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Plats: Digitalt via LifeSize 

Datum: den 13-15 november 2020 

Närvarande ledamöter: Daniel Bergdahl 
Johan Fridlund 
Ellen Hjort 
Jacob Nehrer 
Filip Nyman 
Jane Segerblom (ej närvarande §13:9e) 
Simon Thörn 

Närvarande tjänstemän: Samuel Somo (ej närvarande §13:5) 
Jonas Larsson (närvarande §13:8e,f samt §13:9f) 

Paragrafer: §§ 13:1-13:12 

Bilagor: §§ 13:1-13:28 + 13:29 som inkom under mötet 

 

§ 13:1 Mötets öppnande 

Filip Nyman hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.05 fredag den 13 november. 
 
§ 13:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga 13:1) 

Ellen Hjort föreslog: 

att lägga till punkten Drogpolitisk rapport i föredragningslistan under punkt 7n 

 

Filip Nyman föreslog: 

att fastställa föredragningslistan 

 

Mötet beslutade: 

att lägga till punkten Drogpolitisk rapport som punkten 7n 
att fastställa föredragningslistan 
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§ 13:3 Val av mötessekreterare 

Daniel Bergdahl föreslog: 

att välja Samuel Somo till mötessekreterare 

 

Mötet beslutade: 

att välja Samuel Somo till mötessekreterare 
 
§ 13:4 Val av justerare 

Johan Fridlund föreslog: 

att välja Daniel Bergdahl och Johan Fridlund till justerare 
 

Mötet beslutade: 

att välja Daniel Bergdahl och Johan Fridlund till justerare för mötet 
 
§ 13:5 Personalfri punkt 

Samuel Somo lämnar det digitala rummet. 
 

§ 13:6 Lägesrunda 

Det genomförs en lägesrunda inom gruppen där alla får möjligheten att dela tre höjdpunkter från 
tiden som varit. Utöver det en punkt som var och en önskar utveckla. Varje person delar också 
med sig av en låt till den gemensamma spellistan som förbundsstyrelsen fyller på varje möte. 
 

§ 13:7 Rapporter 

Förbundsstyrelsen har inför mötet haft möjlighet att lyfta rapporter de särskilt vill behandla.  Övriga 

rapporter behandlas ej muntligt utan anses föredragna i och med att handlingarna finns ute.  

 

§ 13:7 a) Föregående protokoll 

Daniel Bergdahl föredrar mötesprotokollet för ordinarie möte FS11 som genomfördes i 
september och det extrainsatta mötet FS12 i oktober. Styrelsen går också igenom 
förbundsstyrelsens beslutuppföljning. Alla ledamöter uppmanas att gå in och titta på 
uppföljningen löpande. 
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Daniel Bergdahl föreslog: 

att notera rapporten 
 

Mötet beslutade: 

att  notera rapporten och lägg FS11 och FS12 till handlingarna 

 

§ 13:7 b) Ordföranderapport Filip (bilaga §13:2) 

 
Filip Nyman föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten 

 

§ 13:7 c) Ordföranderapport Jane (bilaga §13:3) 

 
Jane Segerblom föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten  

 

§ 13:7 d) Kassörsrapport Johan (bilaga §13:4) 

 
Johan Fridlund föreslog: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 
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§ 13:7 e) GS-rapport (bilaga §13:5) 

Samuel Somo föredrar GS-rapporten och berättar om hur ekonomin ser ut, samt hur 
personalorganisationen kommer att se ut framöver. Samuel berättar även om att vi fått större 
bidrag från MUCF än förväntat, vilket är glädjande. En längre föredragning om ett nytt 
målsystem görs också. Tanken med ett uppgraderat system är att ge en större bredd till målen 
och föra tillbaka fokus till varför vi arbetar med mål. Förbundsstyrelsen får även ta del utav hur 
medlemsutvecklingen går. Läget ser något dystert ut; återvärvningsfrekvensen är bättre i år 
2019, dock ligger vi efter 2019 när det gäller nyvärvade medlemmar. En återkommande 
utmaning med de satsningar UNF gör nationellt är att väldigt få distrikt engagerar sig i 
satsningarna berättar Samuel. Vi måste tänka på hur vi når ut till våra medlemmar med 
information utan att trötta ut dem 
 
Samuel Somo föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten 

 

§ 13:7 f) AU-rapport (bilaga §13:6) 

Ellen Hjort föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten 
 

§ 13:7 g) Rapport stadgerevidering (bilaga §13:7) 

Simon Thörn och Johan Fridlund föreslog: 
att lägga rapporten till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 
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§ 13:7 h) Bildningsrapport (bilaga §13:8) 

Simon Thörn föreslog: 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 13:7 i) Rapport insamling INRIF (bilaga §13:9) 

Rapporten som presenterats för styrelsen är en viss omarbetad version av det IOGT-NTO 
skickat till respektive förbundsstyrelser. Simon Thörn lyfter rapporten och undrar huruvida 
processen fram till beslut om avveckling såg ut. Det frågas även hur det resonerats kring beslutet 
utifrån relationen till förbundsstyrelser och kongresser/förbundsmöten. Utöver det önskar 
Simon Thörn hur beslutet har kommunicerats samt vad UNF:s planer för Vit jul 2020 är.  
 
Vidare lyfter Simon Thörn att INRIF:s rapport utelämnar en hel del som bör förklara 
beslutsgången utan involvering av förbundsstyrelserna och kongresser samt förbundsmöten och 
att detta är anmärkningsvärt. 
 
Samuel Somo meddelar att UNF:s fokus är att det ska ske så många Vit jul-aktiviteter som bara 
möjligt och här arbetar Junis med att samordna kommunikation och ansökningar kring 
aktivitetsbidrag. 
 
Filip Nyman och Johan Fridlund besvarar frågorna kring hur processen sett ut under en längre 
tid, och att handlingen som ledde till utfallet. Diskussionen om insamlingsarbetet har skett under 
flera år där, UNF varit drivande i att markera och påpeka att insatser behövs för att nå framgång 
i insamlingsarbetet. En mindre grupp inom styrelsen för INRIF tog fram ett underlag som 
presenterades inför deras möte i september. Där fanns ett par olika vägval däribland avveckling 
av insamlingsarbetet. Efter beslut om avvecklingen har en extern konsult genomfört en 
genomlysning och tagit fram en rapport på de vägval som finns för IOGT-NTO-rörelsen. Denna 
rapport har lämnats till styrelsen för INRIF.  
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Samuel Somo föreslog: 

att notera rapporten 
 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten 

 

§ 13:7 j) Rapport POPBOX (bilaga §13:10) 

Samuel Somo föredrar att en justering har skett sedan rapporten skrevs. Detta är att en partner 
som ska hjälpa till att lösa distributionen finns för de första boxarna. UNF måste dock själva lösa 
själva distributionen som ska gå via postgång.  
 
