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Paragrafer:

§§ 17:1-17:12

Bilagor:

§§ 17:1-17:36

§ 17:1 Mötets öppnande
Filip Nyman hälsar välkommen och öppnar mötet klockan 18.04 den 19:e mars 2021
§ 17:2 Fastställande av föredragningslistan (Bilaga §17:1)
Ellen Hjort föreslog:
att

Behandla de två punkterna om kongressutskott tillsammans

Filip Nyman föreslog:
att

Fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar
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Mötet beslutade
att

Behandla de två punkterna om kongressutskott tillsammans

att

Fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar

§ 17:3 Val av mötessekreterare
Filip Nyman föreslog:
att

välja Jacob Nehrer till mötessekreterare

Mötet beslutade
att

välja Jacob Nehrer till mötessekreterare

§ 17:4 Val av justerare
Jacob Nehrer föreslog:
att

Välja Daniel Bergdahl och Simon Thörn till protokolljusterare

Mötet beslutade
att

Välja Daniel Bergdahl och Simon Thörn till protokolljusterare

§17:5 Personalfri punkt
Samuel Somo lämnar mötet under förbundsstyrelsens personalfria punkt
§ 17:6 Lägesrunda
Förbundsstyrelsen gick en lägesrunda och berättade vad som hänt privat sen vi sågs sist.
Traditionsenligt fyllde förbundsstyrelsen även på sin spotify-lista med nya låtar
§ 17:7 Rapporter

§ 17:7a) Föregående protokoll (ingen bilaga)

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 19:e-21:a mars 2021
sida 3 av 33
Daniel Bergdahl föredrog protokollen från FS15 och FS16, samt uppdaterade förbundsstyrelsen
om beslutsuppföljningen. Protokollet från FS14 som föredrogs under föregående möte läggs
också till handlingarna då det vid tidigare möte inte var färdigjusterat.
Daniel Bergdahl föreslog
att

notera rapporten

att

lägga FS14 till handlingarna

att

lägga FS15 till handlingarna

att

lägga FS16 till handlingarna

Mötet beslutade:
att

notera rapporten

att

lägga FS14 till handlingarna

att

lägga FS15 till handlingarna

att

lägga FS16 till handlingarna

§ 17:7b) Ordföranderapport - Filip Nyman (Bilaga §17:2)
Ingen föredragning gjordes
Filip Nyman föreslog
att

lägga rapporten till handlingarna

Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 17:7c) Ordföranderapport Jane Segerblom (Bilaga §17:3)
Ingen föredragning gjordes
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Jane Segerblom föreslog
att

notera rapporten

Mötet beslutade:
att

notera rapporten

§ 17:7d) Kassörsrapport Johan (Bilaga §17:4)
Ingen föredragning gjordes
Johan Fridlund föreslog
att
lägga rapporterna till handlingarna
Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 17:7e) GS-rapport (Bilaga §17:5)
Samuel Somo föredrog Generalsekreterar-rapporten och fyllde på med information som kommit
fram efter handlingen skickats in. Bland annat kan det konstateras att budgeten ser stabil ut och
att vi även ökat vår betalningsförmåga.
Socialstyrelsen har även släppt en ansökansperiod, där söker vi nu nya medel för att fortsätta
kamratstödsarbetet som påbörjades föregående år.
Just nu påbörjas även en “VU-utredning” utav biträdande generalsekreterare på grund av en
uppsägning i personalstyrkan.
Samuel Somo föreslog
att

notera rapporten

Mötet beslutade:
att

notera rapporten

§ 17:7f) UNF till fler (Bilaga §17:6)
Ingen föredragning gjordes

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 19:e-21:a mars 2021
sida 5 av 33
Filip Nyman föreslog
att

lägga rapporten till handlingarna

Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 17:7g) UNF organiserar sig (Bilaga §17:7)
Ingen föredragning gjordes
Johan Fridlund föreslog
att

lägga rapporten till handlingarna

Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 17:7h) UNF påverkar (Bilaga §17:8)
Ingen föredragning gjordes
Ellen Hjort föreslog
att

notera rapporten

Mötet beslutade:
att

notera rapporten

§ 17:7i) Rapport från AU (Bilaga §17:9)
Ingen föredragning gjordes
Ellen Hjorrt föreslog
att

notera rapporten

Mötet beslutade:
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att
notera rapporten

§ 17:7j) Bildningsrapport (Bilaga §17:10)
Ingen föredragning gjordes
Simon Thörn föreslog
att

tacka för rapporten och lägga den till handlingarna

Mötet beslutade:
att

tacka för rapporten och lägga den till handlingarna

§ 17:7k) Rapport POPBOX (Bilaga §17:11)
Samuel Somo föredrar ärendet och berättar om det senaste styrgruppsmötet, samt tidsplanen.
Tiden verkar inte räcka till lika väl som vi hade hoppats. Samuel lyfter frågan om
prenumerationslösning, vilket borde finnas på plats nu om vi vill fortsätta det här arbetet under
2022. Det här skapar enligt Samuel något av ett moment 22.
Just nu försöker vi få upp säljningsvolymerna samt testar hur vår produkt tas emot bland
kunderna. Vidare kan det rapporteras att vinstmarginalen går +/- 0 när personalkostnader och
dylikt räknas in. Samuel lyfter olika alternativ kring hur vi kan satsa på POPBOX framöver och
efterfrågar att förbundsstyrelsen diskuterar och beslutar hur framtiden ser ut för POPBOX.
Förbundsstyrelsen verkar positiva till att fortsätta driva POPBOX, dock uppstår orosmoment
kring att ta ett beslut nära inpå kommande mandatperiod, här har förbundsstyrelsen något
delade meningar. Projektgruppen kommer återkomma till förbundsstyrelsen med tydligare
utvärdering och beslutsunderlag.
Samuel Somo föreslog
att

notera rapporten

Mötet beslutade:
att

notera rapporten
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§ 17:7l) Rosa Villan (Bilaga 17:12)
Ingen föredragning gjordes
Johan Fridlund föreslog
att

lägga rapporten till handlingarna

Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 17:7m) Övriga arbetsplansmål (Bilaga §17:13)
Ingen föredragning gjordes
Filip Nyman föreslog
att

