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Datum: 14 oktober 2021
Plats: Google Meet

Närvarande ledamöter:
Johan Fridlund
Jacob Nehrer
Filip Nyman
Simon Schönbeck
Jane Segerblom
Sebastian Udenius

Närvarande tjänstemän:
Jonas Larsson
Björn Lindgren

Ärenden: § 7:1 - 7:8
Bilagor: § 7:1 - 7:2

§ 7:1 Öppnande
Filip Nyman förklarade mötet öppnat klockan 19:03.

§ 7:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga § 7:1)
Filip Nyman föreslog
att fastställa föredragningslistan.

Mötet beslutade
att fastställa föredragningslistan.

§ 7:3 Lägesrunda
Mötet genomförde en lägesrunda.

§ 7:4a Val av mötesordförande
Filip Nyman föreslog
att välja Filip Nyman till mötesordförande.

Mötet beslutade
att välja Filip Nyman till mötesordförande.



Förbundsstyrelsemöte 14 oktober 2021
Ungdomens Nykterhetsförbund

sida 2 av 5

§ 7:4b Val av mötessekreterare
Filip Nyman föreslog
att välja Sebastian Udenius till mötessekreterare.

Mötet beslutade
att välja Sebastian Udenius till mötessekreterare.

§ 7:4c Val av justerare
Jacob Nehrer föreslog
att välja Johan Fridlund till justerare.

Simon Schönbeck föreslog
att välja Simon Schönbeck till justerare.

Mötet beslutade
att välja Johan Fridlund till justerare.
att välja Simon Schönbeck till justerare.

§ 7:5a Omorganisering av personalorganisationen (bilaga § 7:2)
Mötet diskuterade ärendet.

Johan Fridlund föreslog
att återremittera till ledningsgruppen att se över placeringsorter.
att ändra detta attribut för region Norr:

• Placeringsort: Sundsvall och Luleå.

att till förbundsstyrelsens utsedda person är förbundsordföranden.
att ändra dessa attribut för region Norr:

• Distrikt: Norrbotten och Västerbotten.

• Placeringsort: Luleå.

att lägga till region Mittsverige med dessa attribut:

• Distrikt: Jämtland och Västernorrland.

• Placeringsort: Sundsvall.

att placera en av de två föreningsutvecklarna i region Norr i region Mittsverige.
att ersätta förbundsutvecklartjänsten med en distriktsutvecklartjänst.
att placera en distriktsutvecklare i region Norr/Mittsverige för att arbeta med de nordliga distrikten.
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att ledningsgruppen efter MBL-förhandlingen återkommer till förbundsstyrelsen med ett slutgiltigt
förslag till beslut om omorganisation.

Simon Schönbeck föreslog
att ge ledningsgruppen i uppdrag att vidareutveckla förslaget kring regionindelningen i norra Sverige.
att ersätta texten i stycket Föreningsutvecklare - 8 tjänster i förslaget till omorganisationmed denna text:

Är den vanligaste tjänstebeskrivningen i den nya organisationen och är den som oftast
kommer att jämföras med verksamhetsutvecklaren. Tjänsten kommer primärt att arbeta
mot föreningarna och därmed gräsrotsengagemanget. Vi kan då komma i kontakt med
majoriteten av våra medlemmar och säkerställa att föreningarna är grunden för en stor
del av UNF:s verksamhet. Föreningsutvecklarna arbetar med det regelbundna förenings-
stödet. Utöver det arbetar den även med medlemsfrågor, såsom värvning, bekräftelse av
medlemskap och engagemang. Rollen ska komplettera det föreningsstöd somdistriktssty-
relser ger och därför kommer dess arbetsuppgifter i distrikt med välfungerande distrikts-
styrelser fokusera mer på värvning, nybildning av föreningar eller att stötta föreningar i
mindre välfungerande distrikt.

att ersätta texten i stycket Distriktsutvecklare - 2 tjänster i förslaget till omorganisation med denna text:

Tjänsten kommer primärt att arbeta mot distrikten stödja dem i typiska distriktsfrågor.
Rollen arbetar operativt med frågor såsom det regelbundna distriktsstödet, arbetshelger
och distriktsårsmöten. Därtill stöttas distrikten med viktiga årsmötesprocesser såsom ar-
betsplaner, valberedningsarbetet och ombudsskolor. De kan även arbeta med förbundets
distriktsutveckling, genom att vara en del kring processerna runt nätverken och DSS:er.
Slutligen arbetar distriktsutvecklarna också med finansiering och samverkansfrågor och
har därmed huvudsakligen ansvaret över kontakten med bidragsgivare och IOGT-NTO-
rörelsen.

