Förbundsstyrelsemöte 13-14 november 2021
Ungdomens Nykterhetsförbund
sida 1 av 11
Datum: 13-14 november 2021
Plats: IOGT-NTO-huset, Gammelgårdsvägen 38, Stockholm
Närvarande ledamöter:
Amanda Dafors (ej § 9:1 - 9:4 och § 9:6 - 9:7b)
Sigrid Björk
Johan Fridlund
Jacob Nehrer
Filip Nyman
Simon Schönbeck
Jane Segerblom
Sebastian Udenius
Närvarande tjänstemän:
Björn Lindgren (ej § 9:5 och § 9:9 - 9:11)
Övriga närvarande:
Lego Wallin (endast § 9:3 och § 9:7d - 9:8f)
Ärenden: § 9:1 - 9:11
Bilagor: § 9:1 - 9:23

§ 9:1 Öppnande
Filip Nyman förklarade mötet öppnat 13 november klockan 9:01.

§ 9:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga § 9:1)
Filip Nyman föreslog
att fastställa föredragningslistan.
Mötet beslutade
att fastställa föredragningslistan.

§ 9:3 Lägesrunda
Mötet genomförde en lägesrunda.

§ 9:4a Val av mötesordförande
Filip Nyman föreslog
att välja Filip Nyman och Jane Segerblom till mötesordförande.
Mötet beslutade
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att välja Filip Nyman och Jane Segerblom till mötesordförande.

§ 9:4b Val av mötessekreterare
Filip Nyman föreslog
att välja Sebastian Udenius till mötessekreterare.
Mötet beslutade
att välja Sebastian Udenius till mötessekreterare.

§ 9:4c Val av justerare
Simon Schönbeck föreslog
att välja Sigrid Björk till justerare.
Jacob Nehrer föreslog
att välja Jacob Nehrer till justerare.
Mötet beslutade
att välja Sigrid Björk till justerare.
att välja Jacob Nehrer till justerare.

§ 9:5 Personalfri punkt
Björn Lindgren närvarade inte under ärendet.

§ 9:6a Föregående protokoll och beslutsuppföljning
Sebastian Udenius föredrog rapporten i en VoteIT-kommentar:
Protokollen för förbundsstyrelsemötena 14 juli, 24 juli, 15 augusti och 11-12 september
finns i Drive. Protokollen för förbundsstyrelsemötena 4 oktober, 14 oktober och 2 november ligger just nu i signeringsfasen. Protokollet för förbundsstyrelsemötet 4 juli finns
på någon plats som jag inte vet om.
Beslutsuppföljningen finns på Drive och innehåller besluten som togs av förbundsstyrelsemötena där protokollet finns i Drive och kongressen. Jag uppmuntrar alla att ta en titt
på den och hålla beslutens status uppdaterat.

§ 9:6b Jane Segerbloms ordföranderapport (bilaga § 9:2)
Mötet beslutade
att notera rapporten.
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§ 9:6c Jacob Nehrers rapport (bilaga § 9:3)
Jacob Nehrer föreslog
att notera rapporten.
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 9:6d Kassörsrapport (bilaga § 9:4)
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 9:6e GS-rapport (bilaga § 9:5)
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 9:6f POPBOX (bilaga § 9:6)
Johan Fridlund föreslog
att notera rapporten.
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 9:6g Bildningsrapport (bilaga § 9:7)
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 9:6h Höjdaren (bilaga § 9:8)
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 9:7a Förtroende & ansvar (bilaga § 9:9)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.
Mötet beslutade
att notera diskussionen.

§ 9:7b Valberedningsbildning (bilaga § 9:10)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
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§ 9:7c Med ideell kraft (bilaga § 9:11)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
Simon Schönbeck föreslog
att uppdra åt Jane Segerblom att ta vidare arbetet med hur förbundsstyrelsen ska arbeta med våra
distrikt och föreningar, samt hur detta ska samkoordineras med den nya personalorganisationen.
att arbetet även ska utveckla synen på distrikt och föreningars roll och vilka förväntningar som finns
på dem.
att utfallet av uppdraget även ska innefatta förslag på hur vi ska fortsätta utveckla arbetet.
Mötet beslutade
att behålla förslaget att uppdra åt Jane Segerblom att ta vidare arbetet med hur förbundsstyrelsen ska
arbeta med våra distrikt och föreningar, samt hur detta ska samkoordineras med den nya personalorganisationen.
att eliminera förslaget att uppdra åt Jane Segerblom att ta vidare arbetet med distrikts- och föreningsstrategi, samt att tydliggöra deras uppdrag.
Mötet beslutade
att uppdra åt Jane Segerblom att ta vidare arbetet med hur förbundsstyrelsen ska arbeta med våra
distrikt och föreningar, samt hur detta ska samkoordineras med den nya personalorganisationen.
att arbetet även ska utveckla synen på distrikt och föreningars roll och vilka förväntningar som finns
på dem.
att Jane Segerblom presenterar utfallet av uppdraget på förbundsstyrelsemötet 28-30 januari 2022.
att utfallet av uppdraget även ska innefatta förslag på hur vi ska fortsätta utveckla arbetet.