lägga rapporten till handlingarna

Mötet beslutade:
att

lägga rapporten till handlingarna

§ 17:7n) Verksamhetsrapport VU:ar 2019-2020 (Bilaga §17:14)
Samuel Somo föredrar verksamhetsrapporten och berättar om det nya systemet för rapportering.
Syftet är att ge oss bra data för att ta mer välgrundade beslut och göra kloka avvägningar. Samuel
lämnar över till Jonas Larsson för fortsatt föredragning. Rapporten berör främst 2019 och 2020,
där 2019 mest agerar som referens.
En stor förändring i rapporteringssystemet är ett fokusskifte från de gamla målen till
arbetsplanen. Numera ska även distrikten och verksamhetsutvecklare rapportera separat.
Utifrån rapporten kan det konstateras att vi fortsätter öka i föreningsbesök, vi ökar även i antalet
värvningsinsatser och bildningsinsatser. Dock syns det tydligt att kvaliteten försämras över dessa
områden, de genererar alltså färre nya medlemmar och färre bildade, vilket till stor del kan
tillskrivas den globala pandemin.
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Samuel Somo föreslog
att

notera rapporten

Mötet beslutade:
att

notera rapporten

§ 17:7o) UNF:s domedagsberg (Bilaga §17:15)
Samuel Somo föredrar handlingen och förklarar syftet med domedagsberget, UNF:s uppdrag,
samt hur långt processen kommit. De tre beståndsdelarna som nämns i rapporten upplever
arbetsgruppen omfamnar all UNF:s verksamhet på ett bra sätt, frågan blir dock om det ger oss en
tydlig riktning, på den fronten kommer arbetet fortsätta utvecklas. Samuel belyser även ett
förslag på domedagsberg som arbetsgruppen tagit fram, denna återfinns i handlingarna till
mötet.
Samuel Somo föreslog
att

notera rapporten

Mötet beslutade:
att

notera rapporten

§ 17:7p) Medlemsanalys 2020 (Bilaga §17:16)
Ingen föredragning gjordes
Samuel Somo föreslog
att

notera rapporten

Mötet beslutade:
att

notera rapporten
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§ 17:7q) Ekonomisk rapport (Bilaga §17:17)
Ingen föredragning gjordes
Johan Fridlund föreslog
att

notera rapporten

Mötet beslutade:
att

notera rapporten

§ 17:8Diskussionsärenden
§ 17:8a) Arbetsplan (Bilaga 17:18)
Då det underlag som finns är i ett utkaststadie gör Simon Thörn en föredragning av
diskussionsärendet för att förklara intentionerna med det framtida arbetet. Gruppen vill
uppdatera styrelsen kring processen, samt få medskick av förbundsstyrelsen kring hur vi tar
vidare detta utifrån bakgrunden i handlingen.
Förbundsstyrelsen verkar kluven i frågan om målens utformning. Att målen bör vara tydliga och
mätbara till viss mån verkar samtliga vara överens om, dock håller inte alla med om
formuleringar såsom att “distrikten ska…”. Medskicket från förbundsstyrelsen är inte enhälligt,
men det som efterfrågas är tydlighet, mätbarhet, med en blandning av konkreta och mer
abstrakta mål.

Mötet beslutade:
att
notera diskussionen
§ 17:8b) Förbundsstyrelsens prioriteringar (Bilaga 17:19)
Filip Nyman föredrar bakgrunden till det här ärendet som berör de prioriteringar
förbundsstyrelsen beslutade om i November. Filips uppfattning är att dessa prioriteringarna inte
gjorts på rätt sätt och behöver justeras. Under nuvarande pandemi har dessa prioriteringar inte
verkat rimliga att genomföra. Framöver när vi gör liknande prioriteringar menar Filip att vi
måste utreda vad det finns kapacitet till. Utifrån föredragningen och diskussionsfrågorna går vi
in i diskussion.
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En ledamot lyfter att de inte ser samma problematik med prioriteringarna och anser att de ligger
innanför den kapacitet vi bör ha. En ledamot fyller i och menar att om vi inte har den
kapaciteten i nuläget måste vi arbeta mot att lösa det problemet, snarare än att prioritera
annorlunda.
En ledamot anser som Filip att det är ett hastigt taget beslut utan särskilt mycket bakgrund, vilket
styrelsen uppfattas hålla med kring, även om vissa är av uppfattningen att det var rätt beslut.
Vidare förs en diskussion om hur vi nu bäst fångar upp detta arbete för att inkludera distrikten i
måluppfyllnaden.

Mötet beslutade:
att

notera diskussionen

§ 17:8c) Klimatengagemang (Bilaga 17:20)
Simon Thörn föredrar ärendet Klimatengagemang. Under kongressen 2019 fanns en vilja att
påverka klimatpolitiskt och aktivt engagera sig för att klimatkrisen ska lösas. Det togs även ett
beslut om att utreda hur ett framtida Klimatengagemang ska se ut för UNF, det har Simon fått i
uppdrag.
Förbundsstyrelsen konstaterar enat att de verktyg som funnits för att arbeta med klimatpolitiken
inte utnyttjats, samt att området inte prioriterats av styrelsen. Utöver det menar en ledamot att
renodlad klimatpolitik inte är vad UNF ska syssla med, utan snarare att klimatet kan användas
som murbräcka i vår drogpolitik.
Vidare lyfter en ledamot idén om att skriva rapporter gemensamt med IOGT-NTO om
alkoholindustrins inverkan på klimatet och menar att vi där, genom våra nuvarande plattformar
kan engagera oss för klimatpolitiken.

Mötet beslutade:
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att
notera diskussionen

§ 17:8d) Verksamhetsberättelse (Bilaga 17:21)
Filip Nyman föredrar handlingen och berättar att han här även vill diskutera hur vi följer upp de
övriga kongresshandlingar vi ska skriva till kommande förbundsstyrelsemöte. Frågan om
kongresshandlingar kommer hanteras på punkten övriga frågor.
Förbundsstyrelsen uttrycker att verksamhetsberättelsen i sin helhet ser bra ut men att det
grafiska bör ses över. Filip upplyser om att detta utkastet inte innehåller grafiken som är
planerad, den kommer uppdateras senare.
Förbundsstyrelsen uttrycker sig vilja uppdatera höjdpunkterna för året och nämner;
återvärvning, kommunrankningen, POPBOX, EU:s cancerplan, samt att vi fick in
almedalsdrinken på systembolaget.

