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Närvarande ledamöter: Daniel Bergdahl (ej 11:9c-11:9d) 
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§ 11:1         Mötets öppnande 

Filip Nyman förklarade mötet öppnat klockan 21.15 fredag den 11:e september 
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§ 11:2         Fastställande av föredragningslistan (bilaga §11:1) 

Filip Nyman och Jane Segerblom föreslog: 

  

att                anta föredragningslistan 

  

Filip Nyman föreslog: 

  

att                förskjuta §11:5, personalfri punkt, till söndagen 

att                förskjuta §11:6, lägesrunda till lördagen, samt 

att                anta föredragningslistan med gjorda ändringar 

  

Mötet beslutade: 

att                förskjuta §11:5, personalfri punkt, till söndagen 

att                förskjuta §11:6, lägesrunda till lördagen, samt 

att                anta föredragningslistan med gjorda ändringar 

  

§ 11:3         Val av mötessekreterare 

Filip Nyman föreslog: 

att                välja Daniel Bergdahl till mötessekreterare 

Mötet beslutade: 

att                välja Daniel Bergdahl till mötessekreterare 



PROTOKOLL 

fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 

den 11-13 september 2020 

sida 3 av 20 

  

§ 11:4         Val av protokolljusterare 

Ellen Hjort föreslog: 

att                välja Ellen Hjort och Simon Thörn till protokolljusterare 

  

Mötet beslutade: 

att                välja Ellen Hjort och Simon Thörn till protokolljusterare 

  

§ 11:5         Personalfri punkt 

(Behandlades efter §11:8a-b, d) 

Samuel Somo lämnade rummet och FS diskuterade tankar kring Samuels arbete. 

  

Mötet beslutade: 

att                Notera diskussionen 

  

§ 11:6         Lägesrunda 

Mötet noterade läget hos styrelsen 
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§ 11:7         Rapporter 

§ 11:7         a) Föregående protokoll 

Daniel Bergdahl föreslog: 

att                notera rapporten 

 
Mötet beslutade: 

att                notera rapporten 

 

§ 11:7         b) Ordföranderapport Filip (bilaga §11:2) 

Filip Nyman föreslog: 

att                notera rapporten 

  

Mötet beslutade: 

att                notera rapporten              

  

§ 11:7         c) Ordföranderapport Jane (bilaga §11:3) 

Jane Segerblom föreslog: 

att                notera rapporten 

  

Mötet beslutade: 

att                notera rapporten              
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§ 11:7         d) Kassörsrapport Johan (bilaga §11:4) 

Johan Fridlund föreslog: 

att                notera rapporten 

  

Mötet beslutade: 

att                notera rapporten              

§ 11:7         e) GS-rapport (bilaga §11:5) 

GS-rapporten lyftes, med diverse klargöranden gällande vad som händer med olika projekt och 
ärenden som just nu drivs av eller inom personalorganisationen. 

Samuel Somo föreslog: 

att                notera rapporten 

  

Mötet beslutade: 

att                notera rapporten                                   

  

§ 11:7         f) Rapport från AU (bilaga §11:6) 

Ellen Hjort föreslog: 

att                notera rapporten 

  

Mötet beslutade: 

att                notera rapporten              
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§ 11:7         g) Drogpolitisk rapport (bilaga §11:7) 

Ellen Hjort föreslog: 

att                notera rapporten 

  

Mötet beslutade: 

att                notera rapporten              

§ 11:7         h) Bildningsrapport (bilaga §11:8) 

Simon Thörn föreslog: 

att                tacka för rapporten och lägga den till handlingarna 

  

Mötet beslutade: 

att                tacka för rapporten och lägga den till handlingarna             

  

§ 11:7         i) UNF organiserar sig (bilaga §11:9) 

Simon Thörn föreslog: 

att                tacka för rapporten och lägga den till handlingarna 

  

Mötet beslutade: 

att                tacka för rapporten och lägga den till handlingarna              
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§ 11:7         j) UNF påverkar (bilaga §11:10) 