§ 9:7d Ledaren (bilaga § 9:12)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.

§ 9:7e Interna & externa risker i verksamheten (bilaga § 9:13)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
Simon Schönbeck föreslog
att uppdra åt ledningsgruppen att fortsätta arbetet utifrån diskussionen.
Mötet beslutade
att uppdra åt ledningsgruppen att fortsätta arbetet utifrån diskussionen.
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§ 9:8a Mål- & fokusområden 2022 (bilaga § 9:14)
Simon Schönbeck föreslog
att ändra titeln för delmålet Vi genomför nationella värvningskampanjer till Vi genomför nationella och
regionala värvningskampanjer i arbetsplansmålet UNF ökar med minst 30 % i medlemsantal varje år i målområdet UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal varje år i fokusområdet UNF erbjuder fler en meningsfull
och trygg fritid i förslaget till mål- och fokusområden 2022.
att stryka delmålet Vi gör en kartläggning över vilka inriktningar den här typen av bildning behövs kring i
arbetsplansmålet UNF genomför fler spetsinriktade bildningsinsatser i målområdet UNF har en stark bildningskultur i fokusområdet UNF är en organisation som bildar världsförbättrare i förslaget till mål- och
fokusområden 2022.
att bryta ut målområdet UNF är en välfungerande och engagerande organisation i fokusområdet UNF är en
organisation som bildar världsförbättrare till ett nytt fokusområde i förslaget till mål- och fokusområden
2022.
Mötet beslutade
att ändra titeln för delmålet Vi genomför nationella värvningskampanjer till Vi genomför nationella och
regionala värvningskampanjer i arbetsplansmålet UNF ökar med minst 30 % i medlemsantal varje år i målområdet UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal varje år i fokusområdet UNF erbjuder fler en meningsfull
och trygg fritid i förslaget till mål- och fokusområden 2022.
att stryka delmålet Vi gör en kartläggning över vilka inriktningar den här typen av bildning behövs kring i
arbetsplansmålet UNF genomför fler spetsinriktade bildningsinsatser i målområdet UNF har en stark bildningskultur i fokusområdet UNF är en organisation som bildar världsförbättrare i förslaget till mål- och
fokusområden 2022.
att bryta ut målområdet UNF är en välfungerande och engagerande organisation i fokusområdet UNF är en
organisation som bildar världsförbättrare till ett nytt fokusområde i förslaget till mål- och fokusområden
2022.
Johan Fridlund föreslog
att välja Johan Fridlund till huvudansvarig för mål- och fokusområdena.
Björn Lindgren föreslog
att välja Filip Nyman till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF är en organisation som för en kamp
mot droger.
att välja ledningsgruppen till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF erbjuder fler en meningsfull
och trygg fritid.
att välja Simon Schönbeck till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF är en organisation som bildar
världsförbättrare.
att välja ledningsgruppen till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF är en välfungerande och engagerande organisation.
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Jacob Nehrer föreslog
att välja Jacob Nehrer till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF erbjuder fler en meningsfull och
trygg fritid.
Mötet beslutade
att behålla förslaget att välja Jacob Nehrer till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF erbjuder
fler en meningsfull och trygg fritid.
att eliminera förslaget att välja ledningsgruppen till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF erbjuder fler en meningsfull och trygg fritid.
Mötet beslutade
att anta mål- och fokusområden 2022 inklusive beslutade ändringar.
att anta resursbehoven för 2022.
att välja Johan Fridlund till huvudansvarig för mål- och fokusområdena.
att välja Filip Nyman till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF är en organisation som för en kamp
mot droger.
att välja Jacob Nehrer till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF erbjuder fler en meningsfull och
trygg fritid.
att välja Simon Schönbeck till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF är en organisation som bildar
världsförbättrare.
att välja ledningsgruppen till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF är en välfungerande och engagerande organisation.
att förbundsstyrelsen ålägger ansvaret för att ta fram en implementeringsplan och genomförandeplan
på de ideella kontaktpersonerna i deras operativa arbete.