Samuel Somo och Johan Fridlund föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten 

 

§ 13:7 k) Ekonomisk rapport (bilaga §13:11) 

Johan Fridlund och Samuel Somo föredrar den ekonomiska rapporten och uppdaterar 
förbundsstyrelsen kring prognosutfallet för 2020. Om prognosen håller gör UNF ett positivt 
verksamhetsresultat för 2020. Det är framförallt de rörliga verksamhetskostnaderna som inte 
belastats på samma sätt under 2020. Mycket med anledning av den rådande pandemin.    
 
Johan Fridlund och Samuel Somo föreslog: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 

att lägga rapporten till handlingarna 
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§ 13:7 l) Rapportärende demokratiutredning (bilaga §13:12) 

 

Johan Fridlund och Filip Nyman föreslog: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

§ 13:7 m) Rapportärende Föreningsförändringar (bilaga §13:13) 

 

Samuel Somo föreslog: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 

att lägga rapporterna till handlingarna 

 

§ 13:7 n) Drogpolitisk rapport 

 
Då denna rapport fallit bort inför mötet så föredrar Ellen Hjort rapporten och berättar om den 
remissrunda som sker nu kring det drogpolitiska arbetet. Det görs många insatser nu för att 
inkludera så många medlemmar som möjligt i arbetet med att samla in input och inspel. 
Remissfasen ska avslutas i december och gruppen hoppas kunna genomföra en träff i början på 
2021. Till styrelsens möte i mars hoppas gruppen ha ett färdigt förslag på drogpolitiskt program.  
  
Ellen Hjort föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten 
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§ 13:8 a) Eget kapital (bilaga §13:14) 

 

Johan Fridlund föredrar ärendet och behovet av att ha en plan kring vårt eget kapital. Utifrån 
frågorna i underlaget så delas styrelsen in i två grupper som diskuterar utskickade frågor.  
 
Den ena gruppen lyfter att vi behöver ha ett kapital utifall något stort oförutsett sker i 
organisationen. Ett års marginal ser en person som viktigt för att klara vår nuvarande struktur. 
Därutöver önskas utrymme för att kunna göra större satsningar över en tidsperiod.    
 
Den andra gruppen lyfter att marginalen för lägsta nivå bör vara de fasta kostnader UNF har. Vi 
bör inte ha mer intäkter än vad vi använder. Våra resurser ska gå till verksamhet. En övre gräns 
ska i sådana fall vara kopplat till ett tydligt syfte.  
 
Båda grupper är samstämmiga i att vi absolut inte ska investera i exempelvis alkoholindustrin, 
tobak, vapen, diktaturer och miljöförstörelse. Ska vi placera medel ska vi hitta aktörer som gör 
positiv skillnad i samhället och världen. Vi ska investera i ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet.  
 
Johan Fridlund föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 

 

§ 13:8 b) Budget (bilaga §13:15) 

Inför budgetarbetet som ska gälla 2022 och 2023 så efterlyser Johan Fridlund behovet att 
diskutera förutsättningar kring budgeten som ska läggas fram till kongressen. Förbundsstyrelsen 
delas in i två grupper för att diskutera frågorna som har skickats ut i handlingarna.  
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När de två grupperna återsamlas så delar varje grupp med sig av sina diskussioner.  
 
Den ena gruppen sammanfattar det genom att insamlingen i nuläget inte är den bästa kostnaden. 
Gruppen poängterar även att förbundsstyrelsens kostnader kan ses över. Bästa kostnaden är 
delat mellan personal och sen resurser till verksamhet ute i landet. Angående fysiska möten lyftes 
att standarden inte behöver vara hög när vi samlas. Den ena gruppen instämmer med den andra 
gruppen i behovet av att genomföra såväl fysiska styrelsemöten som digitala. Stöd till landet i 
form av resurser är viktigt men det kan vara viktigare att det går till lokala nivån och inte 
regional, då det finns mer stöd att få där. I frågan om konkret verksamhet så ska pengar gå till att 
satsa på bildning, kurser och olika former av distriktsstöd. Gruppen ansåg att det är fortsatt 
viktigt att vi har verksamhetsutvecklare ute i landet. 
 
Den andra gruppen lyfte att vi borde hitta det som är mest effektivt och vi får ut mest av när det 
gäller resurser till personalorganisationen. När det gäller sämsta kostnader utifrån effektivitet så 
ansåg denna grupp att bidrag direkt ut till landet kanske inte når upp till den kvalité som önskas. 
Personalorganisationen kommer som den bästa, men kan effektiviseras menar den andra 
gruppen. Resurser till landet bör vara så jämlikt som möjligt. Jobba mer med projekt kopplat till 
olika roller och organisera personal så möjliggörs bättre styrning av medel. När det gäller fysiska 
möten är det viktigt för gruppen, men standarden bör överses. Sen kom en tanke om att ha vissa 
möten digitalt, i syfte att avlasta  de fysiska mötena.  
 
Johan Fridlund föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 
 

 

§ 13:8 c) Förbundsstyrelsens prioriteringar (bilaga §13:16) 

Jacob Nehrer har lyft en frågeställning kring vad styrelsen, ur ett medlemsutvecklingsperspektiv, 
borde prioritera nu inför årsskiftet och nästa år. Styrelsen bör även se över hur detta återspeglas i 
rollerna inom styrelsen kommande tidsperiod.  
 
Jacob efterfrågar en diskussion inom styrelsen på frågorna som är utskickade i handlingarna.  
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På frågan hur UNF mår svarar en del ledamöter att det inte får anses vara så bra när det gäller 
medlemsläget och engagemanget i delar av landet. En annan anser att vi under förutsättningarna 
är välmående och att det finns en hel del strukturer som fungerar och det viktigare om att 
organisationen har en bra grund.  
 
En ledamot lyfter att vi som styrelse haft svåra förutsättningar då vi dels är helt nya och dels haft 
en pandemi som slagit till. Den utveckling vi velat göra har inte varit möjlig i den takt som 
önskats.  
 
En del distrikt har visat på stor initiativrikedom och slagit sina rekord från året innan. Det 
vittnar om en eftersträvansvärd stabilitet i delar av landet. 
 
