man inte ska säga vid 

namn… (Corona). Jag tänker inte på ölen med namnet utan på viruset. Skämt och sido, hela den 

ideella sektorn drabbas på något vis och det innefattar även oss i UNF - verksamheten ställs både 

in och om, värvningar drabbas relativt hårt och ska vi inse fakta så kommer vi göra det bra att 

behålla föregående års medlemsantal. Nu hoppas vi såklart på att det ska lösa sig relativt snabbt 

men risken finns att det på något sätt håller i sig en längre tid.  

Vi kommer troligen på förbundsnivå se detta problem ekonomiskt om två år med statsbidraget 

men distrikt och föreningar kommer se det relativt snart med de interna bidragen (distrikten 

detta åt och föreningar nästa år) vilket kan ge problem för vårt interna arbete framöver. 

NSF har beslutat att kårerna ska få minst samma summa som 2019 i interna bidrag detta året för 

att inte tappa allt för mycket framöver av sin verksamhet. 

Framåt 
För att visa distrikt och föreningar att vi verkligen bryr oss om dem och att vi inte vill att det ska 

påverka dem allt för mycket har jag ett förslag. Förslaget innebär att distrikten 2020 får 

distriktsbidrag för minst lika mycket som 2019. Detta innebär att del 1 som betalas ut i 

september kommer vara för det distrikten söker utefter verksamheten de haft under januari till 

juni. Del 2 som kommer i februari 2021 för verksamhet juli till december + medlemsantal och 

föreningar ska dels betala ut som det var tänkt plus om det är skillnad mot det totala för distriktet 

2019 så får de mellanskillnaden utbetalad också, är summan högre än 2019 blir det ingen skillnad 

utan får då den högre summan som de sökt för. 

Föreningarna får däremot enligt plan 2020 då det går efter 2019 års medlemsantal men för 2021 

får föreningarna den summan som är högst av 2019 eller 2020.  

Jag har diskuterat detta med Johan Persson och han ser inga problem med att göra detta och jag 

har även lovat honom att vara behjälplig i detta då det innebär en ökad administrativ börda. 

Ekonomiskt bör vi ändå kunna hålla oss inom budget men risken finns att vi går över på 

distriktsbidragen dock lär inte föreningsbidraget bli lika högt detta året med tanke på att det 

troligen inte bildas allt för många nya föreningar och därmed betalas inte lika många 

nybildningsbidrag ut. Vi (jag och Samuel) kan då enligt delegationsordningen göra en 
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budgetförflyttning mellan dessa två för att jämna ut alternativt att förbundsstyrelsen senare i 

november får göra en budgetrevidering beroende på prognos. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att om distriktsbidraget 2020 är lägre än 2019 för respektive distrikt betala ut 

mellanskillnaden till distriktet. 

att om föreningsbidraget 2021 är lägre än 2020 för respektive förening betala ut 

mellanskillnaden till föreningen. 

 

Johan Fridlund 

johan.fridlund@unf.se | 0728570612 

Östersund, 2020-04-19 
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Beslutsunderlag kongressupplägg 2021 
(punkt 9b, bilaga 9:20) 
 

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 

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? 
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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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Beslutsärende: Tillsätta grupper inom UNF 
organiserar sig (punkt 9c, bilaga 9:21) 
 
Bakgrund 
 
Inom ramen för fokusområdet UNF organiserar sig har det redan från att fokusområdet 
fastställdes funnits en tanke om att vissa frågor behöver utredas och arbetas med ordentligt för 
att UNF ska bli en ännu starkare folkrörelse. 
 
Hittills under mandatperioden har ett intensivt arbete genomförts med fokus på distriktsstöd. En 
naturlig fortsättning på detta är att ett liknande arbete behöver göras kring föreningsnivån i vår 
organisation. Därför anser jag att en grupp som arbetar fram en strategi för att öka antalet aktiva 
föreningar bör tillsättas. 
 
