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Valberedningens förslag nr 2 om Val av 
förbundsstyrelse (15–18)

Ordförande: Jane Segerblom (Omval) & Filip Nyman (Omval)
Sekreterare: Sebastian Udenius1 (Nyval)
Kassör: Johan Fridlund (Omval)
Bildningsledare: Simon Schönbeck (Nyval)
Ledamot: Amanda Dafors (Nyval) & Jacob Nehrer (Omval)
 
Förslaget i sin helhet:
 
Sen den senaste kongressen har det hänt mycket i världen, framförallt kopplat till corona-pandemin. 
Detta har givetvis påverkat UNF och även medlemmarnas engagemang. Vi i valberedningen har 
sökt drivna medlemmar som är redo att vända medlemstrenden och öka engagemanget i landet. 
Förslaget består av en blandning mellan nya och gamla FS-ledamöter som vi tror kommer kunna ta 
sig an UNF:s utmaningar utmärkt. I vårt förslag går det att finna medlemmar som vill arbeta med 
bland annat politik, hållbart engagemang, stärkt finansiering, medlemsökning och bildning. 

Vårt mål har varit att få ihop en styrelse med goda erfarenheter, både inom rörelsen men även 
utanför. Vi anser att detta är en grupp som bra kompletterar varandra och som kommer kunna 
arbeta väl ihop.

 
Vi har valt att föreslå omval på våra två förbundsordförande, Filip och Jane. Vi vet att de kommer 
kunna leda styrelsen på ett tryggt sätt då de visat på detta under föregående mandatperiod. Vi vill 
även föreslå omval på förbundskassör Johan Fridlund. Johan har under föregående mandatperiod 
arbetat mycket med en hållbar ekonomisk framtid och vi ser fram emot att se hur arbetet fortsätter. 
Vår sekreterare, Sebastian, är ett av våra nyval och har precis suttit två år som förbundssekreterare 
i Junis där han gjort ett bra arbete. Simon som länge engagerat sig inom UNF och bland annat varit 
med och tagit fram kommunrankningen är ny på positionen bildningsledare. Bland ledamöterna 
hittar vi ett nyval i Amanda som även hon har en lång historia inom UNF och en vilja att arbeta 
politiskt. Vi föreslår även omval på Jacob som ledamot. Jacob har under sin tid i styrelsen visat på 
ett enormt driv och stort engagemang. 

I och med en liten styrelse är det lättare att få allas input samt att oönskade grupperingar inom 
styrelsen kan undvikas. I och med att vårt förslag består av både omval och nyval innebär det att 
avgående förbundsstyrelsens arbete lätt kan fortsätta, samtidigt som man får in ny energi och nya 
tankar i arbetsprocesserna.

Vi anser att en heltidsarvodering bör uppgå i 55% av prisbasbeloppet per månad, där styrelsen 
disponerar över totalt en och en halv heltidsarvoderingar.

Sebastian Udenius satt under en stor del av denna mandatperioden i Valberedningen. Men 
gjorde det tydlig att han stod till förfogande för val till förbundsstyrelsen och avgick efter det från 
valberedningen. Valberedningen valde sedan att lägga honom på förslaget till den nya styrelsen. 
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Valberedningen föreslår kongressen besluta

att  fastställa antalet ledamöter i förbundsstyrelsen till sju,

att  välja Filip Nyman till ordförande och Jane Segerblom till ordförande,

att  välja Johan Fridlund till kassör,

att  välja Sebastian Udenius till sekreterare,

att  välja Simon Schönbeck till bildningsledare,

att  välja Amanda Dafors och Jacob Nehrer till ledamöter.

att  fastställa en heltidsarvodering till 55% av prisbasbeloppet per månad,

att  ge styrelsen en och en halv heltidsarvodering att fritt disponera inom sig.
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Amanda Dafors: 

Amanda är 23 år och bor i Sjulsmark i Norrbotten. Amandas engagemang startade när hon 
blev medbjuden på sitt första distriktsårsmöte av den lokala verksamhetsutvecklaren. Efter det 
har hon hunnit sitta flera år i distriktsstyrelser i både Västerbotten och Norrbotten. Att sitta i 
förbundsstyrelsen känns som det naturliga nästa steget för Amanda där hon främst vill arbeta 
politiskt. Allt hon gör inom UNF är för att barn och ungdomar ska kunna påverka samhället oavsett 
bakgrund. Vi i valberedningen vill gärna se Amanda som ledamot i förbundsstyrelsen och vi tror 
att hennes bakgrund både inom rörelsen men även arbetserfarenhet och utbildning kommer hjälpa 
UNF nå nya höjder. 