På frågan vad UNF borde prioritera så svarar flera på värvning och bildning. Det organisatoriska 
lyfts som en viktig aspekt. En annan lyfter att vi borde prioritera politikarbetet som ett steg i att 
öka värvningen i organisationen.  
 
En ledamot tycker att personalresurser under perioden som kommer enbart borde vikas till 
värvning, återvärvning, arrangera UNF:aren och se till att distrikt genomför arbetshelger.   
 
Det efterfrågas konkret vad vi borde göra för insatser. På det svarar en ledamot att FS borde 
lägga mycket tid på distrikt som inte har personal. Använda kampanjer som Vit jul till att värva 
och anordna en drös av UNF:aren digitalt, med hjälp av personal och FS.  
 
En annan lyfter att UNF:s alla delar borde satsa mycket på regelbundna aktiviteter som gör att 
det alltid finns något att komma till. Oavsett om det är digitalt eller fysiskt. Det lyfts också att 
politiskt arbete för nya medlemmar bör inkluderas för att fånga upp engagemang. 
 
En ledamot lyfter blicken inåt inom styrelsen och vill att styrelsen ser över hur vi fördelar våra 
tidsresurser på bästa sätt. Det finns anledning att vi som enskilda ledamöter jobbar mer 
operativt, och att de arvoderades uppdrag styrs om under en given tidsperiod.  
 
 
Simon Thörn och Jacob Nehrer föreslog: 

att notera diskussionen 
att till mötets sista dag presentera ett beslutsunderlag med konkreta förslag 
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Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 
att till mötets sista dag presentera ett beslutsunderlag med konkreta förslag 
 

___ 
Mötet ajourneras fredag den 13:e november 22:45 för rast och vila över natten fram till 09.00 
lördag den 15:e november.  
___ 

___ 
Mötet återupptas 09:15 efter lite teknikstrul lördagen den 14 november.   
___ 

 

§ 13:8 d) Kongressdiskussion (bilaga §13:17) 

Johan Fridlund och Filip Nyman föredrar underlaget. Med anledning av den rådande pandemin 
så behöver förbundsstyrelsen diskutera förutsättningarna för att genomföra en fysisk kongress. 
Liknande diskussioner förs i styrelserna för IOGT-NTO samt Junis. Förbundsstyrelsen delar upp 
sig i två grupper för att diskutera frågorna som finns i underlaget.  
 

Bägge grupper är överens om att ambitionen ska vara att genomföra en fysisk kongress. Det är 
viktigt att alla parter kan påbörja den skarpa planeringen, varav beslut måste fattas inom en snar 
framtid. Dock upplever båda grupper att det behövs mer underlag såsom sista datum för 
avbokning av lokaler och liknande.  
 
En grupp lyfter att det inte är bra om det måste genomföras helt digitalt och alla måste sitta 
hemma. Ska det ske digitalt bör det delas upp i mindre delegationer runt om i landet istället. 
Samtidigt måste styrelsen särskilt beakta tillgänglighetsperspektiv om det blir digitalt.  
 
Bägge grupper påtalar det extremt viktiga med att skapa en demokratiskt inkluderande kongress 
oavsett form och att det planeringsarbetet blir väldigt viktigt.  
 
En ledamot lyfter att vi bör inkludera medlemmar i stor utsträckning såväl inför kongressen som 
under i form av arrangörer och ledare på plats.  
 
En annan ledamot vill framföra att om kongressen enbart blir en kongress med ombud så bör 
UNF fundera på att genomföra någon sorts större arrangemang där vi kan samla många. Det 
behovet finns efter pandemin.  
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Johan Fridlund och Filip Nyman föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 

 

§ 13:8 e) UNF:s domedagsberg (bilaga §13:18)  

Samuel Somo inleder föredragandet med att berätta om gruppens uppkomst och första arbete. 
Underlaget som har skickats ut presenteras lite mer djupgående och med utvecklade resonemang 
kring behov som identifierats i organisationen. Styrelsen får därefter möjligheten att i mindre 
grupper dela sina tankar och diskutera frågor som skickas ut. Styrelsen samlas efter 30 minuters 
diskussion för att presentera sina tankar och reflektioner.  
 
När det rör frågan om vilket behov UNF har av ett Domedagsberg så lyfter båda grupperna att de 
ger ett tydligt behov ur flera perspektiv. Ena gruppen tycker att den här typen av arbete svarar 
upp bättre mot de behov som de upplevt inom organisationen. Att det är ett bättre sätt att skapa 
en strategisk riktning i organisationen. Det skapar en känsla av gemensam riktning även om 
man gör olika saker i landet. Det är även en mer konkret nedbrytning av UNF:s vision och hur vi 
kan jobba för att nå det.  
 
Den andra gruppen berör att visionen de facto är UNF:s domedagsberg men att detta kan skapa 
en tydligare riktning kring vad uppdraget då är.   
 
Uppdraget bör formuleras för flera olika parter anser båda grupperna. Den ena gruppen tycker i 
första hand medlemmar och förtroendevalda internt och i andra hand presumtiva medlemmar 
och aktörer som vill veta vad vi sysslar med och hur vi gör det. Någon tycker uppdraget är 
viktigast för våra medlemmar. Någon annan tycker det ska vara något vi kan ställa i vårt 
skyltfönster och som alla kan ta till sig och förstå enkelt.  
 
På frågan om vilka som bör känna till Domedagsberget så är det en samstämmig bild som delas. 
Viss skillnad finns i vilka som ska prioriteras i att nås av budskapet och känna till det primärt. 
Men medlemmar och personal är självklart. Det ska finnas på hemsidan och vara med i så många 
sammanhang som möjligt. En del som sticker ut är att våra medlemmar ska kunna väva in såväl 
vision som uppdrag i en kort berättelse. Det ska vara enkelt säga vad vårt uppdrag är när man 
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pratar om UNF.  
 
 
Under kongressen 2019 antogs ett mål för UNF som ska sträcka sig till 2023. På frågan om målet 
för 2023 går att likställa med uppdraget så är det ganska samstämmigt ett nej; det går inte att 
likställa. Det är för spretigt jämfört med vad som kanske vill uppnås med en 
uppdragsformulering. Det lyfts perspektiv kring att vårt uppdrag ska vara något vi uppnår och 
kämpar för rent konkretiserat.  
 
