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Plats: Lifesize 

Datum: den 26 oktober 2020 

Närvarande ledamöter: Daniel Bergdahl 
Johan Fridlund 
Ellen Hjort 
Jacob Nehrer 
Filip Nyman (ej närvarande §6) 
Jane Segerblom (ej närvarande §6) 
Simon Thörn 

Närvarande tjänstemän: Samuel Somo  

 

§ 12:1  Mötets öppnande 

Filip Nyman förklarade mötet öppnat 20:05 
 

§ 12:2  Fastställande av föredragningslistan (bilaga §12:1) 

 
Mötet beslutade 
 
att fastställa föredragningslistan 
 
 
§ 12:3 Val av mötessekreterare 

 
Mötet beslutade 
 
att välja Samuel Somo till mötessekreterare 
 
§ 12:4  Val av protokolljusterare 

 
Mötet beslutade 
 
att välja Simon Thörn och Jane Segerblom till protokolljusterare 
  (Detta beslut rivs upp och väljs på nytt under §12:6 Beslutsärenden) 
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§ 12:5 Lägesrunda 

 

Styrelsen gick laget runt och berättade hur läget är och fick föredra något kul som hänt den 
senaste veckan. I samband med lägesrundan väcker en skarpsynt ledamot frågan om vi inte bör 
fylla på spellistan som förbundsstyrelsen har.   
 
Mötet noterade läget hos styrelsen samt varje persons låtval. 

 

§ 12:6 Beslutsärenden 

Innan punkten 6a hanteras lyfter Simon Thörn att förbundsstyrelsen i enlighet med UNF:s 
jävspolicy bör pröva huruvida Jane Segerblom och Filip Nyman anses ha en särskild ställning till 
UNF Jönköping och därmed ska anses jäviga i frågan om borgensåtagande.  Jane Segerblom och 
Filip Nyman lämnar det digitala rummet. Därpå följer en diskussion om frågan bland övriga 
ledamöter i styrelsen.  
 
Mötet beslutade: 
 
att Jacob Nehrer väljs till mötesordförande för §6, 
 
att jäv kan förekomma i relation till distriktet för Jane Segerblom,  

 
att jäv kan förekomma i relation till distriktet för Filip Nyman.  

 

Mötet beslutade med anledning ovanstående beslut 
 

att riva upp beslut §4 Val av justerare, 
 
att välja Simon Thörn och Daniel Bergdahl till justerare för mötet. 
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§ 12:6 a) Borgensåtagande UNF Jönköping (bilaga §12:2) 

 
Förbundsstyrelsen har tidigare hållit ett informationsmöte i ärende där projektansvarig från 
Jönköping deltog. Under detta möte diskuteras förutsättningarna för UNF-förbundet att ta en 
sådan här risk. Diskussionen inom styrelsen fortsätter. Det vägs vilka risker det finns för UNF, 
distriktet och projektet. Några ledamöter vill poängtera att det rör sig om ett väldigt stort 
åtagande, och att denna förfrågan kommit in så sent i processen är problematiskt.   
 
Johan Fridlund föreslår 
 
att åta sig ett borgensåtagande för UNF Jönköping för lån från NBV på 
  högst sex miljoner kronor. 

att kontaktperson för borgensåtagandet mot Jönköpings distrikt är Johan Fridlund 
 
 
Samuel Somo föreslår 
 
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 om borgensåtagande endast gäller om lånet beviljas av NBV 

 
Ellen Hjort föreslår 
 
att åta sig ett borgensåtagande för UNF Jönköping för lån från NBV på högst fyra   
  miljoner kronor. 

 

Mötet beslutade:  
 

att åta sig ett borgensåtagande för UNF Jönköping för lån från NBV på högst sex 
miljoner kronor, 

att kontaktperson för borgensåtagandet mot Jönköpings distrikt är Johan Fridlund, 

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, 
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att besluten ovan endast gäller om lånet beviljas av NBV. 

 

När ärendet är hanterat välkomnas Filip Nyman och Jane Segerblom in till mötet igen. 

 

Ellen Hjort reserverade sig med anledning av beslutet att åta sig ett borgensåtagande på högst sex 
miljoner. 
”Jag vill reservera mig mot beslutet om att UNF ska göra ett borgensåtagande för UNF Jönköping för ett 

lån från NBV upp till sex miljoner kronor. Även om jag uppskattar engagemanget och innovationen 

kring projektet och tycker att det borde genomföras så är jag rent principiellt emot att UNF, med 

nuvarande ekonomiska förutsättningar, borde gå i borgen för en så stor summa. Med årliga intäkter 

under 20 miljoner tycker jag att 6 miljoner är för mycket för UNF, särskilt kombinerat med UNF 

Jönköpings lån på 1,7 miljoner från IOGT-NTO som UNF redan är borgenär för.” 

 

§ 12:7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes under mötet. 

 

§ 12:8 Nästa möte 

Nästa ordinarie möte är som tidigare bestämt den 13-15 november. 

 

§ 12:9  Avslutning 

Filip Nyman önskade alla en trevlig afton och förklarade mötet avslutat klockan 21:10. 

 