Mötet beslutade:
att

notera diskussionen

Mötet ajournerar sig klockan 21:36 den 19:e mars
Mötet återupptogs klockan 09:00 den 20:e mars
§ 17:9 Beslutsärenden
§ 17:9a) Avsättning av pengar för nationellt läger (Bilaga § 17:22)
Filip Nyman föredrar ärendet i Johan Fridlunds frånvaro. Förslaget är baserat på ett tidigare
förbundsstyrelsebeslut om utredning som presenteras i handlingen.
En ledamot lyfter att inför detta lägret kan restriktioner ha minskat, då finns potential att ännu
fler än under de vanliga kongresslägren vill delta och att summan om 200,000 kanske inte räcker.
Filip sakupplyser att nuvarande beräkning är på 100 deltagare.
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Johan Fridlund föreslog
att

avsätta 200.000 kronor från kongressbudgeten 2021 för ett nationellt läger 2022

Mötet beslutade
att

notera diskussionen

att

avsätta 200.000 kronor från kongressbudgeten 2021 för ett nationellt läger 2022

§ 17:9b) Förslag på arbetsordning (Bilaga § 17:23)
Ellen Hjort föredrar handlingen. Ellen upplyser att om vi inte antar detta är ett inriktningsbeslut
viktigt inför kongressen. Detta underlag utgår främst från diskussioner på föregående möten.
syftet är att maximera diskussionerna och göra föredragningar effektiva, föredragningarna
kommer finnas tillgängliga innan kongressen och kommer inte få tid under
kongressförhandlingarna. Mötet sköts genom VoteIT och Zoom och delegationsledarna planeras
få VoteIT-utbildning för att stötta sina delegationer. Rapporter som ska läggas till handlingarna,
arbetsordningen och personval kommer beslutas i helgrupp. Resterande förslag och handlingar
behandlas i gruppdiskussioner om max 15 personer utöver förbundsstyrelse, delegationsledare
och förslagsläggare. Vi kommer återigen använda oss utav talartidsbegränsningar, samt
kvotering i talarlistan.
En fråga uppstår kring huruvida man ska avslå förslaget till förbundsstyrelse, då detta inte är
någonting vi gjort tidigare i UNF. Andra funderingar lyfts också kring vilket röstningssystem
som ska användas och på vilket sätt det kommer gå till.

Simon Thörn föreslår
att

stryka hela avsnittet om jämkning

att

under rubriken personval ändra det femte stycket från: “Valen ska göras genom hemlig
omröstning där ombuden inte kan se hur många röster som gavs för och emot varje
kandidat. Om det bara finns en kandidat görs en hemlig majoritetsomröstning i vote-it
där ombuden kan rösta för eller emot. Om fler än hälften av ombuden röstar för blir
personen vald.” till: “Om det bara finns en kandidat per plats görs valen genom
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acklamation i zoom. Vid personval går det inte att rösta mot förslag. De röstberättigade
får alltså välja mellan att rösta bifall eller avstå från att rösta.”
att

under rubriken personval i sista styckets första mening ändra från: “Om det finns fler än
en kandidat kommer skotsk STV (single transferable vote) att användas. Detta går till på
följande vis:” till: “Om det finns två kandidater till en plats hålls en sluten
majoritetsomröstning mellan kandidaterna, och om det finns ännu fler kandidater per
plats kommer skotsk STV (single transferable vote) att användas. Detta går till på
följande vis:”

att

på punkt 4 under rubriken personval ändra sista meningen från “De Y kandidater som får
starkast värden blir föreslagen styrelse.” till: “De Y kandidater som får starkast värden blir
valda.”

Ellen Hjort föreslår
att

ändra samtliga formuleringar om hemlig omröstning till sluten omröstning

att

stryka punkt 5 under personval

att

hänskjuta förslaget på arbetsordning till UNF:s kongress 2021

Mötet beslutade
att

notera diskussionen

att

ändra samtliga formuleringar om hemlig omröstning till sluten omröstning

att

stryka punkt 5 under personval

att

stryka hela avsnittet om jämkning

att

under rubriken personval ändra det femte stycket från: “Valen ska göras genom hemlig
omröstning där ombuden inte kan se hur många röster som gavs för och emot varje
kandidat. Om det bara finns en kandidat görs en hemlig majoritetsomröstning i vote-it
där ombuden kan rösta för eller emot. Om fler än hälften av ombuden röstar för blir
personen vald.” till: “Om det bara finns en kandidat per plats görs valen genom
acklamation i zoom. Vid personval går det inte att rösta mot förslag. De röstberättigade
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får alltså välja mellan att rösta bifall eller avstå från att rösta.”
att

under rubriken personval i sista styckets första mening ändra från: “Om det finns fler än
en kandidat kommer skotsk STV (single transferable vote) att användas. Detta går till på
följande vis:” till: “Om det finns två kandidater till en plats hålls en sluten
majoritetsomröstning mellan kandidaterna, och om det finns ännu fler kandidater per
plats kommer skotsk STV (single transferable vote) att användas. Detta går till på
följande vis:”

att

på punkt 4 under rubriken personval ändra sista meningen från “De Y kandidater som får
starkast värden blir föreslagen styrelse.” till: “De Y kandidater som får starkast värden blir
valda.”

att

hänskjuta förslaget på arbetsordning till UNF:s kongress 2021 med gjorda ändringar

§ 17:9c) Kongressutskott - ombud (Bilaga § 17:24)
Ellen Hjort föredrar ärendet, som behandlas samtidigt som den andra punkten om
kongressutskott(§17:9 g). Det här förslaget bygger på vad man gjort fram till 2013. Då utsågs
kongressutskott i Mars, som fastställdes i Maj. De skrev svar på motioner som kom in, deras svar
fanns sedan i handlingarna. Medlemmarna i gruppen slumpades fram från ombuden till
kongressen.
Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till förslag om kongressutskott då det bland annat kan
involvera fler medlemmar i den demokratiska processen, samt ger möjlighet att ta ansvar för
organisationen.
Förbundsstyrelsen föredrar §17:9c framför §17:9g, bland annat då det finns en större frihet, samt
medföljande arbetsbeskrivning.

Simon Thörn föreslår
att

arbetsbeskrivningen för kongressutskott ändra så att på de ställen där det står om
motioner skriva till att det även gäller andra förslag, exempelvis “...läsa igenom de
motioner och förslag ni tilldelats”.

