
PROTOKOLL 
fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 
den 9-10 Maj 2020 
sida 1 av 11 
 
 

Plats: UNF:s kansli, Stora Essingen, Stockholm 

Datum: den 9-10 maj 2020 

Närvarande ledamöter: Daniel Bergdahl 

Johan Fridlund 

Ellen Hjort 

Jacob Nehrer 

Filip Nyman 

Jane Segerblom 

Simon Thörn 

Närvarande tjänstemän: Samuel Somo (ej §9:6) 

Paragrafer: §§ 9:1-9:12 

Bilagor: §§ 9:1-9:23 

 

§ 9:1           Mötets öppnande 

                   Filip Nyman hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat  

§ 9:2           Lägesrunda 

Styrelsen gick laget runt och berättade om vad som hänt sist och lade även till varsin låt i styrelsens 

gemensamma Spotify-lista 
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§ 9:3           Fastställande av föredragningslistan (bilaga §9:1) 

Ellen Hjort föreslog att stryka punkt 7h drogpolitisk rapport då det inte finns något underlag 

Ellen Hjort föreslog att konsekvensjustera bokstäverna på kommande punkter 

Simon Thörn föreslog att flytta punkten Lägesrunda till direkt efter Mötets öppnande  

 

Mötet beslutade 

att              stryka punkt 7h drogpolitisk rapport då det inte finns något underlag 

att              konsekvensjustera bokstäverna på kommande punkter 

att              flytta punkten Lägesrunda till direkt efter Mötets öppnande 

att              fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar 

 

§ 9:4           Val av mötessekreterare 

Mötet beslutade 

att              Välja Daniel Bergdahl till mötessekreterare 

§ 9:5           Val av justerare 

Mötet beslutade 

att              Välja Ellen Hjort och Jacob Nehrer till protokolljusterare 

 

§ 9:6           Personalfri punkt 

 

Samuel Somo lämnar rummet för styrelsens personalfria punkt 
 



PROTOKOLL 
fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 
den 9-10 Maj 2020 
sida 3 av 11 
 
§ 9:7           Rapporter 

§ 9:7           a) Föregående protokoll 

Mötet beslutade: 

att              lägga FS8 till handlingarna. 

 

§ 9:7           b) Ordföranderapport Filip 

Mötet beslutade: 

att              Notera rapporten 

 

§ 9:7           c) Ordföranderapport Jane 

Mötet beslutade: 

att              Notera rapporten 

  

§ 9:7           d) Kassörsrapport Johan 

Mötet beslutade: 

att              Notera rapporten 

 

§ 9:7           e) GS-rapport 

Mötet beslutade: 

att  Notera rapporten 
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§ 9:7           f) Rapport från AU 

Mötet beslutade: 

att              Notera rapporten 

 

§ 9:7           g) Rapport omvärldsanalys 

Mötet beslutade: 

att  Notera rapporten 

  

§ 9:7           h) Bildningsrapport 

Mötet beslutade: 

att  Notera rapporten 

  

§ 9:7           i) UNF organiserar sig 

Mötet beslutade: 

att  Notera rapporten 

 

§ 9:7           j) UNF påverkar 

Mötet beslutade: 

att  Notera rapporten 
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§ 9:7           k) UNF blir fler 

Mötet beslutade: 

att  Notera rapporten 

  

§ 9:7           l) Distriktsstöd 

 Jacob föredrar rapporten samt hur fadderfördelningen ser ut och delar med sig av en mer övergripande 

bild utav framtiden för distriktsstödsarbetet och hur långt det kommit i nuläget 

 

Mötet beslutade: 

att              notera rapporten 

  

§ 9:7           m) Resepolicy 

Mötet beslutade: 

att  notera rapporten 

  

§ 9:7           n) Konflikthanteringspolicy 

Mötet beslutade: 

att  notera rapporten 
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§ 9:7           o) Insamling 

Mötet beslutade: 

att  notera rapporten 

 

§ 9:7           p) Covid-19 

Mötet beslutade: 

att  notera rapporten 

 

§ 9:8           Diskussionsärenden 

§ 9:8           a) Edsåsen 4-10 

Johan Fridlund föredrar ärendet och leder styrelsen genom en diskussion utifrån underlaget. Det 

konstateras att marken i nuläget inte kan säljas för någon summa och att det är svårt att nyttja marken på 

något annat sätt just nu då marken inte har något taxeringsvärde och vi inte kan bygga någonting där. 