Filip Nyman föreslog: 

att                notera rapporten 

  

Mötet beslutade: 

att                notera rapporten 

  

§ 11:7         k) UNF blir fler (bilaga §11:11) 

Jacob Nehrer föreslog: 

att                notera rapporten 

  

Mötet beslutade: 

att                notera rapporten              

  

§ 11:7         l) Trivselgerillan (bilaga §11:12) 

Samuel Somo föreslog: 

att                notera rapporten 

  

Mötet beslutade: 

att                notera rapporten              
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§ 11:7         m) Kongressrapport (bilaga §11:13) 

Johan Fridlund föreslog: 

att                lägga rapporten till handlingarna 

  

Mötet beslutade: 

att                lägga rapporten till handlingarna 

  

§ 11:7         n) Popbox (bilaga §11:14) 

Samuel Somo föreslog: 

att                notera rapporten 

  

Mötet beslutade: 

att                notera rapporten 

  

Mötet ajournerades för dagen fredag 11:e september 22.02 

Mötet återupptogs den 12:e september 08.48, med återtagande vid lägesrunda. Därefter fortsatte 
mötet från Diskussionsärenden. 

 

§ 11:8         Diskussionsärenden 

§ 11:8         a) Ledaren (bilaga §11:15) 

(Behandlades efter §11:8b) 

Mötet diskuterade vad som krävs från förbundsstyrelsen och distriktsstyrelserna för att vi ska 
uppnå full implementering av ledaren, vilka de största utmaningarna är för att ledaren ska lyckas, 
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samt om det upplevs som att detaljer eller perspektiv saknas i upplägget för Ledaren för att 
denna ska ses som komplett. 

 

Simon Thörn föreslog: 

att                notera diskussionen 

  

Mötet beslutade: 

att                notera diskussionen 

                      

Mötet ajournerades 09.53 inför möte med Psykologifabriken, lunch och presentation om 
ledarenarbetet. 

Mötet återupptogs 14.02 

  

§ 11:8         b) Mål och fokusområden 2021 (bilaga §11:16) 

  

Under diskussion av punkten vädrades flera oklarheter kring vad arbetet egentligen innebär. 
Efter en lång diskussion föreslogs det att vi skulle sitta ned och i grupp vädra våra tolkningar av 
uppdraget. Diskussionen fördes utanför mötet och ledde till två nya att-satser på Vote-IT. 

Under diskussionen så ajournerades mötet för fika 15.14 

Mötet återupptogs 15.50 

  

Samuel Somo föreslog: 

att                notera diskussionen 

att                områdesansvariga samt huvudansvarig till mötet i november återkommer 
 med fördjupad utvärdering 
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att                områdesansvarig samt huvudansvarig till mötet i november återkommer med 
 förslag för 2021 

att                områdesansvariga samt huvudansvarig till mötet i november återkommer 
 om mer specifikt resursbehov behövs. 

  

Simon Thörn föreslog: 

att                utvärderingen är en samordnad rapport som belyser uppföljning av mål- och    
 fokusområden och hela arbetsplanen, samt samarbetet mellan                   
 områdesansvariga, medlemmar och personal. Utvärderingen ska ligga till 
 grund för förslag på strategisk riktning samt mål- och fokusområden för 2021. 

att                områdesansvariga till mötet i november tar fram förslag på                   
 uppdragsbeskrivning för områdesansvarigas arbete för 2021. 