Vissa delar inom UNF kanske försvagas genom en tydlig uppdragsbeskrivning, framförallt lyfts 
visionens ställning i relation till uppdraget. Utöver det är det väldigt enigt mellan grupperna 
kring att uppdraget kommer förstärka på lokal, regional och nationell nivå. Detta genom att det 
blir starkare, tydligare och mer gemensamma mål i hela organisationen och att andra delar inom 
UNF genomsyras av en och samma problembild och lösning.  
 
Avslutningsvis resoneras det kring hur våra kärnvärden kring Demokratisk, Solidaritet och 
Nykterhet ska återspeglas i uppdraget. En ledamot lyfter att den personliga nykterheten inte 
återspeglas i uppdraget och att det kan finnas en oro över at den försvinner. En annan lyfter att 
nykterheten inte bör målas upp som en livsstil i ett uppdrag, men bör kunna visualiseras. 
Nykterhet är ingen aktivitet vi gör, utan något som genomsyrar oss på individnivå. Ytterligare 
en aspekt som känns självklar är att nykterheten är det som gör oss särskilt unika och särskiljer 
oss från andra. Alla tre delar ska ha lika stor bäring, sen hur det ska formuleras vet vi inte än.   
 
 
Samuel Somo föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 
 

___ 
Mötet ajourneras lördag den 14:e november 11:51 för lunch och ett pass kopplat till 
Psykologifabriken.  
___ 
Mötet återupptas 13:34.  
___ 
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§ 13:8 f) VU-fördelning (bilaga §13:19)  

Till denna punkt gästar Biträdande Generalsekreterare Jonas Larsson och föredrar den utredning 
som har gjorts kring fördelning av UNF:s verksamhetsutvecklare. En utredning är gjord 
tillsammans med förbundsordförande Jane Segerblom. Innehållet är baserat på främst statistik 
från 2019 och 2020. Resultatet av fördelningen är att placering av tjänster i landet förblir 
oförändrat. 
 
Styrelsen ställer frågor kring hur vi kan stötta upp med personal kring distrikt som inte har en 
personalresurs idag. Där lyfter Jonas upp att vi ger stöd och att det bygger på att det finns en idé 
om vilket stöd som önskas. UNF:s personal ska vara en resurs för hela landet. En 
förbättringspunkt är hur UNF kan informera om att sådant stöd finns, och vad som skulle 
behövas för att få viss mängd stöd från UNF:s personalorganisation.   
 

Samuel Somo föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 

 

§ 13:9 Beslutsärenden 

 

§ 13:9 a) Konflikthanteringspolicy (bilaga §13:20) 

En ledamot lyfter frågan om Jäv kopplat till de tre ledamöter som sitter i förbundsstyrelsen men 
inte har sitt huvudmedlemskap i UNF. Detta utifrån stycket i policyn som menar att stadgarna 
ska tillämpas på alla ledamöter i styrelsen. Simon Thörn, Johan Fridlund och Daniel Bergdahl 
lämnar det digitala mötesrummet för beredning av jävsfrågan. 
 
Filip Nyman föreslog: 

att anse Simon Thörn, Johan Fridlund, Daniel Bergdahl jäva i frågan om 
  konflikthanteringspolicy. 
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Mötet beslutade: 

att inte anse Simon Thörn, Johan Fridlund och Daniel Bergdahl jäva i frågan om 
konflikthanteringspolicy. 
 

Simon Thörn, Johan Fridlund och Daniel Bergdahl välkomnas tillbaka till det digitala 

mötesrummet. 

 

Ellen Hjort föreslog: 

att stadgerevideringen ska ta vidare frågan om att utöka appliceringen av avstängning 
till de som är förtroendevalda och deltagare i UNF:s verksamhet men som inte är 
medlemmar hos oss.  

att Johan Fridlund och Filip Nyman får ta med frågan till Riksstyrelsen för att komma 
fram till ett förslag på kongressen 

 
Filip Nyman föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Jane Segerblom föreslog: 

att anta konflikthanteringspolicyn 
 

Mötet beslutade:  

att notera diskussionen 

att anta konflikthanteringspolicyn 

att stadgerevideringen ska ta vidare frågan om att utöka appliceringen av avstängning 
till de som är förtroendevalda och deltagare i UNF:s verksamhet men som inte är 
medlemmar hos oss.  

att Johan Fridlund och Filip Nyman får ta med frågan till Riksstyrelsen för att komma 
fram till ett förslag på kongressen 

 

§ 13:9 b) Beslutsunderlag mål och fokusområden 2021 (bilaga §13:21)  

Jacob Nehrer föredrar ärendet utifrån de handlingar som skickats ut. Den utvärdering som 
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presenteras är en sammanfattning av en djupgående utvärdering. Sammanfattningen av de nya 
mål- och fokusområdena är att de kommer behålla liknande fokus under 2021 som vi haft under 
2020.  Vidare lyfter Jacob det som presenteras av resursbehov för 2021 och den förändring som 
skett där. Varje område ska ha en personalresurs knuten till sig som utses av GS.  
 
En föredragning av uppdragsbeskrivningen som tagits fram görs. Den syftar till att tydliggöra 
förväntningar, ansvar och mandat för den ideella kontaktpersonen, då detta varit otydligt. En 
viktig kärna i kommande arbete med dessa målområden är att målen ska vara SMART-mål och 
tydligare kopplas till UNF:s kvalitetskod IGLOR.  
 
Efter föredragningen så delas förbundsstyrelsen upp i två grupper för att diskutera de förgår som 
finns med i underlaget. Därefter återsamlas gruppen och delar sina reflektioner.  
 
Sammanfattning diskussion 

Ena gruppen är positiv till att ha en huvudansvarig och att det i sådana fall är bra att hen inte har 
ett eget fokusområde. När det gäller nedbrytningsprocessen och hur det ska gå till med FS 
involvering så fanns det en positiv bild att ansvariga kan få göra det. Minimum är att FS får en 
rapport. Det lyfts idéer som syftar till att inkludera medlemmar i landet inom våra målområden. 
När det gäller själva innehållet i målen så var kontentan i gruppen att de är  väldigt nöjda med 
det som presenterats. Tydlig gemensam problembild och att ”this is the way”. Det är bra med 
kontinuitet. Kopplat till resursbehov är det bra att det läggs mer pengar på politik och att 
ansvarsfördelning och arbetsformer tydliggjorts. 
 
