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Motion nr 23 om UNF Väst (14a)
UNF är i de västliga regionerna av landet små och tämligen svaga. Vissa saknar styrelser, och 
andra har svaga medlemsbaser. I denna fråga vill vi i UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och 
Bohuslän) skapa ett större och mer välfungerande distrikt. I Västra Götalandsregionen är UNF-
distrikten ännu indelade i de länsgränser som inte haft någon administrativ betydelse sedan 1998 
då de slogs samman till Västra Götalands län. Det är en omotiverad indelning som skapar onödig 
administration för koordinering inom regionens gränser. 

Rent geografiskt är UNF Väst ett litet och långsmalt distrikt, som omsluts av ett timglasformat 
UNF Älvsborg. Från UNF Västs aktiva kärna, som idag är Göteborgs stad, är det närmare till UNF 
Älvsborgs strategiska orter - så som Borås, Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla - än vad det är 
till det egna distriktets norra delar - Strömstad. Framförallt är kollektivtrafiken här en viktig aspekt, 
där regionen är gott utrustad med välutvecklad kollektivtrafik som för stora delar av distrikten 
oerhört nära, och på en restid av 2 timmar skulle merparten av den nya gränsdragningen nås.

Idag finns det föreningar i UNF Älvsborg som saknar en aktiv distriktsstyrelse, och vår förhoppning 
är att ge UNF:are i regionen en stabil distriktsstyrelse och en administrativ trygghet. Vårt mål är att 
ge dem möjlighet till att utveckla sig och sitt engagemang inom nykterhetsrörelsen. 

Då UNF Väst har en god ekonomi och en driven styrelse med goda kompetenser har detta distrikt 
en stark möjlighet att använda sin position för att stärka sitt geografiska närområde. Låt oss 
tillsammans lyfta UNF i Västsverige, låt oss skapa UNF Väst!

Kongressen föreslås besluta

att UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och Bohuslän) och UNF Älvsborg slås samman  
 och bildar distriktet UNF Väst i enlighet med stadgarnas paragraf 3:13 Bildande,  
 samgående och upplösning.

Motionärer,
UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och Bohuslän), enligt beslut på distriktsårsmöte
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Förbundsstyrelsens svar på motion om UNF Väst
Tack för en god motion!
 
Förbundsstyrelsen delar motionärens bild om att en sammanslagning mellan UNF Väst och UNF 
Älvsborg skulle kunna vara fördelaktigt för de medlemmar som verkar i distrikten. Det vi saknar 
är en förankring hos de medlemmar som verkar i Älvsborg och att den nyvalda distriktsstyrelsen 
i Älvsborg inte har blivit tillfrågade i om en distriktssammanslagning. Att ta ett beslut över 
medlemmars huvuden är inte den vägen vi förespråkar. Till kongressen 2019 presenterade 
dåvarande förbundsstyrelsen en utredning om just distriktsgränser och vi vill föra med det 
perspektivet om att man då inte ville göra om distriktsindelningen och då vi inte gjort en ny 
utredning så lutar vi oss mot den i det här fallet. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
 
att avslå motionen i sin helhet
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Organisationsutskottets svar på motion om UNF Väst
Vi i organisationsutskottet ställer oss positiva till en sammanslagning eftersom vi tror att det, precis 
som motionärerna skrivit, kommer gynna både UNF Älvsborg och UNF Väst. 

Frågan är hur sammanslagningen ska ske. Sammanslagning av distrikt hör verkligen till 
ovanligheterna i UNF, varför ett tydligt tillvägagångssätt krävs. Den åberopade §3:13 nämner inget 
tillvägagångssätt för en sammanslagning utom att den ska beslutas av kongressen efter förslag från 
förbundsstyrelsen. Ifall vi här vill besluta om en sammanslagning föreslår vi därför en ändring av 
§3:13. Förslaget finns i tabellen nedan.

§3:13, nuvarande §3:13, förslag

• Kongressen kan efter förslag från 
förbundsstyrelsen besluta att distrikt ska 
bildas, gå samman eller upplösas. Vid 
upplösning tillfaller distriktets tillgångar 
förbundet. När kongressen beslutat att ett 
distrikt ska bildas, ska förbundsstyrelsen 
snarast kalla de föreningar som 
beslutats ingå det nya i distriktet, till ett 
distriktsmöte, som, om det bevistas av 
representanter från minst tre föreningar, 
beslutar att distriktet bildas och antar 
dessa stadgar.