Filip Nyman:

Filip är 24 år och bor i Västerås i Västmanland. Han blev medlem i UNF hemma i Jönköping, 
där några vänner värvade honom. Sedan dess har han engagerat sig och haft olika uppdrag på 
föreningsnivå, distriktsnivå och förbundsnivå. Filip brinner för verksamheten och vill stärka hela 
UNF Sverige. Under föregående mandatperiod har han haft särskilt fokus på drogpolitik, något han 
vill fortsätta arbeta med kommande två år. Vi i valberedningen har fortsatt förtroende för att Filip, 
tillsammans med Jane, som förbundsordförande kommer driva verksamheten framåt kommande 
mandatperiod. 

Jacob Nehrer:

Jacob är 21 år och bor i Västerås i Västmanland. Jacob var tidigt engagerad och driven i UNF 
och det dröjde inte länge innan han tog ledande roller i sitt hemdistrikt som bland annat 
distriktsordförande. Han har även gått Höjdaren Drogpolitik och är en av våra få krigare på Twitter 
i kampen mot alkohollobbyn. Efter en mandatperiod i förbundsstyrelsen där han jobbat mycket med 
dels distriktsstöd, har vi i valberedning fortsatt förtroende för Jacob för kommande mandatperiod.  

Jane Segerblom:

Jane är 22 år och bor i Mullsjö i Jönköpings län. Jane blev medlem i samband med UNF 
Jönköpings projekt Trivselgerillan. Sedan dess har det varit en resa uppåt genom föreningsstyrelse, 
distriktsstyrelse, och slutligen förbundsstyrelse. Idag känner vi Jane som omkandiderande 
förbundsordförande tillsammans med Filip Nyman. För Jane kommer stödet till distrikten alltid 
först, men ser också fram emot att arbeta med såväl bildning som påverkan och värvning. Jane 
har ambitioner om att fortsätta utveckla distriktsstödet och fadderarbetet samt att det skapas 
utbildningar för de som har varit medlemmar länge. Vill vi med de stora ambitioner och gedigna 
erfarenheter föreslå att Jane, tillsammans med Filip leder vår organisation även kommande 
mandatperiod.

Johan Fridlund: 

Johan är 26 år och bor i Östersund i Jämtland. Johan har länge varit engagerad i UNF och hunnit 
med det mesta. De senaste två åren har han suttit som kassör i förbundsstyrelsen där hans främsta 
fokus varit finansiering och ekonomisk hållbarhet, hur UNF organiserar sig och rörelsesamverkan. 
Johan vill sitta i styrelsen för att ge tillbaka till den rörelsen som gett honom så mycket, men även 
för att arbeta vidare med UNF:s ekonomi och hitta alternativ finansiering. Vi i valberedningen 
anser att Johan är en extremt kompetent kassör som behövs för att skapa ett mer ekonomiskt 
hållbart UNF.
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Sebastian Udenius:

Sebastian är 25 år och bor i Söderhamn. Han har suttit som sekreterare i UNF Gävleborgs 
distriktsstyrelse i 5 år. Efter det fick han förtroendet att vara sekreterare i Junis förbundsstyrelse, 
ett uppdrag han axlade väl. Det senaste han gjort för UNF på förbundsnivå (utöver det arbete han 
tidigare gjorde i valberedningen) är arbetet han gjort i stadgerevideringsreferensgruppen. Vi tror 
han med sin erfarenhet från tidigare sekreteraruppdrag kommer göra honom till en stor tillgång för 
UNF:s FS. Denna mix av kunskap inte endast från UNF, utan andra förbund i vår organisation gör 
att vi har förtroende för Sebastian den kommande mandatperioden. 