Andra gruppen delade första gruppens resonemang kring huvudansvarig för arbetet. Rörande 
implementering och genomförandeplan så pratade gruppen om att göra om i arbetsordningen 
för att tidigarelägga den processen, i syfte att öka ägandeskapet. Kring de föreslagna målen så är 
det rimligt att dessa mål gäller. I uppföljningen kunde inte gruppen se att måluppfyllnaden varit 
framgångsrik, varav det verkar klokt att fortsätta med arbetet. Några i gruppen önskar att 
framgångsfaktorerna som lyfts ska ha tydligare koppling till målen. Gällande resursbehoven som 
är presenterade ser det bra ut. Vidare lyfts tankar att UNF Påverkar är aningen högt prioriterat 
när vissa av områdena kanske inte behöver så stora ekonomiska medel. De kanske borde 
prioriteras mer under exempelvis UNF till fler.   
 
Ordet lämnas därefter fritt för att beröra om det finns något mer som kan förbättras som inte 
framgår i utvärderingen samt om det finns någon som känner ägandeskap kring vissa områden.   
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Simon Thörn, Filip Nyman och Jacob Nehrer föreslog: 
 

att anta mål- och fokusområden för 2021 

att anta uppdragsbeskrivningen för huvudansvarig och ideella kontaktpersoner 

att anta resursbehoven för 2021 

att förbundsstyrelsen ålägger ansvaret för att ta fram en implementeringsplan och 
  genomförandeplan på de ideella kontaktpersonerna i deras operativa arbete.  

att notera utvärderingen för mål- och fokusområden 2020 

att XXX är huvudansvarig för mål- och fokusområden 2021 
att XXX är ideell kontaktperson för UNF organiserar sig 

att XXX är ideell kontaktperson för UNF till Fler 

att XXX är ideell kontaktperson för UNF Påverkar 

 
Johan Fridlund föreslog: 
 
att Johan Fridlund är ideell kontaktperson för UNF organiserar sig 

 
Filip Nyman föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade:  

att notera diskussionen 

att anta mål- och fokusområden för 2021 

att anta uppdragsbeskrivningen för huvudansvarig och ideella kontaktpersoner 

att anta resursbehoven för 2021 

att förbundsstyrelsen ålägger ansvaret för att ta fram en implementeringsplan och 
  genomförandeplan på de ideella kontaktpersonerna i deras operativa arbete.  

att notera utvärderingen för mål- och fokusområden 2020 

att Jane Segerblom är huvudansvarig för mål- och fokusområden 2021 
att Johan Fridlund är ideell kontaktperson för UNF organiserar sig 
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att Filip Nyman är ideell kontaktperson för UNF till Fler 

att Ellen Hjort är ideell kontaktperson för UNF Påverkar 

 

§ 13:9 c) Övriga arbetsplansmål (bilaga §13:22) 

Jacob Nehrer föredrar beslutsunderlaget. Huvudinnehållet är nyckelfaktorerna i underlaget och 
det här underlaget ska ge förbundsstyrelsen kontroll över arbetet med de arbetsplansmål som 
idag inte ryms inom ramen för Mål- och fokusområdena.  Förbundsstyrelsen delas upp i två 
grupper och ska diskutera de frågor som finns i underlaget.  
 
Ena gruppen lyfter att det är rimligt att vi ska prioritera dessa också eftersom vi fått punkterna 
för arbetsplanen. Några i gruppen anser att klimatkrisfrågan inte ska ställas i lika hög prio som 
de andra delarna med bakgrund i att det inte är en fråga för UNF att driva på annat sätt än det vi 
gör. Vad gäller nyckelfaktorerna så säger dessa vad förbundsstyrelsen tycker och tänker som 
helhet. Detta kan vara bra att ha med sig i sitt arbete.  
 
Den andra gruppen tycker att det här är en bra plan och det ska ställas mot hur mycket tid det 
finns. Vissa frågor jobbar vi med i bakgrunden. Gällande nyckelfaktorerna så är de framtagna av 
en anledning och detta är ett bra användningssätt och ett konkret verktyg.  
 

Efter diskussionerna i grupperna så pratar förbundsstyrelsen om ifall särskilt ägandeskap för 
något speciellt arbetsplansmål finns.  
 

En ledamot lyfter perspektivet att målen som gås igenom nu förvisso är klubbade men att 
förbundsstyrelsen kan välja att inte prioritera genomförandet. Kring vissa frågor anser en annan 
att det känns olustigt att släppa viktiga frågor med argument att något mål jobbas aktivt med hela 
tiden. Exempelvis likabehandlingsarbetet.  
 
Det lyfts av en ledamot att arbetet med likabehandling kräver ett arbete på en djupare nivå.  
 

Simon Thörn, Filip Nyman och Jacob Nehrer föreslog: 

att utse XX till ansvarig för arbetsplansmålet XX 
att ansvariga utgår från nyckelfaktorerna i arbetet med arbetsplansmålen 
att anta resursbehoven för övriga arbetsplansmålen 
att anta uppdragsbeskrivningen för de ansvariga för övriga arbetsplansmålen 
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Filip Nyman föreslog: 

att utse Filip Nyman till ansvarig för arbetsplansmålet UNF satsar på att nå, värva och 
inkludera målgrupper som är underrepresenterade i UNF för att skapa en god 
mångfald bland medlemmarna genom att bland annat undersöka nya 
värvningsformer, för att nå dessa, som kan användas av distrikten.  

att notera diskussionen 
 

 

Simon Thörn föreslog: 

att utse Simon Thörn till ansvarig för arbetsplansmålet UNF ska fortsätta arbetet med 
vår valda nyckelfråga – stoppa alkoholreklamen. 

att utse Simon Thörn till ansvarig för arbetsplansmålet UNF ska engagera sig för att 
klimatkrisen ska lösas. 

att utse Simon Thörn till ansvarig för arbetsplansmålet UNF blir en inkluderande 
organisation vilket uppnås genom ett tydligt likabehandlingsarbete.  

 
 

Johan Fridlund föreslog: 

att utse Johan Fridlund till ansvarig för arbetsplansmålet UNF blir en organisation 
som är relevant, uppdaterad och utmanar sina engagemangsformer och 
verksamhetsmetoder.  
 