• Kongressen kan besluta att distrikt ska bildas, 
gå samman eller upplösas. 

• När kongressen beslutat att ett distrikt ska 
bildas, ska förbundsstyrelsen snarast kalla 
de föreningar som beslutats ingå det nya i 
distriktet, till ett distriktsmöte, som, om det 
bevistas av representanter från minst tre 
föreningar, beslutar att distriktet bildas och 
antar de stadgar som anges i det första stycket 
av §3:14.

• Sammanslagning av distrikt sker genom att 
förbundsstyrelsen kallar berörda föreningar 
till ett distriktsmöte varpå ett nytt distrikt 
bildas enligt denna paragrafs andra stycke. 

• Vid sammanslagning tillfaller de ursprungliga 
distriktens tillgångar, efter beslut av deras 
respektive distriktsstyrelser, det nya distriktet. 
Ifall en distriktsstyrelse inte blivit vald 
nuvarande eller föregående kalenderår kan 
förbundsstyrelsen efter samråd med distriktets 
medlemmar besluta att distriktets tillgångar 
tillfaller det nya distriktet.

• Efter en sammanslagning lever de 
ursprungliga distrikten kvar utan tillgångar 
fram tills dess att en kongress beslutar att 
upplösa dem.

• Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar 
förbundet.
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Vi anser med bakgrund av den stadgeändring som vi föreslår att kongressen inte kan besluta 
om namnet på det nya distriktet, utan att distriktsmötet får göra det. Därför föreslår vi avslag på 
motionen och lägger istället fram en alternativ att-sats

Organisationsutskottet föreslår kongressen besluta

att  avslå motionen

att  ändra §3:13 i stadgarna till:

Kongressen kan besluta att distrikt ska bildas, gå samman eller upplösas. 

När kongressen beslutat att ett distrikt ska bildas, ska förbundsstyrelsen snarast kalla de 

föreningar som beslutats ingå det nya i distriktet, till ett distriktsmöte, som, om det bevistas 

av representanter från minst tre föreningar, beslutar att distriktet bildas och antar de stadgar 

som anges i det första stycket av §3:14.

Sammanslagning av distrikt sker genom att förbundsstyrelsen kallar berörda föreningar till 

ett distriktsmöte varpå ett nytt distrikt bildas enligt denna paragrafs andra stycke. 

Vid sammanslagning tillfaller de ursprungliga distriktens tillgångar, efter beslut av deras 

respektive distriktsstyrelser, det nya distriktet. Ifall en distriktsstyrelse inte blivit vald 

nuvarande eller föregående kalenderår kan förbundsstyrelsen efter samråd med distriktets 

medlemmar besluta att distriktets tillgångar tillfaller det nya distriktet.

• Efter en sammanslagning lever de ursprungliga distrikten kvar utan tillgångar  

  fram tills dess att en kongress beslutar att upplösa dem.

• Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar förbundet eller av kongressen beslutat  

  distrikt eller förening inom UNF.

att  UNF Älvsborg och UNF Väst slås samman i enlighet med stadgarnas §3:14
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Motion nr 24 om Lagring av dokument (14b)
Bakgrund
Idag så har väldigt många föreningar och distrikt ett jätte dåligt sätt att hantera gamla protokoll. FS 
har försökt att lösa det genom att sätta upp en delad drive. Men jag anser att det är helt fel riktning 
för att ha ett system som kommer att leva länge. Googles tjänster är ofta inte byggda som ett arkiv, 
Googles tjänster finns för att göra personen mer produktiva, mer samarbetsvilliga och få saker 
gjorda snabbt. Med just bara den anledningen så kan jag säga att Google är inte rätt väg att gå för just 
arkiv. Jag tycker att förbundet borde välja Nextcloud.

Nextcloud är en molntjänst som är byggt på öppen källkod som gör att alla kan se hur Nextcloud är 
uppbyggt men även kan bygga på det för sina speciella användningsområden. Runt om i världen 
finns det många som har förtroende för Nextcloud, allt från individer som vill sätta upp en egen 
molntjänst till stora företag och regeringar världens runt.

