
PROTOKOLL 
fört vid extrainsatt möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 
den 25 juni 2019 
sida 1 av 6 
 

Plats: Lifesize 

Datum: den 25 juni 2020 

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

Närvarande tjänstemän: Samuel Somo (ej 5) 

 

1.  Mötets öppnande 

Filip Nyman förklarade mötet öppnat. 
 

2.  Fastställande av föredragningslistan 

 
Mötet beslutade 
 
att Fastställa föredragningslistan 
 
 
3 Val av mötessekreterare 

 
Mötet beslutade 
 
att Välja Daniel Bergdahl till mötessekreterare 
 
 
4.  Val av protokolljusterare 

 
Mötet beslutade 
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att Välja Johan Fridlund och Jacob Nehrer till protokolljusterare 
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5.  Personalfri punkt 

 

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

 

Mötet beslutade: 

att  lägga rapporten till handlingarna 

 

6. Lägesrunda 

 

Styrelsen gick laget runt och berättade om nuvarande åtaganden inom och utanför förbundet, 
samt om det nuvarande måendet.  

Mötet noterade läget hos styrelsen 

 

7. Beslutsärenden 

7. a) Kommunrankningen 

 

Ellen Hjort föreslog: 

att kommunrankningen ska släppas i november för året den gäller 

att kommunrankningen ska släppas under våren året efter rapporten producerats 

att kommunrankningen ska fokusera på alkoholprevention 

att kommunrankningen ska fokusera på en meningsfull fritid 
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att kommunrankningen ska fokusera på en blandning av meningsfull fritid och 
 alkoholprevention 

att UNF ska samla in egen data för kommunrankningen 

att kommunrankningen ska endast bestå av redan existerande data 

 

Mötet beslutade:  

att kommunrankningen ska släppas i november för året den gäller 

att kommunrankningen ska fokusera på en blandning av meningsfull fritid och 
 alkoholprevention, samt 

att UNF ska samla in egen data för kommunrankningen 

 

 

7. b) Faddergruppen 

 

Filip Nyman föreslog: 

att fastställa faddergruppen till Sigrid Björk, Jens Jörgensen Moberg, Jennie Rydén, 
 Karin Eriksson, Jacob Nehrer, Jane Segerblom, Filip Nyman, Johan Fridlund och 
 Simon Thörn 

 

Mötet beslutade:  

att fastställa faddergruppen till Sigrid Björk, Jens Jörgensen Moberg, Jennie Rydén, 
 Karin Eriksson, Jacob Nehrer, Jane Segerblom, Filip Nyman, Johan Fridlund och 
 Simon Thörn 

 

7. c) Borgensåtagande UNF Jönkoping 

 

Samuel Somo föreslog: 

att åta sig ett borgensåtagande gentemot Jönköpings Distrikt av Ungdomens 
 Nykterhetsförbund på en lånesumma om max 3 miljoner 
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att gentemot Jönköpings Distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund avtala om 
 borgensåtagandet mellan Distriktet och Förbundet rörande lånet som beviljas 
 samt betalningsvillkor om Förbundets åtagande behöver träda i kraft 

att besluten ovan endast gäller om lånet beviljas av IOGT-NTO 

att inte åta sig ett borgensåtagande enligt ovan 

 

Mötet beslutade:  

att åta sig ett borgensåtagande gentemot Jönköpings Distrikt av Ungdomens 
 Nykterhetsförbund på en lånesumma om max 3 miljoner 

att gentemot Jönköpings Distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund avtala om 
 borgensåtagandet mellan Distriktet och Förbundet rörande lånet som beviljas 
 samt betalningsvillkor om Förbundets åtagande behöver träda i kraft, samt 

att besluten ovan endast gäller om lånet beviljas av IOGT-NTO 

 

 

7. d) Drogpolitisk Grupp 

 

Filip Nyman föreslog: 

att fastställa den drogpolitiska gruppen till Lovisa Edström, Julia Nilcrantz, Wilhelm 
 Wirén, Simon Schönbeck, Daniel Bergdahl, Ellen Hjort och Filip Nyman 

 

Mötet beslutade:  

att fastställa den drogpolitiska gruppen till Lovisa Edström, Julia Nilcrantz, Wilhelm 
 Wirén, Simon Schönbeck, Daniel Bergdahl, Ellen Hjort och Filip Nyman 

 

8. Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor lyftes under mötet. 
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9. Nästa möte 

 

Nästa möte hålls fysiskt, 11-13 september i Stockholm. 

 

10. Avslutning 

 

Filip Nyman förklarade mötet avslutat. 

 

 

 


