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§ 15:1 Mötets öppnande 

Jane Segerblom förklarade mötet öppnat 18.01 den 22 januari 
 
 

§ 15:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga § 15:1) 

 

Jane Segerblom föreslog: 

att fastställa föredragningslistan  

 

Mötet beslutade: 

att fastställa föredragningslistan 

 

 

§ 15:3 Lägesrunda 

 

Varje mötesdeltagare vädrade sitt nuvarande mående, något roligt som  
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hänt under veckan, vad som händer i livet just nu, samt nämnde sin  
obligatoriska låt till mötet. 
 
 
§ 15:4 Val av mötessekreterare 

 
Daniel Bergdahl föreslog: 

att välja Daniel Bergdahl till mötessekreterare 

 

Mötet beslutade: 

att välja Daniel Bergdahl till mötessekreterare 
 
 
§ 15:5 Val av justerare 

 

Johan Fridlund föreslog: 

att välja Johan Fridlund och Jacob Nehrer till mötesjusterare 

 

Mötet beslutade: 

att välja Johan Fridlund och Jacob Nehrer till mötesjusterare 

 
§ 15:7 Rapporter 

 

§ 15:7 a) Föregående protokoll och beslutsuppföljning  

 

Daniel Bergdahl föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att  notera rapporten 
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§ 15:7 b) Ordföranderapport Filip Nyman (bilaga § 15:2) 

 

Filip Nyman föreslog: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 

att lägga rapporten till handlingarna  

 

 

§ 15:7 c) Ordföranderapport Jane Segerblom (bilaga § 15:3) 

 

Jane Segerblom föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten  

 

§ 15:7 d) Förbundskassörsrapport (bilaga § 15:4) 

 

Johan Fridlund föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten  

 

§ 15:7 e) GS-rapport (bilaga § 15:5) 
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Samuel Somo föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten 

 

§ 15:7 f) UNF till fler (bilaga § 15:6) 

 

Filip Nyman och Jacob Nehrer föreslog: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

§ 15:7 g) UNF organiserar sig (bilaga § 15:7) 

 

Johan Fridlund föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten 

 

§ 15:7 h) UNF påverkar (bilaga § 15:8) 

 

Ellen Hjort föreslog: 

att notera rapporten 
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Mötet beslutade: 

att notera rapporten 

 

§ 15:7 i) AU-rapport (bilaga § 15:9) 

 

Ellen Hjort föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten 

 

§ 15:7 j) Bildningsrapport (bilaga § 15:10) 

 

Simon Thörn föreslog: 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna 

 

§ 15:7 k) Rapport POPBOX (bilaga § 15:11) 

 

Johan Fridlund och Samuel Somo föreslog: 

att notera rapporten 

 

Mötet beslutade: 

att notera rapporten 

 

§ 15:7 l) Rapport Rosa Villan (bilaga § 15:12) 
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Johan Fridlund föreslog: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

§ 15:7 m) Ekonomisk redovisning Kronoberg (bilaga § 15:13) 

 

Johan Fridlund föreslog: 

att anse Simon Thörn jäv i frågan kring ekonomisk redovisning Kronoberg 

att lägga redovisning till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 

att anse Simon Thörn jäv i frågan kring ekonomisk redovisning Kronoberg  

att lägga redovisning till handlingarna 

 

§ 15:7 n) Rapport övriga arbetsplansmål (bilaga § 15:14) 

 

Filip Nyman, Simon Thörn och Johan Fridlund föreslog: 

att lägga rapporten till handlingarna  

 

Mötet beslutade: 

att lägga rapporten till handlingarna 

 

§ 15:8 Diskussionsärenden 

§ 15:8 a) Arbetsordning till kongressen (bilaga § 15:15) 
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Underlaget till denna diskussion syftade på att väcka tankar kring hur kongressen ska kunna flyta 
på smidigt, utifrån en ram av förhållningsregler. Under denna punkt lyftes diskussionsfrågor 
gällande upplägg och innehåll för arbetsordningen till kongressen 2021. De frågor som 
hanterades gällde förståelse, kreativa mötesformer, förslagsläggning, effektivitet, samt 
talartidsbegränsning. 
 