Ellen Hjort föreslår
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att
Ellen Hjort och Jacob Nehrer får i uppdrag att göra en fördelning av vilka ombud som ska
sitta i kongressutskotten
att

Ellen och Jacob får i uppdrag att arrangera och bjuda in till möte i kongressutskotten

att

Ellen och Jacob får i uppdrag att göra en fördelning av övriga personer och experter i
kongressutskott

Mötet beslutade:
att

notera diskussionen

att

förbundsstyrelsen fastställer de färdiga utskotten på majmötet

att

fastställa arbetsbeskrivningen för kongressutskottsmedlemmar

att

arbetsbeskrivningen för kongressutskott ändra så att på de ställen där det står om
motioner skriva till att det även gäller andra förslag, exempelvis “...läsa igenom de
motioner och förslag ni tilldelats”.

att

Ellen Hjort och Jacob Nehrer får i uppdrag att göra en fördelning av vilka ombud som ska
sitta i kongressutskotten

att

Ellen och Jacob får i uppdrag att arrangera och bjuda in till möte i kongressutskotten

att

Ellen och Jacob får i uppdrag att göra en fördelning av övriga personer och experter i
kongressutskott

§ 17:9d) Drogpolitiskt program (Bilaga § 17:25)
Ellen Hjort föredrar det drogpolitiska programmet och berättar vad arbetsgruppen tänkt kring
strukturen, samt om arbetsprocessen. Det finns 20 artiklar som kommer presenteras genom ett
A-Ö system. Baktanken är att medlemmar enkelt ska kunna söka den information de behöver.
Saker att notera är att familjeklassificering tagits bort, på grund av faktagranskningar som visat
att det inte fungerat bra i de exemplen som finns. Annat att notera är förslaget om att förbjuda
vinst vid försäljning av alkohol och införande av minimipriser. Åldersgränser ska höjas till 25
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och det finns en artikel om vägen till ett alkoholförbud. Stora reformer kring narkotikapolitiken
föreslås också, bland annat en beredningskommité för att besluta om påföljder, samt att ta bort
fängelsestraffet för ringa narkotikabrott.
Det här programmet ska också ge bättre flexibilitet när förändringar genomförs.

Jacob Nehrer föreslår:
att

under punkten serveringstillstånd lägga till kravet “Att serveringstillstånd inte utfärdas på
färdmedel såsom tåg, buss, båt eller flyg”

att

ändra samtliga siffror om åldersgräns till 21

att

stryka under punkten alkoholreklam “att särskild lagstiftning införs som förbjuder
alkoholreklam i sociala medier”

att

under rubriken Reformera narkotikapolitiken stryka “att ringa narkotikabrott ska inte
kunna ge fängelse”

att

under rubriken Reformera narkotikapolitiken lägga till "att en god samaritlag införs"

att

rubriken Reformera naroktikapolitiken lägga till "att stigmat kring narkotikabruk och
missbruk motarbetas"

Johan Fridlund föreslår:
att

under serveringstillstånd lägga till som krav att utrymningstiden ska tas bort

att

under Alkoholnormen ändra från "att skolverket ska involvera normkritik i läroplanen"
till "att Skolverket ska involvera normkritik i ämnet X i läroplanen för gymnasieskolan"

att

stryka punkten “att sociala medieprofiler inte får visa alkohol som något positivt”

att

stryka punkten “att gårdsförsäljning stryks från den politiska agendan”

Ellen hjort föreslår:
att

beroende-och missbruksvård lägga till “att en god samaritlag införs”
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att
under rubriken Beroende-och missbruksvård lägga till “att stigmat kring narkotikabruk
och missbruk motarbetas”
att

stryka läs mer-rutan i cannabisavsnittet

att

ge Ellen Hjort i uppdrag att komma med ett intro till kongresshandlingen till mötet i maj

att

under Alkoholnormen ändra från "att skolverket ska involvera normkritik i läroplanen"
till "att Skolverket ska involvera normkritik i läroplanerna för Samhällskunskap för
högstadieskolan och gymnasieskolan"

att

hänskjuta förslaget på nytt drogpolitiskt program till kongressen 2021

att

ge Ellen Hjort i uppdrag att skriva rapport om avslutat kongressuppdrag till mötet i maj

Simon Thörn föreslår
att

inledningstexten ändra i första styckets sista mening från: “En demokratisk och en
solidarisk värld fri från droger har inga nationsgränser.” till: “För att uppnå visionen om
en demokratisk och en solidarisk värld fri från droger arbetar vi globalt.”

att

under rubriken UNF:s problemformulering lägga till ett nytt sista stycke som lyder:
“Drogproblem är inte isolerade fenomen utan en del av andra stora samhällsutmaningar,
därför måste drogpolitiken samverka med och förhålla sig till andra politiska områden.”

att

flytta kravet: “att all forskning inom alkohol- och drogområdet finansieras av aktörer
utan vinstintresse” från rubriken alkohol som utvecklingshinder till rubriken
alkoholindustrin.

att

under rubriken alkoholnormen ändra första kravet: “att arbetsgivare inte får bjuda på
alkohol eller sälja det till sina anställda” till “att arbetsgivare inte får bjuda sina anställda
på alkohol”

att

under rubriken alkoholreklam i samhället stryka andra styckets andra mening: “Det är
fruktansvärt mycket pengar, mer än Timrå kommun har i utgifter under ett år.”

att

under rubriken statligt detaljhandelsmonopol stryka andra kravet: “att åldersgränsen för
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att köpa alkohol på Systembolaget ska vara 25 år”
att

stryka hela avsnittet: “Ett samhälle fritt från alkohol”

att

under rubriken föreningsliv ändra första kravet: “att det fortsatt finns bidrag att söka från
kommuner, regioner och staten från föreningar” till: att samhället ger ökade resurser till
civilsamhället”

att

under rubriken gårdsförsäljning ändra första kravet från: “att gårdsförsäljning stryks från
den politiska agendan” till “att gårdsförsäljning inte tillåts”

att

under rubriken gårdsförsäljning lägga till kravet: “att samtliga alkoholhaltiga produkter
över 2,25% endast ska säljas genom Systembolaget”

att

under rubriken nyktra mötesplatser ändra sista kravet: “att verksamheten ska vara gratis”
till “att det ska erbjudas gratis nyktra mötesplatser och att det offentliga arbetar för att alla
ungdomsaktiviteter ska vara så billiga som möjligt”

att

under rubriken alkohol i offentliga miljöer ändra sista kravet från “att alla människor ska
kunna känna sig trygga i offentliga miljöer alla tider på dygnet* *alkohol är givetvis bara
en del i detta arbete - men en bit på vägen mot detta demokratiska slutmål” till: “att
samhället ska arbeta för att alla ska kunna känna sig trygga i offentliga miljöer alla tider
på dygnet och att alkoholfrågan ses som en viktig del i detta arbete”

att

under rubriken serveringstillstånd stryka näst sista kravet: “att 25-årsgräns införs på köp
av alkohol i alla sammanhang”

att

under rubriken utbildning lägga till kravet: “att skolverket ska involvera normkritik i
läroplanen”

att

under rubriken utformning av alkoholförpackningar stryka andra kravet: “att
tobaksförpackningar ska vara neutrala”