Simon Schönbeck: 

Simon är 23 år och bor i Hisings Backa (läs Göteborg). Simon är tidigare ordförande för UNF Skåne. 
När förbundet beslutade att distriktet inte längre skulle ha en verksamhetsutvecklare slet Simon 
hårt och såg till att fixa extern finansiering för att behålla sin älskade VU. Utöver det är han en 
extremt stark röst i drog- och alkoholpolitiken. Han har skrivit en mängd artiklar, insändare både i 
Motdrag men även i andra tidningar. Nu i höstas var han med och tog fram kommunrankingen, ett 
extremt tidskrävande arbete som han gjort de 3 senaste gångerna kommunrankingen tagits fram. 
Han är med på vårt förslag för att vi tror han kan bidra till att utveckla vårt bildningssystem, för att 
fler ska kunna ta vid facklan vilket är drog- och alkoholpolitiken.
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Valberedningens förslag nr 3  
om Val av ledamöter i riksstyrelsen (19)

Valberedningen föreslår kongressen besluta

att  välja Filip Nyman och Johan Fridlund till ledamöter i riksstyrelsen.
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Valberedningens förslag nr 4  
om Ombud på Movendikongressen (20)
Valberedningen föreslår kongressen besluta

att  välja Wilhelm Wirén och Sara Vedin som ombud till Movendikongressen,
att  låta styrelsen välja en inom sig åkandes som ombud till Movendikongressen.
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Internrevisorernas förslag om Uppdragsbeskrivning 
för UNF:s internrevisorer 2021–2023 (21)
 
Val av revisorer

Val av internrevisorer för Ungdomens Nykterhetsförbund sker på kongressen på förslag 
av valberedningen i enlighet med stadgarnas § 2:2. Kongressen väljer två till tre ordinarie 
internrevisorer och två ersättare, vilka väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie kongress. 
Internrevisorerna utser en föredragande revisor bland sig själva. De utser efter samråd med 
de övriga förbundens revisorer en auktoriserad revisor som bör vara gemensam för IOGT-
NTO-rörelsens fyra förbund. Formellt val av auktoriserad revisor måste göras årligen av 
internrevisorerna och beslutet ska protokollföras och överlämnas till förbundsstyrelsen. 

Kompetenskrav för internrevisorer

Den som väljs till internrevisor måste vara medlem i något av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund. 
Internrevisorn bör ha kunskap och erfarenhet av arbete inom UNF:s olika instanser och ett brett 
kunnande om organisationsledning. Internrevisorn bör även ha viss ekonomisk kompetens inom 
redovisning och revision.

Uppdrag och ansvar

Internrevisorerna är utsedda av och därmed underställda kongressen. De är fristående från och 
oberoende av UNF:s förbundsstyrelse och övriga delar av UNF. Ersättarna har, så länge de inte 
inträder i tjänst, inte något självständigt revisionsansvar, men har möjlighet att följa verksamheten 
och lära känna rollen som revisor.

Eftersom UNF ska granskas av både internrevisorer och auktoriserad revisor krävs en tydlig roll- 
och ansvarsfördelning mellan revisorerna för att kunna uppnå en effektiv revision. 
Den auktoriserade revisorn har primärt fokus på redovisning och extern regeltillämpning avseende 
UNF:s förbundsstyrelses verksamhet och ekonomiska förvaltning och bör av förtroendeskäl vara 
strikt oberoende av föreningen. Den auktoriserade revisorn har expertkunskaper inom ekonomi 
och revision och är därför mest lämpad att utföra huvuddelen av den ekonomiska granskningen, för 
att på bästa sätt uppnå en effektiv revision.

Internrevisorerna har ett föreningsdemokratiskt fokus med inriktning på ändamålsenligheten 
och effektiviteten i verksamheten. Deras granskning avser UNF:s förbundsstyrelse och 
organisationsledning och häri ingår att granska de stödfunktioner som anställda tjänstemän 
erbjuder förbundets medlemmar. 

