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Datum:

den 15 april 2021

Närvarande ledamöter:

Daniel Bergdahl (ej närvarande §18:6-9)
Johan Fridlund
Ellen Hjort
Jacob Nehrer
Filip Nyman
Jane Segerblom
Simon Thörn

Närvarande tjänstemän: Samuel Somo
Paragrafer:

§§ 18:1-18:9

Bilagor:

§§ 18:1-18:4

§ 18:1

Mötets öppnande

Filip Nyman hälsar alla välkomna och öppnar mötet 19:00.
§ 18:2

Fastställande av föredragningslistan (bilaga 18:1)

Simon Thörn föreslog:
att

lägga till punkten 4 val av Mötesordförande

Filip Nyman föreslog:
att

fastställa föredragningslistan

Mötet beslutade:
att
att

lägga till punkten 4 Val av Mötesordförande
fastställa föredragningslistan
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§ 18:3
Lägesrunda
Det genomförs en lägesrunda inom gruppen där alla får möjligheten att dela hur läget är. Varje
person delar också med sig av en låt till den gemensamma spellistan.

§ 18:4a

Val av mötesordförande

Johan Fridlund föreslog:
att

välja Filip Nyman till mötesordförande

Mötet beslutade:
att

välja Filip Nyman till mötesordförande

§ 18:4b

Val av mötessekreterare

Daniel Bergdahl föreslog:
att

välja Samuel Somo till mötessekreterare

Mötet beslutade:
att

välja Samuel Somo till mötessekreterare

§ 18:5

Val av justerare

Johan Fridlund föreslog:
att

välja Johan Fridlund till justerare

Ellen Hjort föreslog:
att

välja Ellen Hjort till justerare

Mötet beslutade:
att

välja Johan Fridlund och Ellen Hjort till justerare för mötet

§ 18:6

Beslutsärende
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§ 18:6

a) Lån för Rosa Villan (bilaga §18:2)

Innan mötet fortsätter så öppnas frågan om det föreligger Jäv för Filip Nyman och Jane Segerblom utifrån
tidigare jävsbeslut i frågan från oktober 2020.
Filip Nyman och Jane Segerblom lämnade mötet för hantering av jävsituationen.
Simon Thörn föreslog:
att
anse att jäv-besluten från FS-mötet 2020-10-26 gäller även denna punkt.
Mötet beslutade:
att
inte anse att jäv-besluten från FS-mötet 2020-10-26 gäller även denna punkt.
UNF Jönköping har behov av att ta ett utökat lån för de insatser som ska göras i
renoveringsarbetet. Bakgrunden till det är fördyrningar i renoveringsarbetet. Styrelsen har
bjudit in ansvarig från distriktet för att föredra bakgrunden.
Under föredragningen ställs det frågor kring hur situationen har uppkommit och vad som har
gjorts från distriktets sida för att möta kostnadsökningen. Det lyfts att man från distriktet sida
har sett över många kostnader och därtill fått beviljat en ansökan på 0,5mSEK för att finansiera
delar av renoveringen.
Diskussionen om förbundet ska gå in med ytterligare medel är tudelad inom styrelsen. Styrelsen
landar i att frågan bör bordläggas för vidare beredning.
Ellen Hjort föreslog:
att
bordlägga frågan tillsvidare
Mötet beslutade:
att
bordlägga frågan tillsvidare
§ 18:6

b) Tillsättande av ny generalsekreterare (bilaga §18:3)

Rekryteringsgruppen presenterar sitt arbete och förslaget till ny Generalsekreterare för
Ungdomens Nykterhetsförbund. Förslaget är Björn Lindgren. Björn har varit medlem inom
rörelsen sedan 13 års ålder. Björn har tidigare varit språkrör för Grön ungdom, jobbat på
Regeringskansliet och Miljöpartiets riksdagskansli som pressekreterare och kommer senast från
rollen som förbundschef på Jagvillhabostad.nu.
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Filip Nyman föreslog:
att

godkänna förslaget på kandidaten som rekryteringsgruppen
presenterat till ny Generalsekreterare

att

rekryteringsgruppen får i uppdrag att skriva avtal med kandidaten

Ellen Hjort föreslog:
att

anse punkten omedelbart justerad

Mötet beslutade:
att

godkänna förslaget på kandidaten som rekryteringsgruppen
presenterat till ny Generalsekreterare

att

rekryteringsgruppen får i uppdrag att skriva avtal med kandidaten

att

anse punkten omedelbart justerad

§ 18:6

c) Tolkning av kongressbeslut (bilaga §18:4)

Ellen Hjort föreslog:
att

bordlägga frågan till majmötet

Mötet beslutade:
att

bordlägga frågan till majmötet

§ 18:7

Övriga frågor

§ 18:8

Nästa möte

Nästa ordinarie möte sker 7-9 maj 2021.
§ 18:9

Avslutning

Filip Nyman tackar för allas engagemang och avslutar mötet 21:55
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