Några av de saker som ansågs kunna vara svåra att förstå och hänga med i var mötesteknik, i 
form av bland annat visibilitet, beslutsordning, VoteIt, omröstningsformer och språkbruk. Det 
vädrades även tankar om risk för passivt deltagande för de ombud som inte har tidigare 
kongressvana och i.o.m. den digitala mötesformen kanske får mindre möjlighet att luta sig 
tillbaka på erfarna deltagare. 
 
Kreativa mötesformer i form av exempelvis torg och gruppdiskussioner ansågs generellt som 
bra, utifrån tidigare erfarenheter från styrelsemedlemmar, men belystes även som möjligen 
problematisk att genomföra smidigt i digital form. En ledamot lyfte att bokning av LifeSize-rum 
för dessa diskussioner skulle kunna underlätta en aning för de kreativa mötesformerna. Discord 
och streams nämndes även som möjliga hjälpmedel för dessa processer. 
 
Några förslag som kom fram för att underlätta för så goda möjligheter som möjligt att påverka 
var att VoteIt skulle användas i så stor utsträckning som möjligt, med god framförhållning på 
uppläggning av förslagen. Här belystes även vikten av att personen som lagt förslaget skriver upp 
sig på talarlistan och kortfattat berättar för mötesdeltagarna vad förslaget konkret innebär. 
 
Effektivt förarbete, med goda diskussioner innan kongressens start, stort egenansvar, 
beredningsgrupper, delegationsträffar, möten mellan delegationer och förbundsstyrelsen är 
några av de förslag som lyftes gällande effektivitet. Att ha dessa för att bl.a. kunna diskutera saker 
som kan väcka många frågor, såsom ordlistan, kan möjliggöra för smidigare möten. En ledamot 
lyfte här också hur uttömmande den digitala mötesformen är, och föreslog därför att plenum bör 
begränsas, samt att streck i debatten bör uppmuntras att användas flitigt. 
 
Slutligen så lyftes tankar om att talartidsbegränsning bör införas även på denna kongress. 
Däremot rådde oenigheter om hur denna begränsning skulle se ut i praktiken. 
 
 

Ellen Hjort föreslog: 

att notera diskussionen 
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Mötet beslutade: 

att notera diskussionen  

 

§ 15:8 b) Revidering av det drogpolitiska programmet (bilaga § 15:16) 

 

Efter kongressbeslut om att det drogpolitiska programmet ska revideras under mandatperioden 
har en tillsatt drogpolitisk grupp arbetat fram frågeställningar till förbundsstyrelsen som 
fokuserar på att säkerställa struktur, innehåll, kvalitetssäkring, samt förtydligande av 
kongressuppdragets beskrivning av innehållet. Utifrån dessa ramar lades underlag för en djupare 
diskussion fram till detta möte. 
 
Strukturförslaget att lista ett drogpolitiskt A-Ö i programmet möttes med väldigt positiv 
feedback. Här belystes att viktiga saker att tänka på när denna struktur görs är att hålla koll på 
hur överlappning kan hjälpa med konkretisering, samt hur totalkonsumtionsmodellen kan vävas 
in i programmet.  
 
Konkreta politiska förslag ansågs vara politiska förslag som inte lämnar utrymme till tolkning, 
exempelvis "samtliga alkoholhaltiga drycker över 2,25% alkoholvolym ska endast säljas på 
Systembolaget". Dessa konkreta politiska förslag ansågs ha en mest naturlig plats som 
slutklämmar på våra poänger i det drogpolitiska programmet, medan visionära texter ansågs mer 
passande i form av inledande text. 
 
Vidare diskuterades hur de konkreta förslagen ska underläggas med empiriska belägg för dess 
effekt. Här lyfte styrelsen vikten av att ha en tydlig och trovärdig källa för de påståenden i 
drogpolitiska programmet där vi vill poängtera statistik på hur alkohol och andra droger 
påverkar vårt samhälle negativt. Det viktiga ansågs vara att alla faktabaserade påståenden ska 
kunna underläggas med faktiska forskningsresultat. 
 