 

Mötet beslutade:  

att notera diskussionen 

att utse Filip Nyman till ansvarig för arbetsplansmålet UNF satsar på att nå, värva och 
inkludera målgrupper som är underrepresenterade i UNF för att skapa en god 
mångfald bland medlemmarna genom att bland annat undersöka nya 
värvningsformer, för att nå dessa, som kan användas av distrikten.  

att utse Simon Thörn till ansvarig för arbetsplansmålet UNF ska fortsätta arbetet med 
vår valda nyckelfråga – stoppa alkoholreklamen. 

att utse Simon Thörn till ansvarig för arbetsplansmålet UNF ska engagera sig för att 
klimatkrisen ska lösas. 
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att utse Simon Thörn till ansvarig för arbetsplansmålet UNF blir en inkluderande 

organisation vilket uppnås genom ett tydligt likabehandlingsarbete.  

att utse Johan Fridlund till ansvarig för arbetsplansmålet UNF blir en organisation 
som är relevant, uppdaterad och utmanar sina engagemangsformer och 
verksamhetsmetoder. 

___ 
Mötet ajourneras lördag den 14:e november 18:45 för rast och vila över natten fram till 09.00 
Söndag den 15:e november.  
___ 

___ 
Mötet återupptas 09:13 söndag den 15 november.   
___ 
 

Filip Nyman föreslog 

att riva upp fastställande av föredragningslistan 

att lägga till punkt 13:9 j) Förbundsstyrelsens prioriteringar 

 

Mötet beslutade:  

att riva upp fastställande av föredragningslistan 

att lägga till punkt 13:9 j) Förbundsstyrelsens prioriteringar 

 

§ 13:9 d) Val till valberedningskommittén (bilaga §13:23) 

Jane Segerblom föredrar ärendet och bekräftar att det inte är två utan tre representanter från 
Distriktsordförandekåren som ska ingå. Denna fråga hade lyfts i VoteIT innan mötet.  
 

Jane Segerblom föreslog: 

att välja XXX till representant för förbundsstyrelsen i valberedningskommittén 
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Ellen Hjort föreslog: 

att välja Jacob Nehrer till representant för förbundsstyrelsen i 
  valberedningskommittén 

 
Mötet beslutade:  

att välja Jacob Nehrer till representant för förbundsstyrelsen i 
  valberedningskommittén 
 

§ 13:9 e) Bildningsstöd till UNF (bilaga §13:24)  

Simon Thörn föredrar underlaget och börjar med att väga frågan om Jane Segerblom befinner 
sig i en jävsituation kopplat till denna punkt. 
 
Jane Segerblom meddelar att hon sitter i styrelsen för den ideella föreningen Sober Event som 
skickat förslaget. Vidare meddelar hon att under hösten kommer hon att lämna sin plats i 
styrelsen för Sober Event till förfogande då vissa samarbeten med UNF har börjat utvecklats. 
 

Simon Thörn föreslog: 
att Jane Segerblom anses jäv i frågan och därför inte deltar i beslut och diskussion. 
 
Mötet beslutade: 
att Jane Segerblom anses jäv i frågan och därför inte deltar i beslut och diskussion. 
 
Efter beslut lämnar Jane Segerblom det digitala mötesrummet och Simon Thörn föredrar nu 
ärendet mer djupgående och lyfter behovet av en diskussion inom styrelsen innan beslut fattas. 
Styrelsen börjar med att gå en runda kring spontana reflektioner och tankar.  
 
Ett perspektiv som lyfts är att detta skulle kunna frigöra mycket ideella resurser och att FS skulle 
kunna lägga tid på att fundera över andra bildningsinsatser som UNF borde utveckla och stärka.  
 
Ett annat perspektiv som lyfts är ägandeskapet över bildningsfrågorna, samt den interna 
kunskapen att själva arrangera den typen av utbildning som är tänkt. 
 
En annan lyfter att vi har en personalorganisation som borde kunna svara upp mot en del i 
underlaget. Samtidigt ser en annan ledamot fördelen i att de som är inblandade i framtagningen 
av att skapa Ledaren också håller i den under något år. 
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Flera lyfter att det rör sig om en väldigt stor ekonomisk summa för de år detta samarbete tänkts 
gälla. En frågeställning lyfts om ifall det är möjligt att rikta om resurserna inom UNF istället för 
att själva vara arrangörer fullt ut. Samtidigt lyfts det att kvalitén skulle kunna säkerställas på ett 
helt annat sätt och kontinuitet i viktiga bildningsområden upprätthålls över en längre tid. 
 
I förslaget är tanken att mycket av insatserna ska utgå från ett geografiskt område och att det är 
dit man tar sig för att delta. Detta ifrågasätts av flera utifrån att bildningen bör vara tillgänglig 
utan för långa resetider.  
 

Simon Thörn föreslog: 

att skriva avtal med Sober Event om professionellt innehåll på utbildningar. 
att skriva avtal med Sober Event om arrangemang av hela utbildningar med innehåll. 
att skriva avtal med Sober Event om stöd till inbjudningar, antagningar och 
  kommunikation. 

att inte skriva avtal med Sober Event om bildningsstöd. 
 
att ge Simon Thörn i uppdrag att skyndsamt bereda vidare frågan om bildningsstöd  
  och återkomma med förslag till förbundsstyrelsen.  
 
Filip Nyman föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade:  

att notera diskussionen 

att ge Simon Thörn i uppdrag att skyndsamt bereda vidare frågan om bildningsstöd  
  och återkomma med förslag till förbundsstyrelsen. 

 

§ 13:9 f) Riktlinjer kring ersättningar och utlägg (bilaga §13:25) 

 
Johan Fridlund föreslog: 

att anta uppdaterade Riktlinjer kring ersättningar och utrustning 
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Simon Thörn föreslog: 

att ändra ”beslutat på förbundsstyrelsemötet den 13-15:e november 2020.” till 
  ”Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 4:e augusti 2019. Reviderad den 15:e 
  november 2020.” 
 

Mötet beslutade:  

att ändra ”beslutat på förbundsstyrelsemötet den 13-15:e november 2020.” till  
  ”Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 4:e augusti 2019. Reviderad den 15:e 
  november 2020.” 

att anta uppdaterade Riktlinjer kring ersättningar och utrustning 

 

§ 13:9 g) Verksamhetsberättelse 2019 (bilaga §13:26)  

Förbundsstyrelsen diskuterar korrigeringar och justeringar utifrån det reviderade förslaget som 
är lagt till mötet.  
 

Filip Nyman och Daniel Bergdahl föreslog: 

att hänskjuta verksamhetsberättelsen till kongressen i Jönköping 2021 

 

Ellen Hjort föreslog: 

att hänskjuta verksamhetsberättelsen med korrigeringar till kongressen i Jönköping 2021 

att verksamhetsberättelsen återremitteras inför ett per-capsulam beslut innan 
  årsskiftet och fastställande på mötet i januari. 

