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Plats:  Digitalt 
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Närvarande ledamöter:  Daniel Bergdahl 
Johan Fridlund 
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Simon Thörn 

Närvarande tjänstemän:  Samuel Somo  
 

Paragrafer: §§ 14:1 ̶ 14:10 

Bilagor: §§ 14:1 ̶ 14:5 

 

§14:1  Mötets öppnande 

Filip Nyman förklarade mötet öppnat 17 december 18.05 
 

§14:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga §14:1) 

Simon Thörn föreslog: 

att att ändra: “7. Beslutsärenden a) Verksamhetsberättelse 2019 b) Bildningsstöd 
 c) Extra pengar till distrikten d) Distriktsstöd” till: “7. Beslutsärenden  a) 
Verksamhetsberättelse b) Faddersystem c) Extra bidrag d) Bildningsstöd” 
 

Daniel Bergdahl föreslog: 

att Fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar 
 

Mötet beslutade: 
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att att ändra: “7. Beslutsärenden a) Verksamhetsberättelse 2019 b) Bildningsstöd 
 c) Extra pengar till distrikten d) Distriktsstöd” till: “7. Beslutsärenden  a) 

Verksamhetsberättelse b) Faddersystem c) Extra bidrag d) Bildningsstöd” 

att Fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar 
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§14:3 Lägesrunda 

Varje mötesdeltagare vädrade sitt nuvarande mående, något roligt som hänt under veckan, vad 
som händer i livet just nu, samt nämnde sin obligatoriska låt till mötet. 
 

§14:4  Val av mötessekreterare 

Daniel Bergdahl föreslog: 

att välja Daniel Bergdahl till mötessekreterare 
 

Mötet beslutade: 

att välja Daniel Bergdahl till mötessekreterare 

 

§14:5  Val av protokolljusterare 

Daniel Bergdahl föreslog: 

att välja Simon Thörn och Ellen Hjort till protokolljusterare 

 
Mötet beslutade: 

att välja Simon Thörn och Ellen Hjort till protokolljusterare 
 

§14:6 Rapportärenden  

§14:6 a) Föregående Protokoll 

Samuel Somo föredrog FS 13 och belyste vilka viktiga beslut som fattades under mötet 
 

Daniel Bergdahl föreslog: 

att notera rapporten 

att lägga FS13 till handlingarna 
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Mötet beslutade: 

att notera rapporten 

att lägga FS13 till handlingarna 

§14:7.  Beslutsärenden 

§14:7 a) Verksamhetsberättelse 2019 (bilaga §14:2) 

Under föregående förbundsstyrelsemöte fördes diskussion om vilka kvalitativa ändringar som 
behövde göras i verksamhetsberättelsen innan den presenteras för kongressen. Under detta möte 
fattades beslut gällande sagda ändringar.  

Det diskuterades huvudsakligen språkliga formuleringar och estetiska aspekter av 
verksamhetsberättelsen. Under punkten framkom även en del innehållsmässiga tveksamheter, 
vilka mötet hanterade under diskussionen, för att sedan presentera ändringsförslag. Utifrån 
tidigare diskussion, med tillägg från denna, presenterades nedanstående förslag. 

 

Daniel Bergdahl och Filip Nyman föreslog: 

att hänskjuta verksamhetsberättelsen till kongressen 2021 

 

Filip Nyman föreslog: 

att ändra ”Faddergruppen som tillsattes hösten 2017 blev mer eller mindre inaktiv 
 under våren 2018 och fortsatte vara det under första halvan av 2019 trots 
 ett ökat behov av stöd till landet. Under perioden har dock en del verksamhet 
 skötts och några regelbundna möten har skett. I september 2019 
 implementerade förbundsstyrelsen distriktsinspiratörer för att möta upp 
 behovet av fadderstöd i distrikten under tiden som faddergruppen togs fram. 
 Distriktsinspiratörerna verkade i distrikt utan personalresurs som ett extra stöd 

 för distriktsstyrelser.”, till  

 ”Under första halvåret av 2019 så hade vi UNF en faddergrupp med en 
 faddercoach som arbetade i de flesta av UNF:s distrikt. I september beslutade 
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 den nyvalda förbundsstyrelsen att tillsätta distriktsinspiratörer som ska verka i 
 distrikt som inte har tillgång till en personalresurs för att möta upp det ständigt 
 ökande behovet av distriktsstöd. Under hösten jobbade Jacob Nehrer och Jane 
 Segerblom ihop ett nytt förslag på hur vi ska jobba med distriktsstöd under 
 resten utav mandatperioden. Jane Segerblom har varit den som huvudsakligen 
 varit ansvarig.” 

