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Föredragningslista (punkt 2, bilaga §18:1) 
Ärende Vem Tid Förslag Beslut 

1. Öppnande FN    

2. Fastställande av föredragningslistan FN    

3. Lägesrunda 

4. Val av mötessekreterare 

5. Val av justerare 

FN 

FN 

   

6. Beslutsärenden 

a) Lån för Rosa Villan 
b) Tillsättande av ny Generalsekreterare 
c) Tolkning av kongressbeslut 

FN  
 
 
 

 
 

 
 

7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 

9. Avslutning 

FN 

FN 

FN 
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Beslutsärende: Lån för färdigställande av 
Rosa Villan (punkt 6a, bilaga §18:2) 

 

Bakgrund 

Förbundsstyrelsen har sedan tidigare ställt ett lån till UNF Jönköping samt står som borgenär till 

UNF Jönköping för större lån. Efter att det skett oväntade utgifter för Rosa villan har nu 

Jönköping inkommit med en önskan om att ta ett extra lån från förbundet.  

Ansökan och information från UNF Jönköping finns bifogad utanför möteshandlingarna.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att  bevilja låneansökan på 900.000 kronor utan amortering med en årlig ränta på x% 

med en löptid om 24 månader till UNF Jönköping. 

att  avslå låneansökan från UNF Jönköping 

 

Johan Fridlund  

Stockholm, 2021-04-06 
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Beslutsärende: Tillsättande av ny 
Generalsekreterare (punkt 6b, bilaga §18:3) 

 

Bakgrund 

Under tidig vår inledde vi en rekryteringsprocess för att hitta en ny Generalsekreterare. Under 

processens gång har vi fått in ett bra underlag av kandidater. Nu känner vi oss redo att 

presentera en slutkandidat till förbundsstyrelsen. 

 

Rekryteringsgruppen kommer att hålla presentationen om hur arbetet har gått och vilken 

kandidat vi föreslår  muntligen för förbundsstyrelsen men hänvisning till att kandidaten inte 

erbjuds tjänsten förens förbundsstyrelsen bifaller rekryteringsgruppens förslag.   

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att  godkänna förslaget på kandidaten som rekryteringsgruppen presenterat 

att  rekryteringsgruppen får i uppdrag att skriva avtal med kandidaten 

 

Filip Nyman 

filip.nyman@unf.se  

Västerås, 2021-04-08 

 

Johan Fridlund 

johan.fridlund@unf.se 

Östersund, 2021-04-08 

 

Jane Segerblom 

jane.segerblom@unf.se 

Mullsjö, 2021-04-08 
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Beslutsärende: Tolkning av kongressbeslut 
(punkt 6c, bilaga §18:4) 

 

Bakgrund 

På kongressen i Örnsköldsvik 2019 tog UNF beslut på att förtäring som förbundet bekostar för 

vara köttfri. Kongressens mening som många i förbundsstyrelsens också har tolkat, är att kosten 

förbundet betalar ska vara köttfri men så lyder inte direkt att-satserna som togs. 

 

Att-satserna som togs lyder: 
att animaliskt protein ska erbjudas som specialkost åt de för vilka detta faktiskt är nödvändigt för deras 

diet och det inte handlar om en smakfråga 

 

att krav ställs på kostens näringsvärde för att undvika mycket ensidig kost. 

 

Det jag vill gå fram med genom den här handlingen är att vi i förbundsstyrelsen tolkar vilken väg 

vi ska gå. En diskussion har förts med revisorerna och det är rimligt att vi beslutar om tolkning 

av kongressbeslutet.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att tolka beslutet från kongressen gällande Köttfritt UNF i enlighet med vad 

  förbundsstyrelsens möte kommer fram till.  

 

Filip Nyman 

filip.nyman@unf.se  

Västerås, 2021-04-08 

 

 

 

 