  

Jacob Nehrer föreslog: 

att                områdesansvariga samt huvudansvarig till mötet i november återkommer 
 med fördjupad utvärdering som utgår från de under mötet 
 överenskomna förväntningar och ramar 

  

Omröstning: 

1. Samuel Somo 5 - “områdesansvariga samt huvudansvarig till mötet i november 

återkommer med fördjupad utvärdering” mot Jacob Nehrer 10 - “områdesansvariga 

samt huvudansvarig till mötet i november återkommer med fördjupad utvärdering som 
utgår från de under mötet överenskomna förväntningar och ramar” - Bifall för Jacob 

Nehrer 10 med 4 röster mot 3. 
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Mötet beslutade: 

att                notera diskussionen 

att                områdesansvarig samt huvudansvarig till mötet i november återkommer 
 medförslag för 2021 

att                områdesansvariga samt huvudansvarig till mötet i november återkomma 
 om mer specifikt resursbehov behövs. 

att                områdesansvariga till mötet i november tar fram förslag på                   
 uppdragsbeskrivning förområdesansvarigas arbete för 2021, samt 

att                områdesansvariga samt huvudansvarig till mötet i november återkommer 
 med fördjupad utvärdering som utgår från de under mötet 
 överenskomna förväntningar och ramar 

 
Mötet ajournerades för bensträckare och musikquiz 16.31 

Mötet återupptogs 17.04 

 

§ 11:8         c) Stadgepåpekande MUCF (bilaga §11:17) 

Styrelsen och Generalsekreteraren diskuterade hur MUCF:s nya stadgetolkning påverkar UNF:s 
bidragsmöjligheter framöver, förutsatt att organisationen inte omstrukturerar sina demokratiska 
processer. 
 

Samuel Somo föreslog: 

att                notera diskussionen 

  

Johan Fridlund föreslog: 

att                Johan Fridlund och Simon Thörn tar vidare arbetet enligt handlingsplanen 
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Mötet beslutade: 

att                notera diskussionen, samt 

att                Johan Fridlund och Simon Thörn tar vidare arbetet enligt handlingsplanen 

 

§ 11:8         d) Trivselgerillan (bilaga §11:18) 

Vid diskussion av detta vädrades tankar kring att fokus bör läggas på uppmuntran av distriktens 
och föreningarnas arbete såsom Trivselgerillan och dylikt, snarare än att förbundsstyrelsen ska 
skapa ett sådant engagemang själva. Bland annat extern finansiering, stöd och avtal nämndes som 
metoder för att stödja denna sorts arbeten på distrikts- och föreningsinitiativ. 

  

Samuel Somo föreslog: 

att                notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att                notera diskussionen         

 

Mötet ajournerades för dagen 17.54 

Mötet återupptogs 09.02 söndagen 13:e september 
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§ 11:9         Beslutsärenden 

§ 11:9         a) Verksamhetsberättelse (bilaga §11:19) 

Mötet diskuterade utkastet till verksamhetsberättelse för 2019. Bland annat lyftes uppskattning 
för strukturen. Samtidigt fanns tankar om att vissa mål kanske inte var uppfyllda och att det 
önskades vidare arbete med språk och innehåll. Styrelsen blev meddelade att ett utkast på 
verksamhetsberättelsen redan skickats in till MUCF men att en färdig version inte behöver 
skickas in förrän vid årsskiftet.  

Ellen Hjort föreslog: 

att              ändra meningen "Förbundsstyrelsen har i denna konstellation haft fem 
protokollförda möten under 2019 samt en arbetsvecka efter kongressen" 
 till "Förbundsstyrelsen har i denna konstellation haft fem protokollförda 
 möten under 2019 varav ett hölls under en arbetsvecka efter kongressen." 

att              stryka meningen "Med kursen Ledaren som är under utveckling förbättras 
 möjligheten att utveckla verksamheten." under första                   
 arbetsplansmålsuppföljningskommentaren. 

att              under målet "UNF är en attraktiv organisation att engagera sig i för de 
 som delar UNF:s värderingar" ändra avklarat från JA till Delvis och  ändra 
 kommentaren till: "UNF är den största nykterhetsorganisationen för ungdomar 
 i Sverige. Men samtidigt finns en växande målgrupp med unga som är 
 nyktra och i många fall tror på demokrati och solidaritet som vi ännu inte har 
 fångat upp. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa en attraktiv organisation 
 tillsammans med våra distrikt och föreningar genom till exempel arbete 
 med trygga mötesplatser, bildningsinsatser, ledarsatsningar, att vara vassa i 
 medier. 