Med anledning av allt ovanstående så yrkar jag

att  FS ska undersöka möjligheten att implementera Nextcloud inom vår organisation som    
 arkiv och annan lagring

att  FS ska under denna tid använda Nextcloud som sitt sekundära dokumentarkiv 

att  FS ska komma med en skriven rapport inför nästa kongress om användningen av   
 Nextcloud och eventuellt en proposition om att använda Nextcloud som sitt primära   
 dokumentarkiv

Victor Andersson
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Förbundsstyrelsen svar på motion om Lagring av dokument
Tack för en bra motion!
 
UNF använder just nu Google Workplace som IT-lösning för både lagring av dokument och 
som arbetsyta. Vi anser att det fyller de behov som behövs för att administrera vår organisation. 
Förbundsstyrelsen anser inte att kongressen borde besluta om IT-tjänster för förbundsstyrelse och 
kansli. Däremot är alla distrikt välkomna att använda de IT-tjänster de föredrar. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  

 
att avslå motionen i sin helhet
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Ekonomiutskottets svar på motion om Lagring av dokument
Vi förstår motionärens tanke. Däremot även om Nextcloud må vara bättre som “arkiv” och för 
dokumenthantering än Google Drive, kräver det att de flesta medlemmar ska skaffa detta till 
skillnad från Google Drive som många redan har. Det kräver också en viss teknisk kompetens och 
noggrannare kunskap om hur regelverk som GDPR och liknande fungerar. Med andra ord, betyder 
detta att det krävs mycket administrativt arbete inom förbundet att byta till en ny tjänst från Google 
Drive som redan är väletablerat inte bara inom förbundet men också bland andra människor 
i allmänhet. 

Vi håller med motionären att långsiktighet i dokumenthanteringen ät nödvändig och därför föreslår 
vi en ny att-sats som möjliggör det i dagens lösning.        

Kongressen föreslås besluta

att avslå motionens första att-sats

att avslå motionens andra att-sats

att avslå motionens tredje att-sats

att  ge förbundsstyrelsen i uppgift att utveckla stöd för hur arkivering och överlämning ska  
 ske i föreningar och distrikt. 
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Motion nr 25 om Ansvarig utgivare för Motdrag (14c)
Motdrag är UNF:s medlemstidning och det är en fruktansvärt bra sådan. Den är känd bland 
liknande medlemstidningar för att hålla hög kvalité. Tusentals läser tidningen och den är väldigt 
uppskattad. Tidningen skildrar UNF och frågor som är intressanta för UNF:are. 
Motdrag är också en av få platser där UNF:are kan uttrycka sig till andra UNF:are. Det är en plats 
där insändare, krönikor och mera kan skapa diskussion och debatt, en typ av forum som inte finns 
på någon annan plats i UNF. Det är en plattform som är rikstäckande och som når alla UNF:are. 

Motdrags roll som en fri röst är viktig inom UNF. Därför är det viktigt att tidningen har en 
ansvarig utgivare som är delvis fristående från UNF, någon som själv inte är en del av UNF:s 
ledarskap. Tidigare har den ansvariga utgivaren varit redaktören. En person som är en del av UNF 
men som inte själv är inblandad i ledningen av UNF och som vågar och vill lyfta olika röster 
inom UNF. 

Den ansvariga utgivaren ändrades för några år sedan och är idag UNF:s Generalsekreterare, någon 
som står under UNF:s förbundsstyrelse. Vilket kan ses som lite underligt. Även om jag inte tror att 
Motdrags innehåll förändras idag på grund av detta så finns det en risk för att Motdrags innehåll 
förändras och redigeras för att passa vissa intressen över andra. Jag anser att det är bättre att göra 
Motdrags redaktör till ansvarig utgivare igen för att undvika den typen av problem i framtiden. 