 

Simon Thörn föreslog: 

att ändra rubriken till “Verksamhetsberättelse 2019 för Ungdomens 
 Nykterhetsförbund - Sagan om kongressåret 2019: The return to Norrland” 

att under arbetsplansmålet UNF utvecklar kunskapsnivån hos kassörer på alla 
 nivåer inom förbundet ändra Avklarat: Nej till “Avklarat: Delvis” 

att under rubriken Kongress och kongressläger: andra stycket: första meningen: 
 ändra: “ett långsiktigt dokument med riktlinjer som ska gälla fram till 2023” till 
 “ett långsiktigt mål fram till 2023”att under arbetsplansmålet UNF utvecklar 
 och sprider verksamhet med tydlig koppling till demokrati, solidaritet och 
 nykterhet: i tredje meningen i kommentaren ändra “Genom 
 verksamhetsmetoder som till exempel UNG inom organisationen pågår arbetet 
 löpande med att genomsyra verksamheten med våra kärnvärden” till “Arbetet 
 pågår löpande med att genomsyra verksamheten med våra kärnvärden” 

att under rubriken kongress och kongressläger: första stycket: tredje  meningen: 
 ändra: “ca 100 ombud” till “ca 70 ombud”. 

 

Ellen Hjort Föreslog: 

att grafen med medlemsantal 2018 och 2019 per distrikt ändras så att 2018 är till 
 vänster och 2019 till höger 

 

Jakob Nehrer föreslog: 

att ändra rubriken till “Verksamhetsberättelse 2019 för Ungdomens 
 Nykterhetsförbund" 
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Mötet beslutade: 

att hänskjuta verksamhetsberättelsen till kongressen 2021 

att ändra ”Faddergruppen som tillsattes hösten 2017 blev mer eller mindre inaktiv 
 under våren 2018 och fortsatte vara det under första halvan av 2019 trots 
 ett ökat behov av stöd till landet. Under perioden har dock en del verksamhet 
 skötts och några regelbundna möten har skett. I september 2019 
 implementerade förbundsstyrelsen distriktsinspiratörer för att möta upp 
 behovet av fadderstöd i distrikten under tiden som faddergruppen togs fram. 
 Distriktsinspiratörerna verkade i distrikt utan personalresurs som ett extra stöd 

 för distriktsstyrelser.”, till  

 ”Under första halvåret av 2019 så hade vi UNF en faddergrupp med en 
 faddercoach som arbetade i de flesta av UNF:s distrikt. I september beslutade 
 den nyvalda förbundsstyrelsen att tillsätta distriktsinspiratörer som ska verka i 
 distrikt som inte har tillgång till en personalresurs för att möta upp det ständigt 
 ökande behovet av distriktsstöd. Under hösten jobbade Jacob Nehrer och Jane 
 Segerblom ihop ett nytt förslag på hur vi ska jobba med distriktsstöd under 
 resten utav mandatperioden. Jane Segerblom har varit den som huvudsakligen 
 varit ansvarig.” 

att under arbetsplansmålet UNF utvecklar kunskapsnivån hos kassörer på alla 

 nivåer inom förbundet ändra Avklarat: Nej till “Avklarat: Delvis” 

att under rubriken kongress och kongressläger: första stycket: tredje  meningen: 

 ändra: “ca 100 ombud” till “ca 70 ombud”. 

att under rubriken Kongress och kongressläger: andra stycket: första meningen: 
 ändra: “ett långsiktigt dokument med riktlinjer som ska gälla fram till 2023” till 

 “ett långsiktigt mål fram till 2023” 

att under arbetsplansmålet UNF utvecklar och sprider verksamhet med tydlig 
 koppling till demokrati, solidaritet och nykterhet: i tredje meningen i 
 kommentaren ändra “Genom verksamhetsmetoder som till exempel UNG inom 
 organisationen pågår arbetet löpande med att genomsyra verksamheten med 
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 våra kärnvärden” till “Arbetet pågår löpande med att genomsyra verksamheten 
 med våra kärnvärden” 

att grafen med medlemsantal 2018 och 2019 per distrikt ändras så att 2018 är till 
 vänster och 2019 till höger 

att ändra rubriken till “Verksamhetsberättelse 2019 för Ungdomens 
 Nykterhetsförbund" 

 

§14:7 b) Faddersystem (bilaga §14:5) 

Efter revisorernas granskning framkom det att beslut om att anta faddersystemet och föra in det i 
arbetsordningen ej tagits. Riktlinjerna för distriktsfaddrar var inte heller fastslagna. Denna 
handling togs därför fram för att offentliggöra dessa beslut. 

Här diskuterades språkliga och innehållsmässiga aspekter av faddersystemet och dess beskrivning 
i arbetsordningen. Efter att ändringsförslag lagts fram så presenterades nedanstående att-satser.  