Filip Nyman föreslog: 

att              verksamhetsberättelsen bearbetas av Filip Nyman och Daniel Bergdahl, 
 samt presenteras för beslut på förbundsstyrelsens möte i november 

                    

Mötet beslutade: 
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att                ändra meningen "Förbundsstyrelsen har i denna konstellation haft fem 
  protokollförda möten under 2019 samt en arbetsvecka efter kongressen" 
 till "Förbundsstyrelsen har i denna konstellation haft fem protokollförda 
 möten under 2019 varav ett hölls under en arbetsvecka efter kongressen." 

att              stryka meningen "Med kursen Ledaren som är under utveckling förbättras 
 möjligheten att utveckla verksamheten." under första                   
 arbetsplansmålsuppföljningskommentaren, samt 

att              verksamhetsberättelsen bearbetas av Filip Nyman och Daniel Bergdahl, 
 samt presenteras för beslut på förbundsstyrelsens möte i november 

  

§ 11:9         b) Resepolicy (bilaga §11:20) 

Samuel föredrog arbetet med att ta fram den nya resepolicyn genom att berätta att arbetet har 
utgått från diskussionen som hölls i mars, samt diskussionen på kongressen. Tanken är att 
policyn ska visa på lösningar som distrikten också ska kunna använda. Fokus i förslaget ligger 
också på att belöna gott beteende snarare än att straffa det som är sämre. 

Under diskussionen lyftes tankar kring hur vi hittar lösningar för att distrikten ska kunna följa 
resepolicyn utan större motgångar. Begränsning av flygandet hade hög prio inom styrelsen. 
Nivån av önskad begränsning varierade dock från ledamot till ledamot. En ledamot lyfte fram att 
det inte framgår tydligt vad som gäller för medlemmar som reser med båt. Klarifieringar gjordes 
kring hur undantag går tillväga och vilka som kontaktas om ett sådant behöver överses. Hur 
policyn om cykel ska tolkas klargjordes också. 

  

Mötet ajournerades 10.44 för fika 

Mötet återupptogs 10.52 

   

Samuel Somo föreslog: 

att                anta förslaget till ny Resepolicy för UNF 
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att                resepolicy för UNF börjar att gälla från 1 januari 2021 

att                rapport föreläggs kongressen om genomfört kongressuppdrag 

  

Simon Thörn föreslog: 

att                ändra stycket om flyg till “Flyg har extremt hög klimatpåverkan och därför är    
 inte inrikesflyg ett aktuellt transportmedel för UNF. Vid internationella 
 resor kan undantag göras och flyg godkännas om det finns en mycket tydlig 
 tidsvinst. Med tidsvinst menas den totala tid från att du lämnar                   
 hemmet/utgångspunkten tills du anländer till slutdestinationen för resan. Ta   
 alltid kontakt med UNF:s förbundsordförande innan flyg bokas.“. 

att                ändra stycket om cykel till: “Skattepliktig ersättning* utgår för resa med 
 cykel. Vid resväg på upp till två mil ges 50 kr i ersättning och vid längre resväg 
 ges 200 kr i ersättning. 

                   * Vid inrapportering måste personnummer lämnas in. UNF rapporterar in 
 det till Skatteverket och drar av 30% skatt på ersättningsbeloppet.”. 

att                ändra stycket Utvärdering av policy till: “Policyn ska ses över varje                   
 mandatperiod och vid behov revideras av förbundsstyrelsen. Huvudsyftet 
 med regelbunden översyn är att ständigt sträva efter att minska UNF:s                 
 klimatpåverkan.”. 

att                Filip Nyman får i uppdrag att ansvara för implementering. 

att                på novembermötet revidera Riktlinjer kring ersättningar och utrustning för 
 att de ska överensstämma med den nya resepolicyn. 