En ledamot lyfte tankar kring att en person som tagits för ringa narkotikabrott inte 
nödvändigtvis måste skickas till behandling och stöd, då inte alla individer inom kategorin 
behöver missbruksbehandling. Att sikta in sig på Portugals system med avrådningskommission 
kanske skulle vara önskvärt, där första överträdelse ger dig en hänvisning till sagda kommission, 
medan en andra överträdelse inom en femårsperiod kan ge vidare påföljder. Här belystes också 
tankar om att inte allt bruk nödvändigtvis är missbruk, samt att detta har en tendens att 
glömmas bort när rörelsen diskuterar dessa frågor. 
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Diskussion fördes vidare kring hur UNF som en ung rörelse ska marknadsföra sig utåt som en 
radikal rörelse som väcker tankar och provokation i samhället, med starkare och mer 
kontroversiella uttalanden om drogpolitiska frågor än sin moderorganisation.  
 
Vidare diskuterades vilka drogrelaterade problem som borde ses som endast självskadliga, 
respektive samhällsproblematiska, hur vi ska göra nykterhet intressant istället för drogbruk 
avskräckande, samt vad som kan ses som möjligheter respektive problem med gårdsförsäljning 
och liknande förslag för tillgänglighet.  
 
 

Ellen Hjort föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 

 

Mötet ajournerades den 22 januari 22.10 

Mötet återupptogs den 23 januari 09.03 

 

§ 15:8 c) Bildningssystem (bilaga § 15:17) 

 

På kongressen i sommar ska förbundsstyrelsen lägga fram förslag på hur UNF:s bildningssystem 
ska se ut framöver. Detta görs traditionsenligt till varje kongress och omfattningarna på 
ändringarna kan variera. Syftet med detta diskussionsärende är att förbundsstyrelsen ska få börja 
diskutera och komma med perspektiv på hur vi vill att framtidens bildningssystem ska se ut. Till 
mars-mötet är planen att med utgångspunkt i diskussionerna återkomma med ett utkast på nytt 
bildningssystem. Nedan följer ett axplock från gruppdiskussioner med frågeställningar som rör 
sagda bildningssystem. 
 
Satsningen på medlemmarnas utveckling ansågs som den viktigaste delen av vår bildning. Här 
belystes också vikten av att förtroendevalda tar ett ansvar i att hjälpa till med att bilda 
medlemmarna. De tre benen bildningen ansågs bygga på var att det kan vara kul, nyttigt för 
individen, samt nyttigt för organisationen. 
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Ökad drogpolitisk bildning belystes som intressant. Viktigt att tänka på kring detta var dock 
vikten av att detta bör byggas upp dynamiskt, samt att det är den drogpolitiska delen som är vår 
främsta anledning till att många av våra medlemmar som varit med i flera år fortfarande är kvar i 
organisationen. 
 
Vid diskussion om höjdaren inför kommande mandatperiod lyfte flera ledamöter tankar om att 
höjdarens relevans inte är så hög för organisationen för tillfället. Detta eftersom bildning som är 
mer i nivå med de tidigare specialisterna skulle krävas för att fylla upp de kunskaper som krävs 
innan en medlem tar sig an en bildning på nivå med Höjdaren. 
 
Övriga poänger som lyftes var att en önskvärd bildningsinsats skulle vara en som syftar att 
säkerställa nyckelpersoner i organisationen, exempelvis FS-ledamöter, samt hur medlemmar kan 
inkluderas mer i processen att ta fram det nya förslaget. 
 
 
Simon Thörn föreslog: 
att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 

 

§ 15:8 d) Förbundsstyrelsens övriga förslag (bilaga § 15:18) 

 
Syftet med detta diskussionsärende var att ge förbundsstyrelsen möjlighet och tidsutrymme att 
brainstorma och diskutera idéer på andra saker som styrelsen vill föreslå kongressen. Detta 
påminner alltså om en motionsverkstad. Nedan beskrivs några idéer som väcktes under 
diskussionen. 
 