Internrevisorerna ska, likt den auktoriserade revisorn, granska förbundsstyrelsens ekonomiska 
förvaltning, men bör i detta arbete hitta ett arbetssätt som kompletterar, snarare än strikt 
efterliknar, den auktoriserade revisorns granskning. Internrevisorerna bör lägga huvudfokus på 
intern regeltillämpning av stadgar, grundsatser, ideologiska program och kongressens beslut för 
att därmed säkerställa transparens och interndemokrati. De måste även använda sitt kunnande om 
UNF som organisation och om organisationsledning för att kunna granska ändamålsenligheten och 
effektiviteten i verksamheten.
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Att den auktoriserade revisorn respektive internrevisorerna har olika fokus innebär inte någon 
skillnad i ansvar. Varje ordinarie revisor har ett eget revisionsansvar och rätt att självständigt 
utforma och föredra en revisionsberättelse. I praktiken bör givetvis enighet eftersträvas, men det 
individuella revisionsansvaret är övergripande.
 
Revisionsplan

Avgående internrevisorer bör ge nyvalda internrevisorer en grundläggande överlämning för att de 
nyvalda revisorerna ska få inblick i granskningen under den senaste mandatperioden. 
De nyvalda internrevisorerna bör inleda sitt arbete med att genomföra en analys av vilka risker 
och kärnområden som finns i organisationen. Utifrån denna analys och kongressens beslut bör 
en revisionsplan upprättas som beskriver vilka områden som ämnas granskas och preliminärt 
när under mandatperioden denna granskning ska ske. Denna revisionsplan bör förmedlas till 
förbundsstyrelsen senast 31 december det år revisorerna blivit valda.
 
Rapportering till kongressen

Samtliga revisorer avger till kongressen revisionsberättelse och ger förslag till beslut om 
ansvarsfrihet för UNF:s förbundsstyrelse, samt fastställande av resultat- och balansräkningar. 
Internrevisorerna har möjlighet att göra detta självständigt, men bör eftersträva att avlämna en med 
den auktoriserade revisorn gemensamt upprättad revisionsberättelse.
Internrevisorerna ska till kongressen även avge en skriftlig rapport om sin granskning av 
ändamålsenligheten och effektiviteten i verksamheten. I denna rapport finns möjlighet att lämna 
förslag för kongressen att besluta om. Slutsatserna i denna rapport bör också presenteras muntligt 
vid kongressen. 

Utöver revisionsberättelse och granskningsrapport ska internrevisorerna till kongressen lämna 
förslag på ny uppdragsbeskrivning.

Övrig rapportering

Internrevisorerna kan, när de finner det lämpligt, avge rapporter, rekommendationer och muntliga 
redovisningar till UNF:s förbundsstyrelse och generalsekreterare. Dessa rapporter kan också efter 
beslut från revisorerna offentliggöras på det sätt och i de kanaler som revisorerna så önskar.
 
Avgränsning för andra UNF-instanser

I uppdraget från kongressen ingår endast att revidera UNF-förbundets verksamhet.
 
Tjänstemannastöd

Internrevisorerna har rätt att få utredningsstöd från förbundets tjänstemän i rimlig utsträckning.

Förslag på beslut

Internrevisorerna föreslår kongressen besluta 

att anta uppdragsbeskrivningen för UNF:s internrevisorer 2021–2023
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Valberedningens förslag nr 4 om Internrevisorer (22)
Valberedningen föreslår kongressen besluta

att  välja Marcus Andersson och Kim Nguyen till internrevisorer
att  välja Jonathan Spånberger till revisorssuppleant.



Ungdomens Nykterhetsförbunds 29:e kongress, 2021

386

Valberedningskommitténs förslag  
om Val av valberedning (23)
Valberedningskommittén föreslår kongressen 

 
att välja Ellen Hjort till sammankallande i valberedningen,
 
att välja Lovisa Edström, Pontus Beskow Borg, Hampus Haugland och XXX 
 till ordinarie ledamöter i den ordningen
 
att välja XXX, XXX, XXX, Caroline Eriksson och Johan Stoltz till ersättare i den ordningen.