Kongressen föreslås besluta

att  uppdragsge förbundsstyrelsen att uppdatera ”Policy för UNF:s medlemstidning Motdrag”  
 så att den ansvariga utgivaren för Motdrag ska vara redaktören

Motionärer:
Simon Schönbeck

Lowe Elfström

UNF Nätverkets Styrelse
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Ansvarig utgivare för Motdrag
Tack för motionen! Vi instämmer med motionsskribenterna i att UNF:s medlemstidning 
Motdrag sannolikt är en av de bästa medlemstidningar som finns. De senaste åren har UNF:s 
förbundsstyrelser satsat på att utveckla Motdrag där hela tidningen har gjorts om, och för första 
gången finns även Motdrag online. Därtill har budgeten för Motdrag successivt ökats för att kunna 
utveckla och satsa ännu mer.  
 
Vem som är ansvarig utgivare och övriga riktlinjer för Motdrag fastställs i den policy som finns för 
Motdrag. Där framgår exempelvis vilken funktion Motdrag har och på vilken grund den står och 
vilar på. Där kan även revideringar och förändringar ske under en mandatperiod för att säkerställa 
att Motdrag vidhåller sin viktiga roll. 
 
Motdrags roll som en fri röst är viktig inom UNF och övriga samhället. Diskussionen om 
utgivarskap lever inom förbundet och det pågår just nu ett arbete med att se över hela vår policy 
och uppdatera den så att den är mer i tiden för hur Motdrag har utvecklas. Det är ett arbete som 
nuvarande Chefredaktör har fått i uppdrag för kommande period.  
 
Förbundsstyrelsen anser dock att det inte ska vara ett kongressbeslut som statuerar vem som ska 
vara ansvarig utgivare för Motdrag. Förändringar kan ske under en mandatperiod som exempelvis 
gör att det ska finnas en ansvarig utgivare för den fysiska tidningen och en ansvarig utgivare för 
hemsidan. Därtill kan Motdrag som numera har en chefredaktör och inte redaktör i framtiden 
också byta titel på tjänsten, och på så sätt behöva göra förändringar som inte bör vara bundna av 
kongressbeslut. Ytterligare en aspekt är att Motdrag kan utvecklas till den nivå att det behövs fler 
som jobbar med tidningen och anställer fler redaktörer.  
 
Utifrån motionen skulle det innebära att det krävs kongressbeslut och då krävs en ny kongress (eller 
extra) när förutsättningarna förändras för Motdrag. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta 

att  avslå motionen i sin helhet 
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Politikutskottets svar på motion om Ansvarig utgivare för Motdrag
Vi delar samma uppfattning som motionärerna men förstår även förbundsstyrelsens åsikter i 
frågan. Vem som ska vara ansvarig utgivare för Motdrag är en komplicerad fråga men att det ska 
vara en person utanför UNF känns solklart. Som förbundsstyrelsen skriver så kan det eventuellt bli 
problem ifall Motdrag hade vuxit exceptionellt under nästa mandatperiod. En sådan växt tror vi inte 
kommer med nuvarande förhållande. Därför tycker vi att förbundsstyrelsen borde ha någon koll 
av växten på Motdrag och komma med förslag till nästa kongress om ändringar behövs göras så att 
Motdrag ändå kan hållas vid liv.

Med anledning av allt ovanstående så föreslår politikutskottet kongressen besluta

att bifalla motionen i sin helhet

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att granska växten av Motdrag för att se ifall  
 andra åtgärder behövs för att säkerställa Motdrags överlevnad
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Motion nr 26 om Lättlästa texter (14d)
Många dokument som släpps kan vara svåra att läsa eller vara långa. Detta gör att färre personer 
läser dokument som Förbundstyrelsen skickar ut. En bra demokrati bygger på att många engagerar 
sig och är pålästa. Men det är ingen idé att läsa ett dokument om du inte förstår ett ord av vad du 
läser. Därför borde FS skriva en lättläst version av dokument dem vill att alla medlemmar borde 
läsa. Den lättlästa versionen borde ha enklare ord som man använder sig av i vardagen och svåra 
ord borde förklaras. 

Kongressen föreslås besluta

att  godkänna att Förbundstyrelsen skall skriva en enkel version av viktiga dokument.