Uppstart av vilande distrikt, genom satsning från det egna kapitalet, riktat fokus på vissa 
områden av vår arbetsplan, kongressförankring i arbetet med kampanjer, samt diskussion om 
möjligt omriktat fokus av ny nyckelfråga ansågs alla som bra startpunkter att arbeta med. I övrigt 
vädrades också tankar om huruvida UNF ska ta ställning till övriga politiska förslag, såsom t.ex. 6 
timmar arbetsdag. Här spånades även tankar kring en fond kring civil olydnad. Ledamöter med 
idéer som de vill gå vidare med uppmuntrades här att presentera detta till Marsmötet. 
 



PROTOKOLL 
fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 
den 22-24 januari 2021 
sida 11 av 21 
 
Vidare vädrades tankar kring möjliga ändringar i distriktsindelningar, såsom regioner och 
kretsar och hur distrikt med inaktiva distriktsstyrelser men aktiva föreningar skulle påverkas av 
sådana ändringar. I likhet med detta vädrades också tankar kring ett möjligt behov av att överse 
hur verksamhetsutvecklar-systemet ser ut. Här lades även tonvikt på att 
verksamhetsutvecklarna och övrig personal ska kunna arbeta med projektformen för 
verksamhet. 
 
Simon Thörn föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 

 

§ 15:8 e) Stadgerevidering (bilaga § 15:19) 

 

Arbetet med att bereda revidering av UNF:s stadgar och principer påbörjades under hösten 2020. 
Planen var att förbundsstyrelsens input tas med tillbaka till referensgruppen och att det till 
marsmötet ska kunna presenteras utkast på föreslagna stadgeändringar.  
 
Utifrån gruppdiskussionerna kring de formuleringsändringar som föreslagits framgick det att 
ändringsförslagen generellt ansågs som tydliga och bra ändringar.  
Den konstruktiva feedback som lyftes var förslag på ändrad formulering kring §1:6 för 
förtydligande, samt en del förtydliganden och problemupplysningar gällande formuleringar och 
stadgekollisioner. 
 
 
Johan Fridlund och Simon Thörn föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 

 

§ 15:8 f) Demokratiutredning (bilaga § 15:20) 
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Under senhöst och tidig vinter fortsatte arbetet kring demokratiutredning av organisationen. 
Medlemmar frågades vad de har för bild om hur UNF ska organisera sig och vad för utmaningar 
de tycker att vi har utifrån sagda demokratiska perspektiv. Det som identifierats och diskuterats 
är längden på mandatperioder kopplat till förbund och distrikt, valberedningsarbetet ute i 
distrikten, fokuset på vad som diskuteras på våra årsmöten och kongresser, samt hur vi ska få fler 
att känna ägandeskap över vår interndemokrati. 

 

Några av de saker som framkom under diskussionen var; en positiv inställning till att vidare 
undersöka möjliga fördelar respektive nackdelar kring förflyttning av perioderna för både FÅM 
och DÅM till hösten, oro för våra medlemmars generella bildningsnivå i våra frågor - såsom bl.a. 
organisationsformer -, att DÅM möjligtvis skulle kunna hållas vartannat år istället för varje, 
samt hur förbundsstyrelsen ska gå till väga för att hjälpa till med att stötta upp våra distrikt. 

 

Johan Fridlund och Filip Nyman föreslog: 

att lägga diskussionen till handlingarna 

 

Mötet beslutade: 

att lägga diskussionen till handlingarna 

 

 

§ 15:8 g) Revisorernas halvårsrapport (bilaga § 15:21) 

 

I slutet av november släppte våra kongressvalda verksamhetsrevisorer en halvtidsrapport som 
beskrivit vad de granskat i vår verksamhet och vad deras slutsatser är. Kopplat till de enskilda 
rapporterna relaterade till de olika områden vi jobbar med har de också lämnat 
rekommendationer på vad vi bör ta till för åtgärder. Under granskningen har de också lämnat 
negativa och positiva iakttagelser, vilka står listade i den rapport som skickades ut den 29 
november och som medlemmarna fick ta del av den 11 december.  
 

Styrelsen upplevde att granskningen utförts professionellt, samt att den information styrelsen 
eller enskilda ledamöter behövt ta del av fanns att tillgå. Styrelsen belyste även att rapporten är 
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välgjord och uppskattad. 
 