Daniel Bergdahl föreslår
att

under Alkoholnormen ändra från "att skolverket ska involvera normkritik i läroplanen"
till "att Skolverket ska involvera normkritik i ämnet Samhällskunskap i läroplanen för
gymnasieskolan"
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Mötet beslutade:
att

notera diskussionen

att

under rubriken Reformera narkotikapolitiken stryka “att ringa narkotikabrott ska inte
kunna ge fängelse”

att

under Alkoholnormen ändra från "att skolverket ska involvera normkritik i läroplanen"
till "att Skolverket ska involvera normkritik i läroplanerna för Samhällskunskap för
högstadieskolan och gymnasieskolan"

att

under rubriken gårdsförsäljning ändra första kravet från: “att gårdsförsäljning stryks från
den politiska agendan” till “att gårdsförsäljning inte tillåts”

att

stryka punkten "att sociala medieprofiler inte får visa alkohol som något positivt"

att

under punkten serveringstillstånd lägga till kravet "Att serveringstillstånd inte utfärdas
på färdmedel såsom Tåg, buss, båt eller flyg"

att

att ändra samtliga siffror om åldersgräns till 21

att

stryka under punkten alkoholreklam "att särskild lagstiftning införs som förbjuder
alkoholreklam i sociala medier"

att

under rubriken Reformera narkotikapolitiken stryka "att ringa narkotikabrott ska inte
kunna ge fängelse"

att

under rubriken Reformera narkotikapolitiken lägga till "att en god samaritlag införs"

att

under rubriken Reformera naroktikapolitiken lägga till "att stigmat kring narkotikabruk
och missbruk motarbetas"

att

under beroende- och missbruksvård lägga till "att en god samaritlag införs"

att

under rubriken Beroende- och missbruksvård lägga till "att stigmat kring narkotikabruk
och missbruk motarbetas"

att

stryka läs mer-rutan i cannabisavsnittet
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att
under Alkoholnormen ändra från "att skolverket ska involvera normkritik i läroplanen"
till "att Skolverket ska involvera normkritik i läroplanerna för Samhällskunskap för
högstadieskolan och gymnasieskolan"
att

i inledningstexten ändra i första styckets sista mening från: “En demokratisk och en
solidarisk värld fri från droger har inga nationsgränser.” till: “För att uppnå visionen om
en demokratisk och en solidarisk värld fri från droger arbetar vi globalt.”

att

under rubriken UNF:s problemformulering lägga till ett nytt sista stycke som lyder:
“Drogproblem är inte isolerade fenomen utan en del av andra stora samhällsutmaningar,
därför måste drogpolitiken samverka med och förhålla sig till andra politiska områden.”

att

flytta kravet: “att all forskning inom alkohol- och drogområdet finansieras av aktörer
utan vinstintresse” från rubriken alkohol som utvecklingshinder till rubriken
alkoholindustrin.

att

under rubriken alkoholnormen ändra första kravet: “att arbetsgivare inte får bjuda på
alkohol eller sälja det till sina anställda” till “att arbetsgivare inte får bjuda sina anställda
på alkohol”

att

under rubriken alkoholreklam i samhället stryka andra styckets andra mening: “Det är
fruktansvärt mycket pengar, mer än Timrå kommun har i utgifter under ett år.”

att

under rubriken föreningsliv ändra första kravet: “att det fortsatt finns bidrag att söka från
kommuner, regioner och staten från föreningar” till: att samhället ger ökade resurser till
civilsamhället”

att

under rubriken gårdsförsäljning lägga till kravet: “att samtliga alkoholhaltiga produkter
över 2,25% endast ska säljas genom Systembolaget”

att

under rubriken nyktra mötesplatser ändra sista kravet: “att verksamheten ska vara gratis”
till “att det ska erbjudas gratis nyktra mötesplatser och att det offentliga arbetar för att alla
ungdomsaktiviteter ska vara så billiga som möjligt”

att

under rubriken alkohol i offentliga miljöer ändra sista kravet från “att alla människor ska
kunna känna sig trygga i offentliga miljöer alla tider på dygnet* *alkohol är givetvis bara
en del i detta arbete - men en bit på vägen mot detta demokratiska slutmål” till: “att
samhället ska arbeta för att alla ska kunna känna sig trygga i offentliga miljöer alla tider
på dygnet och att alkoholfrågan ses som en viktig del i detta arbete”
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att

under rubriken utbildning lägga till kravet: “att skolverket ska involvera normkritik i
läroplanen”

att

under rubriken utformning av alkoholförpackningar stryka andra kravet: “att
tobaksförpackningar ska vara neutrala”

att

ge Ellen Hjort i uppdrag att komma med ett intro till kongresshandlingen till mötet i maj

att

ge Ellen Hjort i uppdrag att skriva rapport om avslutat kongressuppdrag till mötet i maj

att

hänskjuta förslaget på nytt drogpolitiskt program till kongressen 2021

Efter att lotten ått avgöra beslutade mötet avslå
att

under serveringstillstånd lägga till som krav att utrymningstiden ska tas bort.

Jane Segerblom, Johan Fridlund och Simon Thörn reserverar sig om beslutet om ett samhälle fritt från
alkohol enligt öljande motivering
Vi reserverar oss mot förbundsstyrelsens beslut att ställa sig bakom ett samhälle fritt från alkohol
då vi inte tror att ett totalförbud på rusdrycker är rätt politik för UNF att driva. Vår motivering
mot totalförbudet är för det första att det inte kommer gå att införa på ett fungerande sätt förrän
konsumtionen sjunkit drastiskt och alkoholnormen är bruten. För det andra innebär det att när
förbudet väl kan införas kommer det då inte finnas något större behov av ett förbud. Därför
tycker vi att det här är fel väg att gå för UNF!

§ 17:9e) Policy för eget kapital (Bilaga § 17:26)
Filip Nyman föredrar ärendet. Vi har diskuterat detta ärende tidigare och låtit Johan
vidarearbeta policyn till detta möte.
Den förändringen som diskuteras är huruvida vi ska sätta endast en övre och undre gräns,
istället för två gränser, som nu är föreslaget. Samt vissa förändringar i ansvarsfördelningen.