Ellen Hjort föreslog: 

att              ändra i stycket Flyg till: "endast godkännas vid undantag på grund av en 
 tydlig tidsvinst (vid en restid längre än 8 timmar)." 

att              ändra i stycket Flyg till: "endast godkännas vid undantag på grund av en 
 tydlig tidsvinst (vid en restid med tåg, buss eller bil längre än 8 
 timmar)."                     
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Omröstningar: 

1. Simon Thörn 9 - “att ändra stycket Utvärdering av policy till: ‘Policyn ska ses över varje 

mandatperiod och vid behov revideras av förbundsstyrelsen. Huvudsyftet med 
regelbunden översyn är att ständigt sträva efter att minska UNF:s klimatpåverkan.’” mot 
avslag - Bifall. 6 röster mot 1. 

2. Ellen Hjort 8 - “att ändra i stycket Flyg till: "endast godkännas vid undantag på grund av 

en tydlig tidsvinst” mot Ellen Hjort 12 - “att ändra i stycket Flyg till: ‘endast godkännas 

vid undantag på grund av en tydlig tidsvinst.’” - Bifall för Ellen Hjort 12. 5 röster mot 

2. 

3. Ellen Hjort 12 - “att ändra i stycket Flyg till: ‘endast godkännas vid undantag på grund av 

en tydlig tidsvinst.’” mot Simon Thörn 7 - “att ändra stycket om flyg till ‘Flyg har 

extremt hög klimatpåverkan och därför är inte inrikesflyg ett aktuellt transportmedel för 
UNF. Vid internationella resor kan undantag göras och flyg godkännas om det finns en 
mycket tydlig tidsvinst. Med tidsvinst menas den totala tid från att du lämnar 
hemmet/utgångspunkten tills du anländer till slutdestinationen för resan. Ta alltid 
kontakt med UNF:s förbundsordförande innan flyg bokas.’” - Bifall för Ellen 12. 6 

röster mot 1.  

 

Mötet beslutade: 

att                anta förslaget till ny Resepolicy för UNF 

att                resepolicy för UNF börjar att gälla från 1 januari 2021 

att                rapport föreläggs kongressen om genomfört kongressuppdrag 
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att                ändra stycket om cykel till: “Skattepliktig ersättning* utgår för resa med 
 cykel. Vid resväg på upp till två mil ges 50 kr i ersättning och vid längre resväg 
 ges 200 kr i ersättning. 

                   * Vid inrapportering måste personnummer lämnas in. UNF rapporterar in 
 det till Skatteverket och drar av 30% skatt på ersättningsbeloppet.” 

att                ändra stycket Utvärdering av policy till: “Policyn ska ses över varje                   
 mandatperiod och vid behov revideras av förbundsstyrelsen. Huvudsyftet 
 med regelbunden översyn är att ständigt sträva efter att minska UNF:s                 
 klimatpåverkan.” 

att                ändra i stycket Flyg till: "endast godkännas vid undantag på grund av en 
 tydlig tidsvinst (vid en restid med tåg, buss eller bil längre än 8 timmar)." 

att                Filip Nyman får i uppdrag att ansvara för implementering, samt 

att                på novembermötet revidera Riktlinjer kring ersättningar och utrustning för 
 att de ska överensstämma med den nya resepolicyn. 

 

Simon Thörn reserverade sig med anledning av att förslaget om att stoppa inrikesflyg inom UNF 
avslogs. 

"Flyget är en enorm miljöbov och den akuta klimatkrisen kräver att alla delar av samhället gör sitt för att 

klimatkrisen ska lösas. UNF:s kongress 2019 la stor vikt vid klimatfrågor och visade en tydlig önskan om 

att UNF ska engagera sig för att klimatkrisen ska lösas. Det är beklagligt att förbundsstyrelsen inte vågar 

använda det mandat och den förväntan som finns att våga fatta radikala och tuffa beslut för att driva på i 

rätt riktning. Ett beslut om att sluta med inrikesflyg hade inte skadat organisationens förmåga att vara en 

levande folkrörelse och alla medlemmars möjlighet att engagera sig för en demokratisk och solidarisk 

värld fri från droger hänger inte på möjligheten att få flyga. 