Tankar lyftes kring vilket innehåll i protokollen revisorerna kritiserade, samt om 
förbundsstyrelsen ska intressera sig mer för personalfrågor och bli mer uppdaterade om 
personalorganisation och arbetsmiljö. Filip och Samuel upplyser att deras arbetsledningssamtal 
berör sådana frågor tillsammans med Samuels GS-rapport, behovet för resterande 
förbundsstyrelseledamöter att ta del av den här informationen har tidigare bedömts i enskilda 
fall. 

 

Vidare diskussion fördes kring huruvida de ekonomiska uppföljningarna kan göras tillgängliga 
för våra medlemmar, samt att vi borde säkerställa att beslut såsom fastställande av distriktsstödet 
inte missas. Vidare ansåg styrelsen att ansvaret för förändringarna kopplade till 
arbetsplansuppföljningen bör ligga hos gruppen som arbetar med mål- och 
fokusområdesprogrammet. 

 

Styrelsen diskuterade vidare om hur vi kan göra halvtidsrapporten mer tillgänglig och 
lättillgänglig för medlemmarna. I övrigt önskades även medskick om att delrapporterna bör 
tillgängliggöras. 

 

Filip Nyman föreslog: 

att notera diskussionen 

 

Mötet beslutade: 

att notera diskussionen 

 

§ 15:9 Beslutsärenden 

§ 15:9 a) Kongressplanering (bilaga § 15:22) 

 

Dubbelplanering har gjorts för att möjliggöra fysisk respektive digital kongress. Bilagorna med 
båda dessa lösningar har skickats ut till styrelsen i god tid, för att möjliggöra en hög kvalitetsnivå 
på innehållet i kongressen. 



PROTOKOLL 
fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 
den 22-24 januari 2021 
sida 14 av 21 
 
 

Styrelsen ställde sig positiv till förslagen i det stora hela och fann dessa intressanta. En ledamot 
lyfte en fråga gällande antalsbegränsningen på 120 närvarande personer i förslaget. 
Handlingsskrivaren svarade på detta med ett konstaterande om att det snarare var tänkt som 
120-150, men att det bara skrevs ned 120 i texten. Vid fråga om skillnaden i datum mellan 
kongressen för UNF och andra delar av organisationen så konstaterades det att separata 
planeringar nog bara lett till de datum som föreslagits. 

 

Vid diskussion om digital kongress lyftes en del tankar kring möjliga svårigheter. Några av dessa 
var möjlighet att säkerställa rättvist deltagande, hur det ska vara så smidigt som möjligt för 
deltagarna att förstå exakt vad som ska hanteras om ett förslag ändras gentemot sin bilaga, samt 
hur lägerverksamhet ska kunna genomföras på kongressen. 

 

En ledamot lyfte fram tankar om att styrelsen bör fatta beslut om att UNF:s kongress 2021 
kommer att bli digital, utifrån de begränsningar som finns i nuläget, samt möjligheten att vidare 
restriktioner tillkommer vid senare tillfälle. En annan ledamot ville här belysa vikten av att 
ombudsdelegationerna får möjlighet att samlas på eget håll under kongressen, för att underlätta 
den interna kommunikationen så mycket som möjligt. Vidare konstaterades här också att 
ombudsdelegationsträffarna inför kongressen kommer att vara av ännu större vikt än någonsin 
tidigare. 

 

Vidare föreslogs att beslut om startdatum för kongressen bör rivas upp. Åter igen vädrades också 
tankar om att riva upp beslutet om att hålla lägerverksamhet på kongressen. Innan mötet 
rundades av för dagen lyfte några ledamöter tankar på nya att-satser att besluta under 
morgondagen. 