Simon Thörn föreslår
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att under rubriken ansvar ändra i första styckets andra mening från: “Generalsekreteraren är
med och håller koll på hanteringen och ska signalera till förbundsstyrelsen när
hanteringen inte hålls inom rimliga gränser.” till “Förbundskassören har tillsammans
med generalsekreteraren det operativa ansvaret för den ekonomiska hanteringen och ska
lyfta strategiska ekonomiska frågor till förbundsstyrelsen”.
att

under rubriken budget stryka: “•En undre gräns för det egna kapitalet är på 10 miljoner
kronor. •En övre gräns för det egna kapitalet är på 30 miljoner kronor.”

att

under rubriken långsiktig plan ändra i första styckets sista mening från “Långsiktig plan
ska vara minst sex år lång för att få en överblick över kommande mandatperioder.” till
“Den långsiktiga planen ska sträcka sig fem år för att ge en överblick över kommande två
mandatperioder.”

att

under rubriken placering av medel som sista mening lägga till: “När en ny placering av
kapital sker ska hänsyn tas till samma variabler som vid de regelbundna avstämningarna.”

Johan Fridlund föreslår
att

justera stycket under Budget till: “Riktlinjer vid budgetförslag från förbundsstyrelsen:”
Fritt eget kapital i förbundet har en undre gräns på 10 miljoner
Fritt eget kapital i förbundet har en över gräns på 30 miljoner

att

anta policy för hantering av eget kapital.

Mötet beslutade:
att

notera diskussionen

att

justera stycket under Budget till: “Riktlinjer vid budgetförslag från
förbundsstyrelsen:”Fritt eget kapital i förbundet har en undre gräns på 10 miljoner
Fritt eget kapital i förbundet har en över gräns på 30 miljoner

att

under rubriken ansvar ändra i första styckets andra mening från: “Generalsekreteraren är
med och håller koll på hanteringen och ska signalera till förbundsstyrelsen när
hanteringen inte hålls inom rimliga gränser.” till “Förbundskassören har tillsammans med
generalsekreteraren det operativa ansvaret för den ekonomiska hanteringen och ska lyfta
strategiska ekonomiska frågor till förbundsstyrelsen”.
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att

under rubriken långsiktig plan ändra i första styckets sista mening från “Långsiktig plan
ska vara minst sex år lång för att få en överblick över kommande mandatperioder.” till
“Den långsiktiga planen ska sträcka sig fem år för att ge en överblick över kommande två
mandatperioder.”

att

under rubriken placering av medel som sista mening lägga till: “När en ny placering av
kapital sker ska hänsyn tas till samma variabler som vid de regelbundna avstämningarna.”

att

anta policy för hantering av eget kapital med gjorda ändringar

§ 17:9f) Bildningssystem (Bilaga § 17:27)
Simon Thörn föredrar förslaget till bildningssystem inför kongressen 2021. Ändringarna som
är värda att nämna är att fortsätta lägga höjdaren på is, utifrån att deltagarunderlag verkar
saknas. Julkursen byter namn till kamratstödskurs för att möjliggöra fler kurstillfällen vid andra
tillfällen om kamratstöd. Föreningsbildning byter namn till studiecirklar vilket är vad det i
praktiken har betytt. Utöver det finns det mer bakgrund till vad som borde hända framöver
men som inte syns i bildningssystemet, såsom; att implementera Ledaren, se över FSS:er samt
tillföra resurser för att starta fler egna initiativ och studiecirklar på flera nivåer i
organisationen. Det kan ses som ett alternativ till att lägga in en drogpolitisk kurs.
Förbundsstyrelsen diskuterar kring en återremittering med bakgrund i dels återkopplingen till
UNF:s domedagsberg, men även diskussionen på mötet som behandlat UNF:s framtida
utbildningsbehov.
Ellen Hjort föreslår
att

under rubriken Kunskapen ändra meningen "Det viktigaste med
bildningsverksamheten är därför är hur det görs, snarare än vad som görs." till "Det
viktigaste med bildningsverksamheter är därför hur det görs, snarare än vad som
görs"

Simon Thörn föreslår
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att
hänskjuta bildningssystemet till kongressen
att

återremittera frågan om bildningssystem till förbundsstyrelsens möte i maj

Mötet beslutade:
att

notera diskussionen

att

återremittera frågan om bildningssystem till förbundsstyrelsens möte i maj

Mötet ajournerar sig klockan 18:40 20:e mars
Mötet återupptas klockan 10:00 21:a mars

§ 17:9g) Kongressutskott (Bilaga § 17:28)
Diskussion från detta ärende återinns under punkt § 17:9c) Kongressutskott - ombud
Mötet beslutade:
att

notera diskussionen

§ 17:9h) Stadgerevidering (Bilaga § 17:29)
Simon Thörn föredrar ärendet kort för att sedan låta förbundsstyrelsen diskutera inkomna
förslag. Vi kan antingen återremittera ärendet, eller lägga fram detta till kongressen.
Efter en lång diskussion och många ändringsförslag konstaterar styrelsen att det enklaste vore
att återremittera ärendet till förbundsstyrelsens möte i Maj.

Jacob Nehrer föreslår
att
avslå förändring utav §1:5, §1:7 punkt 4, §1:7 punkt 5, §2:4 punkt 3, §3:2, §3:5, §3:6
punkt 1 samt §4:1
att

inte förändra det som sägs om medlemsavgift i §2:6 samt §4:4

att

ändra §1:7 punkt 4 till "En medlem som har brutit mot det som sägs om helnykterhet i
medlemslöftet kan uteslutas.Beslut om uteslutning kan fattas av styrelsen i
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medlemmens förening efter samråd med distriktsstyrelsen eller
förbundsstyrelsen. Beslut om uteslutning kan även fattas av distriktsstyrelsen eller
förbundsstyrelsen efter samråd med medlemmens förening."
Ellen Hjort föreslår
att
avslå förändringen under §1:7 som avser att tydliggöra kring
nykterhetslöfte/helnykterhet
att