Mötet beslutade genom Schulze-metoden
att behålla förslaget att ge ledningsgruppen i uppdrag att vidareutveckla förslaget kring regionindel-
ningen i norra Sverige.
att eliminera förslaget att återremittera till ledningsgruppen att se över placeringsorter.
att eliminera förslaget att ändra detta attribut för region Norr:

• Placeringsort: Sundsvall och Luleå.

Mötet beslutade
att inte till förbundsstyrelsens utsedda person är förbundsordföranden.
att inte ändra dessa attribut för region Norr:

• Distrikt: Norrbotten och Västerbotten.

• Placeringsort: Luleå.
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att inte lägga till region Mittsverige med dessa attribut:

• Distrikt: Jämtland och Västernorrland.

• Placeringsort: Sundsvall.

att inte placera en av de två föreningsutvecklarna i region Norr i region Mittsverige.
att inte ersätta förbundsutvecklartjänsten med en distriktsutvecklartjänst.
att inte placera en distriktsutvecklare i regionNorr/Mittsverige för att arbeta med de nordliga distrik-
ten.

Mötet beslutade genom en extra votering (då det var lika röstetal i den ordinarie voteringen)
att inte ledningsgruppen efter MBL-förhandlingen återkommer till förbundsstyrelsen med ett slutgil-
tigt förslag till beslut om omorganisation.

Mötet beslutade
att ge ledningsgruppen i uppdrag att vidareutveckla förslaget kring regionindelningen i norra Sverige.
att ersätta texten i stycket Föreningsutvecklare - 8 tjänster i förslaget till omorganisationmed denna text:

Är den vanligaste tjänstebeskrivningen i den nya organisationen och är den som oftast
kommer att jämföras med verksamhetsutvecklaren. Tjänsten kommer primärt att arbeta
mot föreningarna och därmed gräsrotsengagemanget. Vi kan då komma i kontakt med
majoriteten av våra medlemmar och säkerställa att föreningarna är grunden för en stor
del av UNF:s verksamhet. Föreningsutvecklarna arbetar med det regelbundna förenings-
stödet. Utöver det arbetar den även med medlemsfrågor, såsom värvning, bekräftelse av
medlemskap och engagemang. Rollen ska komplettera det föreningsstöd somdistriktssty-
relser ger och därför kommer dess arbetsuppgifter i distrikt med välfungerande distrikts-
styrelser fokusera mer på värvning, nybildning av föreningar eller att stötta föreningar i
mindre välfungerande distrikt.

att ersätta texten i stycket Distriktsutvecklare - 2 tjänster i förslaget till omorganisation med denna text:

Tjänsten kommer primärt att arbeta mot distrikten stödja dem i typiska distriktsfrågor.
Rollen arbetar operativt med frågor såsom det regelbundna distriktsstödet, arbetshelger
och distriktsårsmöten. Därtill stöttas distrikten med viktiga årsmötesprocesser såsom ar-
betsplaner, valberedningsarbetet och ombudsskolor. De kan även arbeta med förbundets
distriktsutveckling, genom att vara en del kring processerna runt nätverken och DSS:er.
Slutligen arbetar distriktsutvecklarna också med finansiering och samverkansfrågor och
har därmed huvudsakligen ansvaret över kontakten med bidragsgivare och IOGT-NTO-
rörelsen.

Björn Lindgren föreslog
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att godkänna att förslaget till omorganisation av generalsekreteraren inklusive beslutade ändringar tas
vidare till MBL-förhandling med facket.

Mötet beslutade
att godkänna att förslaget till omorganisation av generalsekreteraren inklusive beslutade ändringar tas
vidare till MBL-förhandling med facket.
att ledningsgruppen+biträdande generalsekreterare efterMBL-förhandlingen återkommer till förbunds-
styrelsen med ett slutgiltigt förslag till beslut om omorganisation.
att generalsekreteraren harmandat attMBL-förhandla och sedan besluta omhur enskildamedarbetare
påverkas vid omorganisationen.

§ 7:6 Övriga frågor
Mötet behandlade inga övriga frågor.

§ 7:7 Nästa möte
Nästa möte kommer preliminärt hållas digitalt under vecka 43.

§ 7:8 Avslutande
Filip Nyman förklarade mötet avslutat klockan 21:04.