 

Förbundsstyrelsen fortsätter dock att diskutera huruvida marken ska försöka skänkas bort eller om det är 

någonting förbundet kan använda för verksamhet i framtiden för att ge Johan riktning inför kommande 

utredningsuppdrag. 

  

Mötet beslutade: 

att              notera diskussionen, samt 

att  Johan Fridlund får i uppdrag att kolla vad UNF kan göra av marken i Edsåsen 4:10 
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§ 9:8           b) Drogpolitiska programmet 

 Ellen Hjort föredrar handlingen och berättar att strukturen på det nya drogpolitiska programmet är vad 

som fokuseras på nu.  

 

En ledamot lyfter vikten av att programmet är tillgängligt för både våra medlemmar samt externa 

aktörer, därför behöver språkbruket vara både professionellt och enkelt att förstå. 

Styrelsen diskuterar också huruvida programmet ska inehålla demokratiska och solidariska ståndpunkter, 

i den frågan är styrelsen splittrad där vissa anser det passa in självklart och andra lyfter tanken om att 

nykterheten är det vi borde fokusera på. 

 

Känslor styrelseledamöter vill förknippa med den färdiga produkten är bland andra, kampkänsla, 

stolthet, ägandeskap och inspirerad 

 

Mötet beslutade: 

att              lägga diskussionen till handlingarna 

  

§ 9:8           c) Medlemslöfte 

Johan föredrar det rörelsegemensamma ärendet. I Riksstyrelsen har det tillsats en grupp företrädare från 

rörelsen. Gruppen önskar att respektive FS diskuterar de frågor som har lyfts inom gruppen.  

 

Först diskuterades procentsatsen i medlemslöftet 

 

En ledamot lyfter att det är bra som det är just nu med procentgränsen och att syftet med den är tydlig. 

Att inte bli berusad. 

En annan ledamot lyfter även att procentgränsen och den personliga nykterheten hör ihop med 

politiken. Ledamoten menar även att vi ändå bör se hur det här går ihop med den verksamhet som 

rörelsen bedriver, då en del bör vara helt alkoholfri och efterlyser ett perspektiv kring 

kamratstödsarbetet. 



PROTOKOLL 
fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 
den 9-10 Maj 2020 
sida 8 av 11 
 
En annan ledamot menar att 2,25 är en för hög gräns för en nykterhetsorganisation och att 0,5 eller 0,0 

kan vara rimliga alternativ. 

 

Mötet ajournerar sig 12:01 till 13:45 för lunch.     

Mötet återupptogs 13.47 

 

Förbundsstyrelsen fortsätter diskutera medlemslöftet även efter ajourneringen. 

Mötet beslutade: 

att              notera diskussionen 

 

Mötet ajournerades 15.24 efter samtal kring beslutsärenden 9a och 9b. 

Mötet återupptogs 15.31 

 

§ 9:9           Beslutsärenden 

§ 9:9           a) Distrikts- och föreningsstöd 

 Johan Fridlund föredrar ärendet som där de föreslagna punkterna är menade att hjälpa våra distrikt och 

föreningar att bibehålla verksamhet även nästa år, det här ses som ett rimligt alternativ i 

förbundsstyrelsen med bakgrund i rådande pandemi som redan nu har en omfattande påverkan på vår 

verksamhet 

Ellen Hjort föreslår att om distriktsbidraget 2020 är lägre än 2019 för respektive distrikt ska förbundet 

betala ut mellanskillnaden till distriktet. 