Signerat av
Örebros Distriktstyrelse
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Lättlästa texter
Tack för motionen! Vi i förbundsstyrelsen delar bilden av hur en bra demokrati är uppbyggd, samt 
vikten av tydliga dokument. Vissa dokument behöver ha en viss standard eftersom de granskas 
av andra organisationer. Ibland behöver vi använda specifika ord som är lite svårare, antingen på 
grund av detta eller för att orden är svåra att ersätta med annan formulering. Men det är viktigt att 
vi inte krånglar till det i onödan, så det tar förbundsstyrelsen med sig i det fortsatta arbetet.

Förbundsstyrelsen anser däremot att ett krav på förbundsstyrelsen att skriva enkla versioner av 
viktiga dokument riskerar att ta för mycket tid från styrelsens övriga arbete.

Vi anser att det är en god tanke, men att en sådan här fråga bör hanteras av en förbundsstyrelse, 
snarare än en kongress. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att avslå motionen i sin helhet
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Motion nr 27 om Medlemschatt (14e)
Bakgrund
Idag inom UNF så kan det vara ganska svårt att hitta och lära känna nya medlemmar. En del finns 
på Discord servern som endast används av vissa och en del kan du hitta på de olika Facebook 
grupperna. En egen intern chatt skulle verkligen behövas men inte bara för det. Många olika 
styrelser inom UNF använder idag Facebook Messenger för att kunna kommunicera med varandra. 
Facebook är ett företag som har visat om och om igen att de inte respekterar personens integritet 
och detta gör så att en del inte vill använda Facebooks tjänster.

Matrix är en väldigt bra tjänst som löser alla dessa problem. Men vissa kanske tänker att ingen 
kommer att använda Matrix så är jag väldigt säkra på att de har fel. Matrix har en inbyggt funktions 
som heter ”bridges” detta gör så att du kan skriva med personer även fast de är på olika plattformar. 
Någon med matrix skulle till exempel skriva med någon som använder discord, Facebook 
Messenger, IRC, Slack, Email, mm. Fulla listan går att hitta här https://matrix.org/bridges/. Det 
bästa med matrix är också att den har en öppen källkod och går att konfigurera exakt hur man  
vill ha det.

Med allt ovanstående så yrkar jag

att  UNF ska ha en egen chattplattform baserad på Matrix.
att  servern för medlems chatten ska vara baserad i Sverige, Tyskland, Schweiz eller  
 något annat land som ligger utanför UKUSA avtalet
att  denna chatserver ska vara redo och klar att användas innan första (1) augusti 2022

Victor Andersson
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Förbundsstyrelsens svar på motion om Medlemschat
Tack för en god motion!
 
Förbundsstyrelsen delar behovet av en chatt där medlemmar kan ha kontakt med varandra på grund 
utav avstånden i vårt avlånga land. Just nu använder förbundet en discordkanal sedan 1 år tillbaka 
som en omställning i den rådande pandemin. Förbundsstyrelsen anser att frågan om medlemschatt 
inte är en kongressfråga utan tas av ansvarig förbundsstyrelseledamot eller vår kommunikatör. 
Vill man som medlem vara med och påverka hur vi kommunicerar i UNF så får man mer än gärna 
prata med ansvarig personal eller förbundsstyrelsen. Distrikt och föreningar är välkomna att 
kommunicera med vilka sätt som passar dem. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta  
 
att avslå motionen i sin helhet
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Framtidsutskottets svar på motion om Medlemschatt
Vi i framtidsutskottet tycker att systemet med kommunikation inom UNF ska vara en fråga som 
UNF:s medlemmar och styrelser ska få sköta ensamma och vi yrkar också avslag på detta eftersom 
att flytta över allting till ett system som är “open source” kan vara farligt för viss kommunikation 
och programmet matrix har i sin historia haft väldigt mycket säkerhetsproblem.

Framtidskongressen föreslår kongressen att

att  avslå motionen i sin helhet
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Motion nr 28 om Inrätta ett historieutskott  
– Annars dör historien ut (14f)
Ponera att du är intresserad av UNF:s historia och går in på vår hemsida för att läsa mer. Där möts 
du av en text som endast är ett fåtal stycken lång och inte alls djupgående. Texten är välskriven, 
men väsentliga delar är grovt förenklade och personliga berättelser saknas. Det är något mycket 
viktigt som saknas då vår historia är viktig för att både denna och kommande generationer UNF:are 
ska kunna veta varifrån vi kom.