 

Mötet ajournerades 23 januari 18.51 

Mötet återupptogs 24 januari 09.03 

 

Vid återupptagandet konstaterades att ledamöterna generellt ställde sig positiva till att-satserna 
som tillkommit på VoteIT. Slutligen poängterades också att det självklart är så att Johan har 
mandat att flytta pengarna för kongressläger till valfritt annat område, då han har mandat att 
besluta om underbudgetar för förbundsstyrelsen, samt även sitter i kongressgruppen.  
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Johan Fridlund och Filip Nyman föreslog: 

att fastställa kongressplaneringen för en fysisk och en digital kongress 

 

Simon Thörn föreslog: 

att riva upp förbundsstyrelsebeslutet från 2020-05-09-11 “att UNF:s kongress 2021 
 startar samtidigt som övriga organisationers kongress, en dag senare än 
 tidigare” 

att riva upp förbundsstyrelsebeslutet från 2020-05-09-11 “att UNF anordnar 
 lägerverksamhet på kongressen 2021” 

att UNF:s kongress 2021 genomförs digitalt 

att UNF:s kongress 2021 genomförs 30:e juni till 4:e juli 

att Johan Fridlund får i uppdrag att bereda frågan om att avsätta medel för 
 framtida nationella läger/samlingar då lägerverksamhet inte går att genomföra 
 på kongressen 2021. 

 

 

Mötet beslutade:  

att riva upp förbundsstyrelsebeslutet från 2020-05-09-11 “att UNF:s kongress 2021 
 startar samtidigt som övriga organisationers kongress, en dag senare än 
 tidigare” 

att riva upp förbundsstyrelsebeslutet från 2020-05-09-11 “att UNF anordnar 
 lägerverksamhet på kongressen 2021” 

att UNF:s kongress 2021 genomförs digitalt 

att UNF:s kongress 2021 genomförs 30:e juni till 4:e juli 

att Johan Fridlund får i uppdrag att bereda frågan om att avsätta medel för 
 framtida nationella läger/samlingar då lägerverksamhet inte går att genomföra 
 på kongressen 2021. 
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§ 15:9 b) Revidering av interna bidrag (bilaga § 15:23) 

 

På förbundsstyrelsemötet i november hölls en diskussion kring kommande budget, vilken gick in 
på frågor såsom effektivitet, distriktsbidrag och föreningsbidrag, samt varför inte pengarna kom 
ut. Här diskuterades vad som var den bästa och sämsta kostnaden i budgeten. En av de sämre 
kostnaderna som kom upp var just de interna bidragen då de inte var effektiva. Därmed tillkom 
detta beslutsunderlag med förslag på lösningar på våra problem med de interna bidragen. 

 

Det nya förslaget som presenterades bidrog med större skillnader i föreningsbidragen, samt ett 
utbyte där boxarna med ”föreningskit” istället övergick till en större summa pengar i 
föreningsbidraget. De summor som föreslås ges ut till föreningarna är baserade på medlemsantal 
2019 och 2020, där det år med högre medlemsantal är det som avgör vilken summa bidrag 
föreningen får. 

 

En ledamot konstaterade att det nya systemet skulle innebära en större summa bidrag för alla 
föreningarna, oavsett medlemsantal. Här uppmärksammades även att distrikten fortfarande 
skulle komma att tjäna mer pengar på fler föreningar, medan föreningarna själva skulle tjäna på 
att vara stora. Denna upplysning syftade att belysa att det kan bli svårt för medlemslandet att 
tolka in om FS vill belöna storlek på eller kvantitet av föreningar. 

 

Gällande bidragssummor lyfte en ledamot fram en tanke kring att det 2019 fanns 13 föreningar 
med över 46 medlemmar och 2020 15 föreningar med över 46 medlemmar. En av dessa som haft 
över 200 medlemmar konstaterades att på detta sätt få ut 35 900 kr i föreningsbidrag, utöver det 
redan inkluderade grundbidraget. Som respons på detta upplyste handlingsskrivaren att det 
historiskt sett är ett väldigt litet bidrag, samt tillade att samma förening exempelvis hade fått ett 
högre bidrag än så utifrån de ramar som gällde 2018. Det sista som vägdes på den punkten var 
för- och nackdelar kring detta system för bidrag. Det som ansågs fördelaktigt med detta var att 
pengarna behövs för att genomföra verksamhet, men föreningen ansågs samtidigt stor nog att 
själv utan problem söka de bidrag som krävs för att genomföra sagda verksamhet. 