 

Jakob Nehrer föreslog: 

att anta faddersystemet 

att i arbetsordningen lägga till punkten faddersystemet med innehållet från 

 bilagan "Faddersystemet" 

att anta riktlinjer för distriktsfadder 

att anta arbetsordningen med gjorda revideringar 

 

Mötet beslutade: 

att anta faddersystemet 

att i arbetsordningen lägga till punkten faddersystemet med innehållet från 
 bilagan "Faddersystemet" 

att anta riktlinjer för distriktsfadder 

att anta arbetsordningen med gjorda revideringar 
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§14:7 c) Extra bidrag (bilaga §14:4) 

Vid tidigare diskussion om distriktsbidrag och värvningssiffror väcktes ett intresse för ökat 
bidrag för distrikten, relaterat till medlemsantal. Detta förslag lyftes fram för att uppmuntra 
distrikten att värva mer medlemmar och få mer resurser att spendera per medlem. 

På denna punkt diskuterades mandatet för att fatta detta beslut, samt huruvida detta egentligen 
är en fråga som behöver diskuteras inom förbundsstyrelsen. Efter uppklarnande av dessa frågor 
presenterades nedanstående förslag. 

 

Johan Fridlund föreslog: 

att för varje nyvärvad eller återvärvad medlem från 18:e november till 31:a 
 december 2020 ge 100 kronor extra i distriktsbidraget. 

 

Simon Thörn föreslog: 

att notera att inget beslut krävs av förbundsstyrelsen i frågan då beslut redan är 
 fattat i enlighet med mandat fastställt i arbetsordningen. 

 

Mötet beslutade: 

att notera att inget beslut krävs av förbundsstyrelsen i frågan då beslut redan är 
 fattat i enlighet med mandat fastställt i arbetsordningen. 

 

Jacob Nehrer reserverade sig mot beslutet "att notera att inget beslut krävs av förbundsstyrelsen i 
frågan då beslut redan är fattat i enlighet med mandat fastställt i arbetsordningen.", med följande 
motivering: 

”Jag reserverar mig mot beslutet för att jag inte finner det förenligt med arbetsordningen eller 

delegationsordningen att förbundskassören kan ta dessa operativa beslut utan förbundsstyrelsens 
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godkännande. Beslutet ger inte heller UNF tydliga ramar kring hur vi hanterar sådana ärenden eller hur 

mandatet ser ut, utan bidrar till mer förvirring” 

 

§14:7 d) Bildningsstöd (bilaga §14:3) 

På förbundsstyrelsens möte i november diskuterades det förslag på bildningsstöd som inkommit 
i samband med arbetet med Ledaren. Under förbundsstyrelsens diskussioner lyftes positiva 
aspekter med förslaget såväl som orosmoln och frågetecken. Ett par frågeställningar skickades 
efter novembermötet tillbaka till föreningen Sober Event som inkommit med förslaget. 
Förbundsstyrelsen beslutade under novembermötet att ge bildningsledaren i uppdrag att 
fortsätta bereda frågan inför kommande beslut i förbundsstyrelsen. 

Då det på mötet i november fattades beslut om att anse Jane Segerblom jäv i denna fråga så fick 
Jane lämna möte under denna punkt, för att sedan återkomma när punkten hanterats färdigt. 

Under diskussionen lyftes hur ett avtal med Sober Event skulle kunna bidra till en 
kvalitetssäkring av våra utbildningar, kostnaden för de föreslagna insatserna och det geografiska 
området som där utbildningarna skulle genomföras. Utifrån denna diskussion gick styrelsen 

sedan till omröstning för att fatta beslut kring avtalsskrivning med Sober Event.  

 

 
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 Sover Event om stöd till inbjudningar, antagningar och 
 kommunikation. 

att inte skriva avtal med Sober Event om bildningsstöd. 

 

Mötet beslutade: 

att inte skriva avtal med Sober Event om bildningsstöd. 
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Simon Thörn reserverade sig mot beslutet att inte skriva avtal med Sober Event om 
bildningsstöd med följande motivering: 

”Jag vill härmed reservera mig mot förbundsstyrelsens beslut om att inte gå vidare med förslaget om 

bildningsstöd. Detta var en historisk chans att göra en satsning på att kvalitetssäkra en stor del av UNF:s 

bildningsverksamhet och långsiktigt kunna arbeta med att stärka bildningskulturen i UNF. Jag tycker det 

känns tråkigt att UNF:s förbundsstyrelse inte kände sig redo att ta den chansen.” 

 

§14:8 Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes 

 

§14:9 Nästa Möte 

Nästa möte hålls digitalt 22 ̶ 24 januari 

 

§14:10 Avslutning 

Filip Nyman förklarade mötet avslutat 17 december 22.26 