§ 9:8b Sommarläger 2022 (bilaga § 9:15)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
Sigrid Björk föreslog
att välja Sigrid Björk, Alva Bergvall och Fabian Gribing till medlemmar i projektgruppen.
Mötet beslutade
att välja Sigrid Björk som ansvarig för projektgruppen.
att välja Sigrid Björk, Alva Bergvall och Fabian Gribing till medlemmar i projektgruppen.
att anta projektplanen.
att det övergripande temat för lägret ska vara demokrati.
att inte anta budgeten.
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§ 9:8c Interna bidrag 2022-2023 (bilaga § 9:16)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
Jacob Nehrer föreslog
att ersätta bidragen Per medlem 1-15 och Per medlem 16- i föreningsbidraget från förbundet 2022 och
2023 med detta bidrag:
Per medlem 150 kr
Mötet beslutade
att ersätta bidragen Per medlem 1-15 och Per medlem 16- i föreningsbidraget från förbundet 2022 och
2023 med detta bidrag:
Per medlem 150 kr
att anta förslaget kring interna bidrag 2022 och 2023 inklusive beslutade ändringar.

§ 9:8d Budget 2022 (bilaga § 9:17)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
Mötet beslutade
att notera förflyttningar gjorda av generalsekreteraren och förbundskassören.
att anta den reviderade budgeten för 2022.

§ 9:8e Drogpolitiska utskottet (bilaga § 9:18)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
Filip Nyman föreslog
att fastställa medlemmarna i det drogpolitiska utskottet till Ellen Hjort, Lovisa Edström, Matilda Jansson, Filip Nyman och Simon Schönbeck.
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att utskottet blir förbundsstyrelsens och den politiska talespersonens förlängda arm i det drogpolitiska
arbetet.
att utskottet arbetar utifrån UNF:s drogpolitiska program och förbundsstyrelsens fokusområde UNF
är en organisation som för en kamp mot droger.
Mötet beslutade
att fastställa medlemmarna i det drogpolitiska utskottet till Ellen Hjort, Lovisa Edström, Matilda Jansson, Filip Nyman och Simon Schönbeck.
att utskottet blir förbundsstyrelsens och den politiska talespersonens förlängda arm i det drogpolitiska
arbetet.
att utskottet arbetar utifrån UNF:s drogpolitiska program och förbundsstyrelsens fokusområde UNF
är en organisation som för en kamp mot droger.
Simon Schönbeck föreslog
att utskottet kan bistå den politiska talespersonen i dess arbete genom att representera UNF utåt, antingen på mandat av den politiska talesperson eller genom mandat från majoritetsbeslut av utskottet.
att när andra medlemmar i utskottet än den politiska talespersonen ska representera UNF utåt så ska
de visa särskild måttfullhet.
Mötet beslutade
att utskottet kan bistå den politiska talespersonen i dess arbete genom att representera UNF utåt, antingen på mandat av den politiska talesperson eller genom mandat från majoritetsbeslut av utskottet.
att när andra medlemmar i utskottet än den politiska talespersonen ska representera UNF utåt så ska
de visa särskild måttfullhet.

§ 9:8f Historieutskottet (bilaga § 9:19)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
Sigrid Björk föreslog
att fastställa medlemmarna i Historieutskottet till Sigrid Björk, Sebastian Udenius och Wilhelm Wirén.
Mötet beslutade
att fastställa medlemmarna i Historieutskottet till Sigrid Björk, Sebastian Udenius och Wilhelm Wirén.

