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Datum: 2 november 2021
Plats: Google Meet

Närvarande ledamöter:
Sigrid Björk (ej § 8:1 - 8:4)
Johan Fridlund
Jacob Nehrer
Filip Nyman
Simon Schönbeck
Jane Segerblom
Sebastian Udenius

Närvarande tjänstemän:
Björn Lindgren

Övriga närvarande:
Simon Brehmer (endast § 8:1 - 8:5a)
Henrik Yxing (endast § 8:1 - 8:5a)

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

§ 8:1 Öppnande
Filip Nyman förklarade mötet öppnat klockan 20:06.

§ 8:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga § 8:1)
Filip Nyman föreslog
att fastställa föredragningslistan.

Mötet beslutade
att fastställa föredragningslistan.

§ 8:3 Lägesrunda
Mötet genomförde en lägesrunda.

§ 8:4a Val av mötesordförande
Filip Nyman föreslog
att välja Filip Nyman till mötesordförande.

Mötet beslutade
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att välja Filip Nyman till mötesordförande.

§ 8:4b Val av mötessekreterare
Filip Nyman föreslog
att välja Sebastian Udenius till mötessekreterare.

Mötet beslutade
att välja Sebastian Udenius till mötessekreterare.

§ 8:4c Val av justerare
Johan Fridlund föreslog
att välja Johan Fridlund till justerare.

Filip Nyman föreslog
att välja Jacob Nehrer till justerare.

Mötet beslutade
att välja Johan Fridlund till justerare.
att välja Jacob Nehrer till justerare.

§ 8:5a Rosa Villan (bilaga § 8:2)
Mötet diskuterade ärendet. Simon Brehmer och Henrik Yxing deltog under en del av diskussionen.

Johan Fridlund föreslog
att bevilja ett lån på 1,15 miljoner kronor utan amortering med en årlig ränta på 3 %med en löptid om
12 månader till UNF Jönköping.
att uppdra åt Johan Fridlund att avtal upprättas för lånet och att utbetalning sker efter signering av
båda parter.
att omedelbart justera ärendet.

Jacob Nehrer föreslog
att ställa krav på UNF Jönköping att ta in en extern aktör i sitt fortsatta arbete med rosa villan, samt
att distriktet har en långsiktig plan för att bibehålla god likviditet och ett stort eget kapital.
att uppmana UNF Jönköping att arbeta aktivt och skyndsamtmed att återbetala sina skulder gentemot
UNF.

Filip Nyman föreslog
att ledningsgruppen och Johan Fridlund tar vidare processen med att hitta en person som kan säker-
ställa verksamheten i Rosa Villan.

Simon Schönbeck föreslog
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att kräva att distriktet har en långsiktig plan för att bibehålla god likviditet och ett stort eget kapital.

Mötet beslutade genom Schulze-metoden
att behålla förslaget att bevilja ett lån på 1,15 miljoner kronor utan amortering med en årlig ränta på
3 % med en löptid om 12 månader till UNF Jönköping.
att eliminera förslaget att bevilja att vara borgenär till UNF Jönköping på lån från NBV alternativt
IOGT-NTO på belopp upp till 1,15 miljoner kronor.
att eliminera förslaget att bevilja att vara borgenär till UNF Jönköping på lån från NBV alternativt
IOGT-NTO på belopp upp till 5,7 miljoner kronor.
att eliminera förslaget att Johan Fridlund, Filip Nyman och Björn Lindgren får i uppdrag att se över
möjligheten i enlighet med stadgar att ta över Rosa Villan fram tills dess att distriktet uppvisat ekono-
misk möjlighet att ta tillbaka fastigheten och återkomma med beslutsförslag på novembermötet.
att eliminera förslaget att avslå lånefrågorna.

Mötet beslutade
att behålla förslaget att kräva att distriktet har en långsiktig plan för att bibehålla god likviditet och
ett stort eget kapital.
att eliminera förslaget att ställa krav på UNF Jönköping att ta in en extern aktör i sitt fortsatta arbete
med rosa villan, samt att distriktet har en långsiktig plan för att bibehålla god likviditet och ett stort
eget kapital.

Mötet beslutade
att bevilja ett lån på 1,15 miljoner kronor utan amortering med en årlig ränta på 3 %med en löptid om
12 månader till UNF Jönköping.
att uppdra åt Johan Fridlund att avtal upprättas för lånet och att utbetalning sker efter signering av
båda parter.
att ledningsgruppen och Johan Fridlund tar vidare processen med att hitta en person som kan säker-
ställa verksamheten i Rosa Villan.
att kräva att distriktet har en långsiktig plan för att bibehålla god likviditet och ett stort eget kapital.
att omedelbart justera ärendet.

Mötet beslutade genom en extra votering (då det var lika röstetal i den ordinarie voteringen)
att inteuppmanaUNF Jönköping att arbeta aktivt och skyndsamtmed att återbetala sina skulder gente-
mot UNF.

§ 8:5b Omorganisering av personalorganisationen
Filip Nyman föreslog
att fastställa förbundsstyrelsens beslut om omorganiseringen av personalorganisationen som fattades
per capsulam 25 oktober 2021.

Mötet beslutade
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att fastställa förbundsstyrelsens beslut om omorganiseringen av personalorganisationen som fattades
per capsulam 25 oktober 2021.

Beslutet fastställde förbundsstyrelsens beslut
att omorganisationen ska genomföras i enlighet med beslutet på förbundsstyrelsemötet 14 oktober
2021.
att generalsekreteraren, i enlighet med delegationsordningen, uppdras att genomföra omorganisatio-
nen.
att placeringsort för de två föreningsutvecklarna i region Norr blir Luleå och Örnsköldsvik.

Johan Fridlund reserverade sig mot beslutet ”att placeringsort för de två föreningsutvecklarna i region
Norr blir Luleå och Örnsköldsvik.” med denna motivering:

Jag reserverar mig mot beslutet att placeringsorter i norr ska vara Örnsköldsvik och Lu-
leå. Jag tycker att det är synd att ledningsgruppen och Jonas Larsson inte har tagit till sig
diskussioner och farhågor från olika instanser kopplat till Norr och att sedan förbundssty-
relsen inte tar möjligheten att rätta till det för ev extra tidsåtgång. Hela processen kring
omorganisationen har i sig haft ett tydligt perspektiv på hur södra Sverige ska leva och
inte norra! Nu är det tyvärr ett beslut som kommer att påverka hela södra Norrland och
inlandet i norr. Att inte ta placeringsorterna Sundsvall och Luleå kommer att dödamycket
av Jämtlands och sedan kustens möjligheter för UNF. Tyvärr lämnas alltid norra Sverige
till sitt egna öde, hela Sverige får inte möjlighet till UNF genom det här beslutet. Svagt,
sjukt och det kommer straffa UNF i framtiden!

§ 8:6 Övriga frågor
Mötet behandlade inga övriga frågor.

§ 8:7 Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas i Stockholm 12-14 november.

§ 8:8 Avslutande
Filip Nyman förklarade mötet avslutat klockan 21:56.