 

Ellen Hjort föreslår att om föreningsbidraget 2021 är lägre än 2020 för respektive förening ska förbundet 

betala ut mellanskillnaden till föreningen 

Mötet beslutade: 
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att  om distriktsbidraget 2020 är lägre än 2019 för respektive distrikt ska förbundet  

 betala ut mellanskillnaden till distriktet. 

att om föreningsbidraget 2021 är lägre än 2020 för respektive förening ska förbundet  

 betala ut mellanskillnaden till föreningen 

 

§ 9:9           b) Kongressupplägg 

 Johan Fridlund föredrar handlingen och den utredning han och Filip kompletterat med sedan tidigare 

förbundsstyrelsemöte som efterfrågat av förbundsstyrelsen. 

Simon Thörn föreslog att UNF anordnar lägerverksamhet på kongressen 2021 

Simon Thörn föreslog att gruppen till varje förbundsstyrelsemöte ska lämna in en rapport 

Simon Thörn föreslog att gruppen ska presentera förslag på mål för kongressen till nästa 

förbundsstyrelsemöte 

 

Mötet beslutade: 

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

  dag senare än tidigare. 

att  skapa en kongressgrupp bestående av Johan Fridlund och Filip Nyman där de även  

 hittar medlemmar som ska vara med. 

att UNF anordnar lägerverksamhet på kongressen 2021 

att gruppen till varje förbundsstyrelsemöte ska lämna in en rapport 

att gruppen ska presentera förslag på mål för kongressen till nästa    

 förbundsstyrelsemöte 
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§ 9:9           c) Grupper UNF Organiserar sig 

Mötet återupptogs söndagen 10 maj kl 10:08  

 

Simon Thörn föredrar ärendet som är en del av arbetet för att uppfylla arbetsplansmålen under punkten 

UNF organiserar sig. Utifrån detta föreslår Simon grupper inom styrelsen som ska utföra och skriva 

strategier. 

 

Mötet beslutade: 

att  Personerna eller personen som får dessa uppdrag gemensamt beslutar om ramar för 

 respektive arbete samt gör en plan för långsiktigt fortsatt genomförande av dessa  

 strategier och planer. 

att  ge Simon Thörn och Jacob Nehrer i uppdrag att ta fram en strategi för att öka  

 antalet aktiva föreningar. 

att  ge Simon Thörn, Ellen Hjort och Daniel Bergdahl i uppdrag att ta fram en strategi för 

 att få fler deltagare på bildningsinsatser samt ta fram en plan för implementering av  

 prioriterade bildningsinsatser. 

 

 § 9:9           d) Popbox 

Förbundsstyrelsen diskuterar underlaget kring popbox och är positiva. Stora saker är på gång! 

Mötet beslutade: 

att  fortsätta utvecklingen enligt projektplanen 

 

§ 9:9           e) Årsredovisning 

Samuel Somo går igenom UNFs årsredovisning och låter styrelsen ställa frågor samt komma med 

eventuella synpunkter. 
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Mötet ajournerades 11.26 inför omröstning 

Mötet återupptogs 11.36 och följdes sedan av omröstning för §9:8a och §9:9a-e 

 

Mötet beslutade: 

att  fastställa årsredovisningen för UNF 2019 

att  årsredovisningen föreläggs 2021 års kongress 

  

§ 9:10         Övriga frågor 

Hanterades direkt efter §9:9b   

Övriga frågor som behandlades var distriktslådan, valberedningen samt eventgrupp på Jacob Nehrers 

initiativ. 

Mötet ajournerades kl 15.45 till söndagen 10 maj 

 

§ 9:11         Nästa möte 

Extrainsatt möte kommer kallas preliminärt 25 juni kl 20.00  

Nästa ordinarie förbundsstyrelsemöte är 11-13 september 

§ 9:12         Avslutning 

 Filip Nyman tackade för engagemanget under helgen och förklarade mötet avslutat 10 maj klockan 12.06 