§ 9:8g Delegationsordning (bilaga § 9:20)
Jane Segerblom föreslog
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att notera diskussionen.
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
Björn Lindgren föreslog
att göra dessa ändringar för delegeringen ”Lön och andra anställningsvillkor för alla anställda av UNF,
förutom GS. Gällande verksamhetsutvecklare tas beslut i samråd med den biträdande generalsekreteraren.” i delegationsordningen:
• Lägga till rättigheten ”B/I” för delegaten LG.
• Ta bort rättigheten ”A” för delegaten LG.
• Lägga till rättigheten ”A” för delegaten GS.
• Ta bort rättigheten ”B” för delegaten GS.
Mötet beslutade
att göra dessa ändringar för delegeringen ”Lön och andra anställningsvillkor för alla anställda av UNF,
förutom GS. Gällande verksamhetsutvecklare tas beslut i samråd med den biträdande generalsekreteraren.” i delegationsordningen:
• Lägga till rättigheten ”B/I” för delegaten LG.
• Ta bort rättigheten ”A” för delegaten LG.
• Lägga till rättigheten ”A” för delegaten GS.
• Ta bort rättigheten ”B” för delegaten GS.
att ändra titeln för delegeringen ”Lön och andra anställningsvillkor för alla anställda av UNF, förutom
GS. Gällande verksamhetsutvecklare tas beslut i samråd med den biträdande generalsekreteraren.” till
”Lön och andra anställningsvillkor för alla anställda av UNF, förutom GS. Gällande föreningsutvecklare
och distriktsutvecklare tas beslut i samråd med den biträdande generalsekreteraren.” i delegationsordningen.
att uppdatera delegationsordningen enligt beslutade ändringar.

§ 9:8h Policy för Motdrag (bilaga § 9:21)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
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Simon Schönbeck föreslog
att ersätta § 13 i förslaget med denna text:
Tidningen är i första hand ett drogpolitiskt magasin men är också UNF:s medlemstidning. Den primära målgruppen är medlemmar, potentiella medlemmar och unga som är
drogpolitiskt intresserade.
Mötet beslutade
att ersätta § 13 i förslaget med denna text:
Tidningen är i första hand ett drogpolitiskt magasin men är också UNF:s medlemstidning. Den primära målgruppen är medlemmar, potentiella medlemmar och unga som är
drogpolitiskt intresserade.
att uppdatera Policy för UNF:s medlemstidning Motdrag enligt förslaget inklusive beslutade ändringar.

§ 9:8i Fler deltagare på bildningsinsatser (bilaga § 9:22)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.
Mötet beslutade
att notera diskussionen.
Jacob Nehrer föreslog
att uppdra åt Jacob Nehrer att ta fram en strategi för fler deltagare på bildningsinsatser.
Simon Schönbeck föreslog
att uppdra åt bildningsledaren att granska det materialet som utredningen tog fram och ge förslag på
hur det ska kunna användas i framtiden.
Mötet beslutade
att behålla förslaget att uppdra åt bildningsledaren att granska det materialet som utredningen tog
fram och ge förslag på hur det ska kunna användas i framtiden.
att eliminera förslaget att uppdra åt Jacob Nehrer att ta fram en strategi för fler deltagare på bildningsinsatser.
Mötet beslutade
att inte lägga fram ett beslutsunderlag till förbundsstyrelsemötet 18-20 mars 2022.
Mötet beslutade
att uppdra åt bildningsledaren att granska det materialet som utredningen tog fram och ge förslag på
hur det ska kunna användas i framtiden.
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§ 9:8j Föreningsnedläggningar (bilaga § 9:23)
Björn Lindgren föreslog
att stryka föreningen UNF Mjölby i Östergötlands distrikt från listan över inaktiva föreningar.
Jane Segerblom föreslog
att stryka föreningen Top floor i Jönköpings distrikt från listan över inaktiva föreningar.
Mötet beslutade
att stryka föreningen UNF Mjölby i Östergötlands distrikt från listan över inaktiva föreningar.
att stryka föreningen Top floor i Jönköpings distrikt från listan över inaktiva föreningar.
att upplösa samtliga föreningar i listan över inaktiva föreningar exklusive beslutade strykningar.
att föreningarnas eventuella tillgångar tillfaller aktuellt distrikt.

§ 9:9 Övriga frågor
Jacob Nehrer önskade ta upp nivån på diskussioner inom styrelsen i perspektivet operativt kontra strategiskt.
Jane Segerblom lyfte faddergruppen. Förbundsstyrelsen delade upp distrikten mellan sig då det saknas
externa faddrar. Det finns en pågående rekrytering av externa faddrar.
Filip Nyman rapporterade att Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) har valt en ny ordförande.

§ 9:10 Nästa möte
Nästa ordinarie förbundsstyrelsemöte hålls i Gävle 28-30 januari 2022.

§ 9:11 Avslutande
Filip Nyman förklarade mötet avslutat 14 november klockan 11:47.