En utmaning för UNF under lång tid har varit att implementera bildningsinsatser och andra 
satsningar och kampanjer. Då vissa bildningsinsatser som exempelvis UNF:aren och ledaren är 
och kan bli så centrala delar för att vi ska ha en stark organisering bör det tas fram en plan på hur 
prioriterade bildningsinsatser ska implementeras.  
 
Avslutningsvis finns en utmaning i att det på många håll och nivåer i UNF är svårt att få 
deltagare till bildningsinsatser. På samma sätt som det inte räcker att ha proffsiga material om de 
inte implementeras, så räcker det inte att planera kurser om det inte finns deltagare som går 
kurserna. Därför bör en strategi för hur vi får fler deltagare på bildningsinsatser tas fram.  
 
 
För att få ytterligare kontext kring dessa olika tilltänkta grupper och de frågor som de ska arbeta 
med rekommenderar jag att läsa fokusområdesbeskrivningen som antogs av förbundsstyrelsen i 
november 2019. Jag kommer inte att föreslå vem eller vilka som ska arbeta med de olika frågorna 
utan lämnar det till förbundsstyrelsen att diskutera fram. 
 

Frågor att fundera på 
 

• Kommer dessa strategier och planer att leda till ett starkare UNF? 
• Finns det andra frågor som är viktigare inom UNF organiserar sig? 
• Är det tidsmässigt rätt att sätta igång dessa processer nu? 
• Känner du extra starkt ägandeskap för någon av frågorna? 

 
Vi ses i kampen! 
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Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
att ge XX i uppdrag att ta fram en strategi för att öka antalet aktiva föreningar. 
att ge XX i uppdrag att ta fram en plan för implementering av prioriterade 

bildningsinsatser. 
att ge XX i uppdrag att ta fram en strategi för att få fler deltagare på bildningsinsatser. 
 

Simon Thörn, områdesansvarig UNF organiserar sig 
Göteborg, 2020-04-24  
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Beslutsärende: Popbox (punkt 9d, bilaga 
9:22) 
 

 

Bakgrund 
Förbundsstyrelsen har gett undertecknade i uppdrag att driva utvecklingen av POPBOX. Till 
mötet i maj skulle det presenteras en utvecklad projektplan för arbetet.  
 
Nuläge 
En utvecklad projektplan har tagits fram och baserats på en tidigare affärsplan, våra samtal med 
Miljonlotteriet och utvärdering av den första omgången. 
 
Projektplanen skickas till förbundsstyrelsen vid sidan av handlingarna då den ej bör bli offentlig 
gentemot andra som kan ha liknande intressen.  
 
Framåt 
Om förbundsstyrelsen finner projektplanen tillfredställande fortsätter vi arbetet med att utveckla 
POPBOX och rapportera utfallet till styrelsen. Det är lite annorlunda omständigheter just nu och 
saker tar längre tid än vanligt. 
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att fortsätta utvecklingen enligt projektplanen, 

 
 

 

Samuel Somo & Johan Fridlund 
Stockholm & Östersund, 2020-04-24 
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Beslutsunderlag Årsredovisning för UNF 
2019 (punkt 9e, bilaga 9:23) 
 

Bakgrund  

Årsredovisningen har tagits fram och har stämts av med både auktoriserade och förtroendevalda 

revisorer samt förbundskassören. Årsredovisningen kommer i signerad form, av 

förbundsstyrelse och revisorer, läggas till kongresshandlingarna. Den färdigställda 

årsredovisningen kommer att skickas ut inför FS-mötet och föredras i sin helhet digitalt.  

 

Framåt 

Årsredovisningen kommer att skickas ut för digital signering till alla inom förbundsstyrelsen och 

våra revisorer efter mötet. Därefter inväntar behandling av årsredovisningen på kongressen 

2021.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att fastställa årsredovisningen för UNF 2019  

att årsredovisningen läggs till handlingarna för 2021 års kongress   

  

 

Samuel Somo  

Stockholm, 2020-04-24 

 

 