ändra ändringsförslaget under §1:7 som lyder "Förbundsstyrelsen kan även stänga av
medlemmar från andra förbund i IOGT-NTO-rörelsen att få delta på verksamhet som
UNF genomför" till "Förbundsstyrelsen kan även stänga av personer som är
medlemmar i andra förbund i IOGT-NTO-rörelsen från att delta på verksamhet som
UNF genomför"

att

avslå förändringen under §2:2 om valberedningskommité etc

att

avslå förändringen under §2:8

att

i §1:7 ersätta "Alla ideella med uppdrag på förbundsnivå och på distriktsnivå som
innebär att de representerar UNF och som regelbundet möter medlemmar ska skriva
under att de ska följa uppförandekoden. Den ska skrivas under inom tre månader
från att de fått sitt uppdrag. Väljer personen att inte skriva under
uppförandekoden får den lämna sitt uppdrag. Det är förbundsstyrelsen som
beslutar om uppförandekoden och det är också de som är ansvariga för att den
skrivs under" med "Alla ideella som regelbundet möter medlemmar och representerar
UNF genom uppdrag på förbunds- eller distriktsnivå ska skriva under
uppförandekoden. Påskriften ska ske inom tre månader från att de har fått sitt
uppdrag. Den som inte skriver under uppförandekoden måste lämna sitt uppdrag.
Förbundsstyrelsen beslutar om uppförandekoden och är ansvarig för att den skrivs
under."

att

avslå §1:7 om att skriva under uppförandekoden

Simon Thörn föreslår
att

i § 2:4 i första punktens första mening stryka: “Kongressen har etthundra ombud.”

att

i § 3:1 i första punktens sista mening ändra: “ Bestämmelser om hur distrikt kan bildas,
gå samman och upplösas finns i § 3:15.” till: “Bestämmelser om hur distrikt kan bildas,
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gå samman och upplösas finns i § 3:13”
att

i § 3:5 ändra andra punkten från: “Varje ombud har förslags- och rösträtt. Varje
ledamot av distriktsstyrelsen samt föredragande revisor har förslagsrätt.” till
“Varje ombud har rösträtt. Varje medlem i distriktet, ledamot av
distriktsstyrelsen och föredragande revisor har förslagsrätt.”

att

i § 3:14 i första punkten ändra: “Distriktet ska anses ha antagit § 3:1–15 samt § 6:1 i
dessa stadgar som sina egna stadgar.” till: “Distriktet ska anses ha antagit § 3:1–13 samt
§ 6:1 i dessa stadgar som sina egna stadgar.”

Johan Fridlund och Simon Thörn föreslår
att

återremittera frågan om revidering av stadgarna till förbundsstyrelsens möte i maj

eller

att

hänskjuta revidering av stadgarna till kongressen.

Mötet beslutade:
att
notera diskussionen
att

återremittera frågan om revidering av stadgarna till förbundsstyrelsens möte i maj

§ 17: 9i)UNF:s principer (Bilaga § 17:30)
Simon Thörn föredrar handlingen UNF:s principer. Detta behandlar endast de principer som
behandlas som principer under kongressen 2019, det har främst rensats bort saker som tydligt
styrs i andra styrdokument. Skapandet av en beskrivande text för principerna har även noterats
som nödvändig.
Förbundsstyrelsen verkar enad i att återremittera detta till förbundsstyrelsemötet i Maj och ber
arbetsgruppen ta med sig bakgrunden och diskussionen från fjolårets förbundsstyrelsemöte i
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September inför den återremitteringen.

Ellen Hjort föreslår
att

presentera ett förslag komplett med de beslut från kongressen 2019 som var med i
underlaget till september-FS

Johan Fridlund och Simon Thörn föreslår
att

återremittera frågan om UNF:s principer till förbundsstyrelsens möte i maj

eller

att

hänskjuta UNF:s principer till kongressen.

Mötet beslutade:
att
notera diskussionen
att

återremittera frågan om UNF:s principer till förbundsstyrelsens möte i maj

att

presentera ett förslag komplett med de beslut från kongressen 2019 som var med i
underlaget till september-FS

§ 17: 9j) Debatter med alla valda partier (Bilaga § 17:31)
Johan Fridlund föredrar beslutsärendet och anser att beslutet från kongressen går emot de
värdegrunder om demokrati och solidaritet UNF står för. Vill vi påverka alla Svenska väljare
måste vi kunna ta en debatt där vi krossar våra motståndare, vare sig om det är Miljöpartister,
Sverigedemokrater eller glassbåtspartiet.
Ett antal ledamöter ur styrelsen lyfter att detta behandlats på två tidigare kongresser där
förslagen avslagits. Viljan från tidigare kongressen har varit tydlig och därför ser dessa
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ledamöter inget behov av att lägga fram en proposition kring detta. Vidare konstateras det att
om UNF:s medlemmar önskar motionera om frågan är det välkommet och uppmuntras.
En ledamot lyfter att vi aldrig kan acceptera någon form av samarbete med
Sverigedemokraterna och att vi måste stå upp för våra medlemmars trygghet. Vidare menar en
ledamot att UNF inte har några skyldigheter att bjuda in något parti eller organisation, medans
en annan ledamot menar att det finns andra partier vi diskuterar med som denne anser
extrema, till exempel Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
En annan ledamot lyfter att Sverigedemokraterna i praktiken ligger väldigt nära oss i sin
alkohol- och drogpolitik, även om samma ledamot inte vill se ett samarbete på något sätt
önskade denne lyfta det perspektivet.
Johan Fridlund föreslår
att

Johan Fridlund får i uppdrag till maj-mötet att ta fram ett förslag på proposition
debatter med alla valda partier.

Mötet beslutade:
att
notera diskussionen
att

avslå att “Johan Fridlund får i uppdrag till maj-mötet att ta fram ett förslag på proposition
debatter med alla valda partier.”

Johan Fridlund reserverar sig mot beslutet enligt öljande motivering
Jag reserverar mig mot beslutet att inte ta vidare frågan om debatter med alla valda partier. Jag
anser att vi inte står upp för valresultatet när vi inte kan bjuda in och debattera/diskutera med
en av våra största meningsmotståndare kopplat till solidaritetsfrågan. Att vi inte står upp för
valresultat och därmed demokratin gör att vi inte står upp för demokratin i våra grundsatser.