 
Jacob Nehrer föreslog: 

att Filip Nyman och Daniel Bergdahl återkommer till mötet i januari med en 
  vidarearbetad verksamhetsberättelse 
att Filip Nyman och Daniel Bergdahl återkommer till ett extrainsatt styrelsemöte med 
  en vidarearbetad verksamhetsberättelse innan årsskiftet.  
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Mötet beslutade:  

att Filip Nyman och Daniel Bergdahl återkommer till ett extrainsatt styrelsemöte med 
 en vidarearbetad verksamhetsberättelse innan årsskiftet. 

§ 13:9 h) Ansvarsfördelning kongresshandlingar (bilaga §13:27) 

Filip Nyman föredrar ärendet. Det finns några frågor kring hur arbetet med ansvarsfördelningen 
ska fungera och hur fördelningen uppdateras löpande, samt att det saknas en del underlag som 
borde finnas med. Detta reds ut och därefter ajourneras mötet i tio minuter för handfast arbete 
med listan. 
 

Filip Nyman föreslog: 

att fastställa ansvarsfördelningen 
 
Simon Thörn föreslog: 

att fastställa ansvarsfördelningen för kongresshandlingar inför kongressen 2021 

 

Mötet beslutade:  

att fastställa ansvarsfördelningen för kongresshandlingar inför kongressen 2021 
 

___ 
Mötet ajourneras söndag 15:e november 13.00 för lunch. 
___ 
Mötet återupptas 13:45 söndag den 15 november.   
___ 

 

§ 13:9 i) Riktlinjer för fördelning av verksamhetsutvecklare (bilaga §13:28) 

Ärendet föredras. Detta är ett av två formella dokument som styr fördelning av 
verksamhetsutvecklare i landet. Detta dokument antas av förbundsstyrelsen, medan det andra 
antas av kongressen. Simon Thörn har lyft en fråga via VoteIT gällande hur och varför distrikt 
ska informeras i den ordning som beskrivs. Samuel Somo förtydligar bakgrunden och lägger ett 
ändringsförslag för att tydliggöra anledningen även i riktlinjerna.  
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Samuel Somo föreslog: 

att fastställa uppdaterade riktlinjer för fördelning av Verksamhetsutvecklare 
 
att justera sista meningen under första stycket "Handlingsplan vid fördelning"
 från "Om förändringen involverar tillsatta tjänster bedöms förändringen som
 känslig och distrikten underrättas i sådana fall först efter förhandling och den
 anställde i fråga." 
  
 till 
 
 ”Om förändringen involverar tillsatta tjänster bedöms förändringen som känslig
 och kommer av arbetsrättsliga- och arbetsmiljöskäl, innebära att distrikt
 underrättas först efter förhandling och den anställde i fråga är informerad.” 

 
Johan Fridlund föreslog: 
 
att justera sista meningen under första stycket "Handlingsplan vid fördelning" 
 från "Om förändringen involverar tillsatta tjänster bedöms förändringen som 
 känslig och distrikten underrättas i sådana fall först efter förhandling och den 
 anställde i fråga." 
  
 till 
 
 ”Om förändringen involverar tillsatta tjänster bedöms förändringen som känslig 
 och distrikten underrättas i sådana fall i samma tidpunkt som facket och efter den 
 anställde i fråga.” 

 

Mötet beslutade:  

att justera sista meningen under första stycket "Handlingsplan vid fördelning" 
 från "Om förändringen involverar tillsatta tjänster bedöms förändringen som 
 känslig och distrikten underrättas i sådana fall först efter förhandling och den 
 anställde i fråga." 
  
 till 
 
 ”Om förändringen involverar tillsatta tjänster bedöms förändringen som känslig 
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 och kommer av arbetsrättsliga- och arbetsmiljöskäl, innebära att distrikt 
 underrättas först efter förhandling och den anställde i fråga är informerad.” 

 

 
att fastställa uppdaterade riktlinjer för fördelning av Verksamhetsutvecklare 
 
 

Johan Fridlund reserverar sig med anledning av beslutet: 

” Jag reserverar mig mot beslutet kring att inte inkludera distrikten direkt vid förändringar i VU-systemet i distriktet. Jag 

anser att genom beslutet som är taget gör att förbundet ser distrikten som opålitliga och inte möjlighet att se sina egna behov. 

Det blir en ”storebror ser dig men tänker inte lyssna på dig då vi vet bäst”, vilket jag tycker är problematiskt i synen på hur 

förbundet ser på sina distrikt och att det går mer mot personalstyrdorganisation där personalen alltid kommer först kontra en 

medlemsstyrdorganisation där medlemmarna kommer först.” 

 

§ 13:9 j) Förbundsstyrelsens prioriteringar (bilaga §13:29) 

Denna punkt är en konsekvens av diskussionen som fördes kring §13:8c. Bilagan finns bifogad i 
protokollet då den inkom natten mellan lördag och söndag under mötet. Underlagsskribenterna 
har tagit fram den så kallade SUBWAY-modellen. Förslag struktureras upp som så att satsningar 
görs i form av menyval, man kombinerar alltså Tidsram + Prioritering + Aktion. Varje ledamot 
får möjlighet att kombinera sin meny och sen föreslå det för mötet. Alla delar hänger ihop på ett 
visst sätt, och därför ska styrelsen fatta beslut utifrån en helhet.  
 

Jacob Nehrer och Simon Thörn föreslog: 

att i arbetsordningen under rubriken ”Ordförande Filip Nyman ansvarar” för lägga till 
  punkten: att förbundsstyrelsen har en hög närvaro hos distrikt och föreningar. 
 
att i arbetsordningen under rubriken ”Ordförande Filip Nyman ansvarar för” lägga till 
  punkten: att vara drivande i UNF:s medlemsökning. 
 
att anta arbetsordningen med gjorda revideringar. 
 