 

Slutligen nämndes att arbetshelger är av stor vikt, då beslut fattats om att arbetshelger krävs för 
att ha synkmöte med sin VU, samt att dubbla arbetshelger är något som kanske kommer att 
behövas framöver, beroende på hur situationen ser ut. Detta vägdes då in som en sista tanke 
kring vad vi kan behöva ha med i tankar på vad vi tänker att det interna bidraget ska gå till. 
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Johan Fridlund föreslog: 

att revidera de interna bidragen 2021 enligt bilaga 

 

Mötet beslutade:  

att revidera de interna bidragen 2021 enligt bilaga 

 

 

§ 15:9 c) Policy eget kapital (bilaga § 15:24) 

 

På föregående förbundsstyrelsemöte diskuterade styrelsen frågor kring såväl eget kapital såsom 
budget. Utifrån båda punkternas diskussioner, samt inspiration från andra organisationer 
presenterades ett underlag för en policy kring eget kapital. Handlingsansvarige konstaterade att 
detta underlag skapats i samråd med generalsekreteraren och har baserats på kapitalpolicyn från 
organisationen "Vi Unga". 

 

De ursprungliga tankar som lyftes av övriga ledamöter var hur det är tänkt med långsiktighet 
och relation till kongressbudget, samt vad som är tänkt för de yttre gränserna för detta kapital. 

 

Utifrån de tankar som lyftes bjöd handlingsskrivare in till en runda där alla ledamöterna fick säga 
sina tankar kring förslaget. Utöver de redan vädrade tankarna så belystes även vikten av att detta 
ska utgå från våra visionsgrunder, samt att policyn bör ses som ett tydligt bakomliggande 
dokument. Här lyftes egen en fundering om tanken med denna policy är att kapitalet ska byggas 
upp varje år för att ligga som ett stabilt underlag vid behov. Till detta gavs medgivande 
nickningar. 

 

 

Johan Fridlund föreslog: 

att anta policy för hantering av eget kapital 

att hänföra policy för hantering av eget kapital till kongressen 
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Simon Thörn föreslog: 

att Johan Fridlund får i uppdrag att till marsmötet revidera förslaget på policy för 
 hantering av eget kapital utifrån förbundsstyrelsens diskussion 

 

Efter att att-satser med nya formuleringar tillkommit yrkade handlingsskrivaren på avslag för 
sina egna att-satser, samt bifall för de nya att-satser som presenterats. 

 

Mötet beslutade:  

att Johan Fridlund får i uppdrag att till marsmötet revidera förslaget på policy för 
 hantering av eget kapital utifrån förbundsstyrelsens diskussion 

 

§ 15:9 d) Rätt att teckna konto (bilaga § 15:25) 

 

Med anledning av att UNF anställt en egen controller behöver vi därefter konsekvensjustera vem 
som har rätt att teckna konto. Tidigare beslutade (2019-07-01) attest- och utanordningsrätt 
påverkas ej av detta beslut. Ingen diskussion fördes kring denna punkt. 

 

Samuel Somo föreslog: 

att UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2021-02-01 tecknas av Samuel 
 Somo (890729-XXXX), Hatice Taskin Demir (880408-XXXX) och Nancy Pino 
 (600224-XXXX), två i förening, 

att postförsändelser till UNF från och med 2021-02-01 kvitteras av Samuel Somo, 
 Hatice Taskin Demir, Nancy Pino, Johan Persson och Anna Classon, var för sig, 
 samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

 

Mötet beslutade:  
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att UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2021-02-01 tecknas av Samuel 
 Somo (890729-XXXX), Hatice Taskin Demir (880408-XXXX) och Nancy Pino 
 (600224-XXXX), två i förening, 

att postförsändelser till UNF från och med 2021-02-01 kvitteras av Samuel Somo, 
 Hatice Taskin Demir, Nancy Pino, Johan Persson och Anna Classon, var för sig, 
 samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

 

§ 15:10 Övriga frågor 

Under denna rubrik hade en att-sats skrivit in. Denna att-sats berörde anställningsprocesser 
kring personalorganisationen. Förbundskassör Johan Fridlund lyfte här fram en tanke i 
diskussionstråden, vilken löd: 
 