§ 17: 9k) Mat för alla (Bilaga § 17:32)
Johan Fridlund föredrar ärendet, han tycker att vi borde erbjuda mat som medlemmarna vill ha
och inte “tvinga dem att äta åt något håll.”
Förbundsstyrelsen konstaterar att om medlemmarna önskar ett liknande beslut kan de själva
skicka in motioner. Förbundsstyrelsen tycks inte behöva lägga en proposition om detta inför
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kongressen.
Johan Fridlund föreslår
att

Johan Fridlund får i uppdrag till maj-mötet att ta fram ett förslag på proposition om
mat för alla

Mötet beslutade:
att
notera diskussionen
att

avslå “att Johan Fridlund får i uppdrag till maj-mötet att ta fram ett förslag på proposition
om mat för alla.”

Johan Fridlund reserverar sig mot beslutet enligt öljande motivering
Jag reserverar mig mot att inte ge mat till alla då vi i FS säger att vi inte vill exkludera någon men
samtidigt erbjuder vi inte alla rätt att få maten som de önskar.

Mötet ajournerar sig klockan 12:00
mötet återupptas klockan 13:00

§ 17: 9 l) Kampfonden (Bilaga § 17:33)
Simon Thörn föredrar ärendet och leder förbundsstyrelsen genom en diskussion.
En ledamot påtalar att den tidigare kampfonden varit till för att betala böter och dylikt när
medlemmar begår olaglig aktivistisk verksamhet och tycker inte att UNF borde premiera
kriminalitet.
En annan ledamot menar att aktivism är en nödvändig metod för att nå våra politiska mål och
som använts i tidigare världsomskakande politiska kampanjer såsom kampen om kvinnors
rättigheter, HBTQA+-personers rättigheter samt kampen mot rasism.
Från en ledamot lyfts tanken kring att UNF inte är den organisationen vi varit förut i detta
avseende och att beslutet utifrån det inte ligger rätt i tiden.
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Simon Thörn föreslår
att

återremittera frågan om kampfonden till förbundsstyrelsens möte i maj

eller

att

hänskjuta kampfonden till kongressen

Mötet beslutade:
att
notera diskussionen
att

hänskjuta kampfonden till kongressen.

§ 17: 9m) Sex timmars arbetsdag (Bilaga § 17:34)
Simon Thörn föredrar handlingen och leder diskussion i förbundsstyrelsen.
En majoritet av styrelsen uppskattar i allmänhet arbetstidsförkortningar, men tror inte att det
är vägen framåt för UNF att förbundsstyrelsen tar ett sånt här beslut. Samma ledamöter
konstaterar att om personalorganisationen ska genomgå en sådan förändring borde det
förhandlas mellan parterna och inte beslutas av förbundsstyrelsen.
Simon Thörn föreslår
att

återremittera frågan om sex timmars arbetsdag till förbundsstyrelsens möte i maj

eller

att

hänskjuta sex timmars arbetsdag till kongressen.

Mötet beslutade:
att
notera diskussionen
att

avslå att “återremittera frågan om sex timmars arbetsdag till förbundsstyrelsens möte i
maj”
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att

avslå att “hänskjuta sex timmars arbetsdag till kongressen”

§ 17: 9n) En ny statut - Pionjären (Bilaga § 17:35)
Filip Nyman föredrar att han anser det vara läge att instifta en ny utmärkelse, Pionjären som är
för personer som visat vägen och fått fler att engagera sig för vår vision.
Förbundsstyrelsen uppfattar att den nya utmärkelsen är menad för framstående ledare i UNF,
vilket den föreslagna motiveringen inte återspeglar. I övrigt ställer sig förbundsstyrelsen
positiva till en ny utmärkelse och diskuterar vidare fram en tydligare motivering av pionjären.
Ellen Hjort föreslår:
att
ändra motiveringen till "Denna utmärkelse ska tilldelas en person eller grupp i
IOGT-NTO-rörelsen som genom en stark innovationskraft och i sann folkrörelseanda
med banbrytande insatser visat vägen för andra, och fått fler att engagera sig för vår
vision om en demokratisk och solidarisk värld fri från droger."
Jacob Nehrer föreslår
att
instifta utmärkelsen Pionjären med reviderade statuter
Filip Nyman föreslår
att
instifta utmärkelsen Pionjären med ovanstående motivering.
Mötet beslutade:
att
notera diskussionen
att

ändra motiveringen till "Denna utmärkelse ska tilldelas en person eller grupp i
IOGT-NTO-rörelsen som genom en stark innovationskraft och i sann folkrörelseanda
med banbrytande insatser visat vägen för andra, och fått fler att engagera sig för vår
vision om en demokratisk och solidarisk värld fri från droger."

att

instifta utmärkelsen Pionjären med reviderade statuter
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§ 17: 9o) Gotlands sak är vår (Bilaga § 17:36)
Filip Nyman föredrar ärendet. Gotland uppfattas vara i ett svårt läge sedan länge och vi
behöver åtminstone göra någonting. Filip vill se hur förbundsstyrelsen tycker, men vill också
föreslå att de berörda distrikten har tillfälle att uttala sig i det här, samt att vi gör en utredning.
Förbundsstyrelsen ställer sig med bakgrund av tidigare kongressutredningar och
kongressbeslut skeptisk till tanken om att slå ihop distrikt och ställer sig också frågan om vad
detta innebär för framtiden när liknande scenarion dyker upp.
Filip Nyman föreslår
att
skicka vidare propositionen till kongressen
att

UNF Gotland och UNF Stockholm slås samman och bildar distriktet UNF
Stockholm-Gotland i enlighet med paragrafen 3:13 Bildande, samgående och
upplösning i stadgarna.

att

utreda och återremittera ärendet till majmötet

Mötet beslutade
att

notera diskussionen

§ 17:10 Övriga frågor
Förbundsstyrelsen diskuterar hur vi följer upp de kvarvarande kongresshandlingarna fram till
nästkommande möte i Maj. Jacob Nehrer uttrycker en vilja av att följa upp det arbetet och
säkerställa att ingenting faller mellan stolarna.
Jacob Nehrer föreslår
att

ge Jacob Nehrer i uppdrag att följa upp arbetet med kongresshandlingarna fram till
förbundsstyrelsemötet i Maj
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Mötet beslutade
att

ge Jacob Nehrer i uppdrag att följa upp arbetet med kongresshandlingarna fram till
förbundsstyrelsemötet i Maj

§ 17:11 Nästa möte

Kommande förbundsstyrelsemöten:
7-9 Maj
11-15 Augusti
10-12 September
12-14 November

§ 17:12 Avslutning
Simon Thörn leder örbundsstyrelsen i gemensam sång av “Vårt hedersord är givet”
Filip Nyman tackar för helgen och avslutar mötet klockan 13:05 Söndagen den 21:a mars