Corona-pandemin har tvingat oss att anpassa vår verksamhet och får oss att reflektera och tänka nytt. 

Verksamhet planeras och genomförs på nya sätt på alla nivåer i organisationen. Det hade alltså rent 

taktiskt aldrig varit bättre läge för att göra förändringar i hur vi exempelvis organiserar våra 

förbundsarrangemang. 

Slutligen beslutade IOGT-NTO:s kongress 2019 att organisationen ska sluta med inrikesflyg. Det är 

tragiskt att vi låter IOGT-NTO ligga före oss i en solidaritetsfråga som klimatkampen. 

Simon Thörn, bildningsledare förbundssstyrelsen." 
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§ 11:9         c) UNF:s principer (bilaga §11:21) 

Tankar vädrades om att otydlighet råder kring huruvida ett faktiskt principdokument existerar, 
eller om det snarare bara finns en lista på principer som behöver tas ställning till. Principerna är 
kongressbeslutade och förbundsstyrelsen måste lägga förslag på eventuella ändringar till 
kongressen. En ledamot lyfte att dessa principer inte ska vara sådant som genomsyrar hela 
rörelsen, utan snarare högsta styrgrupperna, i form av förbundsstyrelsen och 
personalorganisationen. 

  

Simon Thörn och Filip Nyman föreslog: 

att                använda den nya sammanställningen som UNF:s principer istället för det            
 kongressbeslutade dokumentet. 

att                ge XX i uppdrag att bereda princip- och stadgerevision åt förbundsstyrelsen inför 
kongressen 2021. 

att                i princip- och stadgerevisionen använda medskick från förbundsstyrelsens        
 diskussion. 

  

Ellen Hjort föreslog: 

att                stryka principen om insekter ur UNF:s principprogram 

  

Johan Fridlund föreslog: 

att                ge Simon Thörn och Johan Fridlund i uppdrag att bereda princip- och                   
 stadgerevision inför kongressen 2021. 

  

Omröstningar: 

1. Ellen Hjort 4 - “att stryka principen om insekter ur UNF:s principprogram” mot avslag 

- Förslaget avslogs med 4 röster mot 2. 



PROTOKOLL 

fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 

den 11-13 september 2020 

sida 19 av 20 

2. Simon Thörn 4 - “att använda den nya sammanställningen som UNF:s principer istället 

för det kongressbeslutade dokumentet” mot avslag - Förslaget avslogs med 4 röster 

mot 2. 

  

Mötet beslutade: 

att                i princip- och stadgerevisionen använda medskick från förbundsstyrelsens        
 diskussion, samt 

att                ge Simon Thörn och Johan Fridlund i uppdrag att bereda princip- och                   
 stadgerevision inför kongressen 2021. 

  

§ 11:9         d) Sammanträdesplan 2021 (bilaga §11:22) 

(Samuel Somo övertog anteckningsansvaret) 
 

Samuel Somo föreslog: 

att                fastställa sammanträdesplanen för 2021  

att                justera datumet för januari-FS till 22-24 januari 

  

Simon Thörn föreslog: 

att                lägga till datumet 11-15 augusti 

att                ändra 12-14 mars till 19-21 mars 

  

Mötet beslutade: 

att                justera datumet för januari-FS till 22-24 januari 



PROTOKOLL 

fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 

den 11-13 september 2020 

sida 20 av 20 

att                lägga till datumet 11-15 augusti 

att                ändra 12-14 mars till 19-21 mars, samt 

att                fastställa sammanträdesplanen för 2021 

  

§ 11:10       Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes 

  

§ 11:11       Nästa möte 

Nästa ordinarie förbundsstyrelsemöte hålls 13-15 november 

  

§ 11:12       Avslutning  

Jane Segerblom förklarade mötet avslutat den 13:e september 12.15 