”Då jag tillsammans med FO enligt delegationsordning har ansvar och beslutsbefogenheter för 
punkten ’Lön och andra anställningsvillkor för GS’  
Bör även jag, som FK ha beredningsanvar för punkten ’Rekrytering av GS’ tillsammans med FO. 
Därav föreslår jag en att-sats enligt följande: Att förändra delegationsordningen genom att lägga 
till beredningsansvar i samråd med Förbundsordförande för förbundskassören för punkten 
’Rekrytering av GS’” 

 

Inledningsvis gjordes förtydliganden kring vad delegationsordningen säger i detta ärende. Efter 
uppklarning av detta konstaterade en ledamot att det istället för att göras ändringar i 
arbetsordning eller delegationsordning kanske borde letas fram en lösning runt dessa problem 
istället. En ledamot belyste att att-satser lagts upp för att komplettera våra ändringar, förutsatt att 
tidigare förslag röstas igenom. 

En fråga lyftes kring om konsultation gällande kansli samt gällande VU skulle göras med båda 
FO, eller om dessa skulle göras specifikt till den FO som tilldelats det ansvaret enligt 
arbetsordningen. Som svar på detta lyfte en ledamot fram att det är olyckligt att vi inte 
formulerat fram en arbetsordning där dessa ansvar redan specificerats. Sagda ledamot ville 
därefter också lyfta fram en tanke om att alla arvoderade bör konsulteras i dessa frågor. En annan 
ledamot svarade då att detta tidigare hanterats genom att den person som genom 
arbetsordningen har huvudansvar själv planerar in detta och lämnar förslag på grupp som ska 
hantera detta. 
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Efter att dessa saker kommit fram under punkten så upplevdes resten av diskussionen ha en 
koncensus i att att-satser som ändrar om arbetsordningen eller delegationsordningen inte bör 
tas. Efter detta lades en att-sats upp med förslag kring lösning på de tidigare vädrade problemen. 

 

Innan omröstning vädrades en önskan om formuleringsändring för att inkludera ordet "grupp" 
eller "beredningsgrupp" i den föreslagna att-satsen. Ledamoten som vädrade detta ville även 
poängtera att det i stående formulering går att tolka in att gruppen har mandat att anställa, vilket 
inte är korrekt. Härefter slängdes det upp en omröstning på VoteIT för att fatta beslut i frågan. 

 

Jane Segerblom föreslog: 

att lägga till en punkt i arbetsordningen under rubriken Jane Segerblom  ordförande 
att delta i anställningsprocesser kring personalorganisationen 

 

Johan Fridlund föreslog: 

att förändra delegationsordningen genom att lägga till beredningsansvar i samråd 
 med Förbundsordförande för förbundskassören för punkten "Rekrytering av 
 GS" 

 

Ellen Hjort föreslog: 

att anta delegationsordningen med gjorda ändringar 

att anta arbetsordningen med gjorda ändringar 

 

Filip Nyman föreslog: 

att tillsätta en beredningsgrupp för att anställa en generalsekreterare 
 innehållandes Filip Nyman, Johan Fridlund och Jane Segerblom. 
 
 
Mötet beslutade: 
att tillsätta en beredningsgrupp för att anställa en generalsekreterare 
 innehållandes Filip Nyman, Johan Fridlund och Jane Segerblom. 
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Förbundssekreterare Daniel Bergdahl lyfte sedan en fråga gällande överseende av möteshelg för 
maj-FS. Den önskan som lyftes var en veckas förflyttning av mötet, om möjligt, för att mötet då 
skulle hållas på en helg som passar bättre för sekreteraren. Som respons på detta meddelade 
styrelsen att det av personliga skäl inte skulle vara problematiskt, men att ett överseende med 
deadlines skulle göras för att se om förflyttning skulle vara möjlig. 
 
 

§ 15:11 Nästa möte 

19 ̶ 21 mars via LifeSize 

 

§ 15:12 Avslutning  

Simon Thörn sångledde ”Takt takt, hållen takten” innan Jane Segerblom avslutade mötet 14.11 
den 24 januari 2021. 