Det må låta krasst men om tio år kommer de flesta som grundade UNF på 70-talet att ligga i 
graven. Det är en stor historieskatt som går miste ifall vi inte tar tillfället i akt och ser till att deras 
berättelser och minnen dokumenteras.

Jag föreslår att förbundsstyrelsen tillsätter ett utskott för att skriva en volym om UNF:s historia 
under åren 1970–1980. Denna ska berätta om historien i större drag men bör i huvudsak innehålla 
personliga berättelser och anekdoter från de som var med när den nya organisationen tog sina första 
stapplande steg. Verket skulle kunna variera i längd, men det viktiga är att det är fördjupande och 
visar den historieskatt som finns.

Arbetet bör förhoppningsvis vara klart till kongressen 2023, dock beror tiden att ta fram verket på 
ambitionsnivån. Förhoppningsvis blir det den första av flera volymer om UNF:s historia som ju än 
idag fortsätter att utvecklas.

Jag föreslår därför kongressen besluta:

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta ett utskott för att bevara och dokumentera  
 UNF:s historia, 
 
att  det nämnda utskottet får i uppdrag att ta fram en volym om UNF:s historia under  
 åren 1970–1980 och
 
att  verket ska innehålla statistik, översiktlig information och personliga berättelser
 

Wilhelm Wirén 

UNF Värnamo
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Förbundsstyrelsens svar på motionen om Inrätta ett historieutskott – Annars 
dör historien ut
Förbundsstyrelsen vill tacka för motionären för en angelägen och viktig motion som ska syftar till 
att bevara och dokumentera vår historia. Förbundsstyrelsen instämmer med motionären i att vår 
historia bör och ska sparas för framtida generationer. Vi har en historia att vara stolta över och en 
historia som gjort avtryck såväl före bildandet av UNF som efter.  
 
För att ta vara på vår historia har UNF tillsammans med övriga IOGT-NTO-rörelsen sedan en lång 
tid tillbaka ett gemensamt arkiv med material, berättelser och dokument som går tillbaka till slutet 
på 1800-talet. Arkivet finns på vårt kansli på Stora Essingen. På vårt förbundskansli är också vår 
administrativa sekreterare ansvarig för att upprätthålla och arkivera material som skapas i modern 
tid så att detta är väldokumenterat. 
 
2010 togs det även fram en bok under namnet ”40 år av kamp och kärlek” som innehåller personliga 
berättelser från medlemmar som berättar om sina upplevelser från åren 1970–2010. I boken finns 
även statistik och översikt kring vilka som satt i förbundsstyrelsen genom åren. 
 
Mycket finns väldokumenterat och förbundsstyrelsen tar med sig motionärens önskan om att detta 
ska vara mer tillgänglig för allmänheten. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta 

att  avslå motionen i sin helhet 
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Politikutskottets svar på motion om Inrätta ett historieutskott – Annars dör 
historien ut
Politikutskottet anser att historia måste bevaras. Arbetet som redan gjorts och den historia som 
redan är dokumenterad är bra men vi anser att den behöver bli mer tillgänglig för allmänheten 
och därmed borde en arbetsgrupp tillsättas. Den arbetsgruppen får då i uppgift att digitalisera 
den historia som redan finns dokumenterad samt även få en större volym på statistik, översiktlig 
information och personliga berättelser. Detta är ett arbete som vi anser borde vara färdigt till 
kongressen 2023.

Med anledning av allt ovanstående så föreslår politikutskottet kongressen besluta

att avslå motionen i sin helhet

att förbundsstyrelsen ska tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med att göra  
 UNF historia mer tillgängligt och öppet för allmänheten digitalt

att arbetsgruppen ska säkerställa att arkivet även innehåller statistik, översiktlig  
 information och personliga berättelser

att arbetsgruppen skall upplösas då arbetet med UNF:s arkiv finns tillgängligt digitalt format
att all dokumentation i arkivet ska finnas tillgängligt i en öppen standard så som format så som 

SVG

PNG

JPEG

ODT

GIF

FLACC

OGG

MP3

WebM

CSV

HTML

Office Open XML

EPUB

PDF

7z

Tar

LUKS

mm 
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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.