Filip Nyman föreslog följande menykombination: 

att tidsramen är fram till kongressen 
att prioriteringsområden är värvning och återvärvning 
att UNF genomför åtta värvnings-/återvärvningstillfällen i veckan 
att det arrangeras en UNF:aren online varje månad 
att vi genomför en FÅM-turne där förbundsstyrelsen besöker sammanlagt 30 
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  föreningsårsmöten. 
att vi arrangerar en påverkansaktivitet i anslutning till varje värvningstillfälle 
 
Jacob Nehrer föreslog följande menykombination: 

att tidsramen är fram till kongressen 
att förbundsstyrelsen prioriterar värvning/återvärvning och UNF:aren 
att UNF genomför åtta värvnings/återvärvningstillfällen i veckan 
att varje vecka genomföra en digital onlinevärvningskampanj 
att UNF:aren arrangeras en gång i veckan 
att det arrangeras en UNF:aren online i varje månad 
 
Simon Thörn föreslog följande menykombination: 

att tidsramen är fram till kongressen 
att ett prioriteringområde är värvning/återvärvning 
att ett prioriteringsområde är UNF:aren 
att ett prioriteringsområde är politik 
att en aktion är att vi genomför åtta värvnings-/återvärvningstillfällen i veckan  
att en aktion är att UNF:aren arrangeras en gång i veckan 
att en aktion är att vi arrangerar en påverkansaktivitet i anslutning till varje 
  värvningstillfälle 

 
Simon Thörn föreslog 

att förbundsstyrelsen beslutade prioriteringar och insatser genomförs i samverkan 
  med distrikt.  
 
att utse Filip Nyman till samordningsansvarig för prioriteringssatsningen 
 

Mötet beslutade:  

att i arbetsordningen under rubriken ”Ordförande Filip Nyman ansvarar för” lägga till 
  punkten: att förbundsstyrelsen har en hög närvaro hos distrikt och föreningar. 
 
att i arbetsordningen under rubriken ”Ordförande Filip Nyman ansvarar” för lägga till 
  punkten: att vara drivande i UNF:s medlemsökning. 
 
att anta arbetsordningen med gjorda revideringar. 
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att tidsramen är fram till kongressen 
 
att förbundsstyrelsen prioriterar värvning/återvärvning och UNF:aren 
 
att UNF genomför 8 värvnings-/återvärvningstillfällen i veckan 
 
att det varje vecka genomförs en digital onlinevärvningskampanj 
 
att UNF:aren arrangeras en gång i veckan 
 
att det arrangeras en UNF:aren online i varje månad 

 

§ 13:10 Övriga frågor 

Inga övriga frågor noterades 

 

§ 13:11 Nästa möte 

Om världen tillåter ses vi den 22-24 januari 2021 i Sundsvall.  

 

§ 13:12 Avslutning  

Filip Nyman tackar för allas engagemang och avslutar mötet 15.35 den 15 november 2020. 

 

 

 

Protokollet signeras digitalt via Scrive  
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Bilaga inkommen under mötet: 

Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens prioriteringar (bilaga §13:29) 
 
Utifrån förbundsstyrelsens diskussioner kring prioriteringar under fredagen har ett underlag att fatta 

beslut ifrån tagits fram. Underlaget innehåller de beståndsdelar som vi upplever att förbundsstyrelsen 

tycker behövs för att göra en riktig satsning och föra UNF i rätt riktning. Underlaget innehåller inte 

några färdiga att-satser kring prioriteringar utan består av en subway-meny för förbundsstyrelsen att 

välja från. Den som vill föreslå hur UNF ska prioritera får alltså först välja halv eller foot long - alltså 

tidsramen, hur länge satsningen ska pågå. Därefter väljs bröd - alltså prioriteringsområde. Därefter ska 

prioriteringen fyllas med innehåll - olika förslag på aktioner tillhörande respektive prioriteringsområde. 

I vår subway restaurang går det faktiskt att mixa bröd - alltså att välja två eller fler 

prioriteringsområden. 
 
Illustrerande exempel:  Jag föreslår 
att tidsplanen ska vara fram till kongressen 

att prioriteringsområden är Värvning/återvärvning 

att prioriteringsområden är UNF:aren 

att aktioner är att Vi genomför 8 återvärvnings/värvningstillfällen i veckan 

att aktioner är att Vi besöker NSF och Junis-verksamhet två gånger i månaden med syfte att värva ledare 

och medlemmar. 

att aktioner är att En gång i månad arrangeras en UNF:aren online. 
 
 
Tidsram 
-Fram till kongressen 

-Fram till årsskiftet 
-Fram till 15:e april 

 
Vad vill FS prioritera? 

- Värvning/återvärvning 

- UNF:aren 

- Organisatoriskt 

- Politik 
 
Aktion 
 
Värvning/återvärvning 
- Vi genomför 8 återvärvnings/värvningstillfällen i veckan 
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- Vi genomför en återvärvnings/värvningsvecka i månaden 

- Vi besöker NSF och Junis-verksamhet två gånger i månaden med syfte att värva ledare och medlemmar. 

- Varje vecka genomförs en digital onlinevärvnings-kampanj 
 
UNF:aren 
- En gång i månad arrangeras en UNF:aren online. 

- En gång i veckan arrangeras en UNF:aren 

- Vi genomför en studiecirkel i UNF:aren i månaden 

 
Organisatoriskt 
- FÅM-turné, förbundsstyrelsen besöker sammanlagt 30 föreningsårsmöten 

- Vi genomför 18 Arbetshelger 

- Vi genomför 20 DÅM 
 
Politik 
- Vi arrangerar en påverkansaktivitet i anslutning till varje värvningstillfälle 

- Vi genomför 4 ölköpskontroller i veckan 

- Vi genomför 1 politisk debatt med partipolitiska ungdomsförbund i månaden 
 

Arbetsordning 

 

Med eller utan de prioriteringar som förbundsstyrelsen nu gör uppfattade vi att arbetsordningen och 

ansvaret som den beskriver behövde ändras. Utifrån diskussionen har vi kommit fram till att Filip 

Nymans ansvar bör utvidgas för att även omfatta ett skarpare ansvar för värvning, återvärvning och 

förbundsstyrelsens koppling till medlemmar ute i landet. En “go get it”- känsla föranledde dessa 

ändringsförslag. Vi har inte föreslagit att någonting ska plockas bort ur Filips ansvar då vi upplever att 

arbetsordningen behöver vara långsiktig, men även att det ansvar som redan finns fungerar tillsammans 

med de nya förslagen. 
 

Vi föreslår 

 

att  i arbetsordningen under rubriken Ordföranden Filip Nyman ansvarar för lägga till 

 punkten: att förbundsstyrelsen har en hög närvaro hos distrikt och föreningar 

  

att i arbetsordningen under rubriken Ordföranden Filip Nyman ansvarar för lägga till 

 punkten: att vara drivande i UNF:s medlemsökning 

 

att anta arbetsordningen med gjorda revideringar 
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In i kaklet i sista timmen 

 

Jacob Nehrer 

Jacob.nehrer@unf.se | 0760475490 

Västerås, 2020-11-14 
 
Simon Thörn 

Simon.Thorn@unf.se  

Göteborg, 2020-11-14 
 
 


