
Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-01-28-30 
 

1(54) 

Handlingar till möte med styrelsen för 
Ungdomens nykterhetsförbund den 28–
30 januari 2022 
 

Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 10:1) .......................................................................................... 2 

Ordföranderapport Jane Segerblom (punkt 6b, bilaga § 10:2) ........................................................... 4 

Rapport Jacob Nehrer (punkt 6c, bilaga § 10:3) .................................................................................. 6 

Kassörsrapport Johan Fridlund (punkt 6d, bilaga § 10:4) ................................................................... 9 

Generalsekreterarrapport till FS-möte 220128-30 (punkt 6e, bilaga § 10:5) .................................. 10 

Rapport POPBOX (punkt 6f, bilaga § 10:6) ....................................................................................... 12 

Bildningsrapport (punkt 6g, bilaga § 10:7) ........................................................................................ 13 

Beslutsuppföljning (punkt 6h, bilaga § 10:8) ..................................................................................... 15 

Rapport – Drogpolitiska utskottet (punkt 6i, bilaga § 10:9) ............................................................. 23 

Rapport – Historieutskottet (punkt 6j, bilaga § 10:10) ..................................................................... 24 

Rapport - Underbudgetförflyttningar (punkt 6k, bilaga § 10:11) .................................................... 25 

Rapport - UNF är en organisation som bildar världsförbättrare (punkt 6l, bilaga § 10:12 ........... 26 

Rapport – UNF erbjuder fler en meningsfull och trygg fritid (punkt 6m, bilaga § 10:13)............. 30 

Rapport – UNF är en välfungerande och engagerande organisation (punkt 6n, bilaga § 10:14) .. 33 

Beslutsunderlag – Ansvar för attest och efterkontroll inom UNF (punkt 8a, bilaga § 10:15) ....... 37 

Beslutsunderlag – Kontotecknare Jämtland (punkt 8b, bilaga § 10:16) ........................................... 42 

Beslutsunderlag - Ledaren (punkt 8c, bilaga § 10:17) ....................................................................... 44 

Beslutsunderlag - Föreningarnas och distriktens uppdrag i UNF (punkt 8d, bilaga § 10:18) ....... 47 

Beslutsunderlag – Dalarnas konto (punkt 8f, bilaga § 10:20) ........................................................... 54 

 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-01-28-30 
 

2(54) 

Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 10:1) 
Ärende Vem Förslag Beslut 

1. Öppnande JS   

2. Fastställande av 

föredragningslistan 

JS   

3. Lägesrunda 

4. Val av mötesfunktionärer 

a) Mötesordförande 
b) Mötessekreterare 
c) Justerare 

JS 

JS 

  

5. Personalfri punkt JS   

6. Rapporter 

a) Föregående protokoll och 
beslutsuppföljning 

b) Ordföranderapport Jane 
c) Rapport Jacob 
d) Kassörsrapport Johan 
e) GS Rapport 
f) Popbox 
g) Bildningsrapport 
h) Rapport- Drogpolitiska utskottet 
i) Historieutskottet 
j) Rapport 

underbudgetförslyttningar 
k) UNF är en organisation som 

bildar världsförbättrare 
l) Rapport UNF erbjuder fler en 

meningsfull och trygg fritid 
m) Rapport UNF är en 

välfungerande och engagerande 
organisation 

JS 

SU 
 
JS 
JN 
JF 
BJ 
JF 
SS 
SU 
FN 
SU 
JF 
 
SS 
 
JN 
 
JS 

  

7. Diskussionsunderlag  JS 
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8. Beslutsunderlag 

a) Beslutsunderlag: Ansvar för attest 
och efterkontroll inom UNF 

b) Beslutsunderlag kontotecknare 
Jämtland 

c) Beslutsunderlag Ledaren 
d) Beslutsunderlag Föreningarnas 

och distriktens uppdrag i UNF 
e) Beslutsunderlag Dalarnas konto 
f) Beslutsunderlag medlemsärende  

JS 

 

  

9. Övriga frågor 

10. Nästa möte 

11. Avslutning 

JS 

JS 

JS 
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Ordföranderapport Jane Segerblom (punkt 
6b, bilaga § 10:2) 
Gäller period: 2021/10/30-2022/01/14 

Rapport  

Nu är det återigen dags att skriva en rapport för den gånga perioden mellan styrelsemötena. 

Detta blir den första rapporten på det nya året, vilket känns helt sjukt att tiden har gått så snabbt. 

Det känns fortfarande som att det nyss var kongress. Perioden som har varit nu har känts väldigt 

lång jag har haft mycket att göra både privat och i UNF. Under juldagarna tog jag lite välbehövlig 

ledighet fanns dock tillgänglig ifall det skulle uppstå något krisärende under Julkursen.  

Men nu är verkligheten tillbaka igen och jag har sakta men säkert kommit igång med UNF:andet 

ordentligt. I början av januari har fokuset legat på att förbereda inför årsmötena och 

arbetshelgerna. Det kommer även att vara ett nätverk helgen innan förbundsstyrelsemötet och 

jag kommer även ha deltagit under personalsamlingen.  

Extraordinära insatser    

• DSS 

• Riksstyrelsemöte 

• Möte kring kursgårds- och samlingsfond med de andra förbunden 

• Faddring  

• Intervju för ny personal  

• Utredning kring föreningar  

• krisgruppsmöte 

Framåt  

Nu framåt kommer allt mitt fokus ligga på mitt faddercoach uppdrag för att se till att distrikten 

genomför årsmöten och arbetshelger. Jag kommer även jobba mycket med nätverket och se till 

att dem nya ordförandena får en ordentlig start på mandatperioden. Jag har mycket planer och 

tankar inför 2022 som jag hoppas kommer kunna genomföras. Vill inte skriva för mycket i 

rapporten innan det hänt, men har mycket planer framåt för UNF.  

 

” "Real change, enduring change, happens one step at a time." 

Ruth Bader Gingsburg 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten  

 
Jane Segerblom  
jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85 
Mullsjö, 2022-01-14 
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Rapport Jacob Nehrer (punkt 6c, bilaga § 
10:3) 
Gäller period: 2021/10/29 - 2022/01/16 

Rapport  

Årets första rapport för mig! Tack för ett fint avslut på förra året. Sedan min förra rapport känns 

det som att mycket har hänt! Jag har fått komma ut och träffa och prata med fler medlemmar, 

främst från Örebro, Jönköping och Stockholm i värvnings sammanhang. Jag har även haft 

tillfälle att prata med medlemmar i Dalarna, Kronoberg och Skåne vilket har varit väldigt kul. 

Det har tagit upp mycket av min tid innan årsskiftet, tillsammans med fortsatt arbete med 

värvningskampanjen UNF till fler som nu är lanserad! Dessvärre behövde lanseringen 

senareläggas, mycket på grund av att processen med anställningar tagit mycket av 

kommunikatörens tid i anspråk. Det har antagligen gjort att kampanjen kanske inte flyger lika 

bra som jag hade hoppats, men förhoppningsvis kan det gå bra ändå eftersom att kampanjen 

löper under en lång tid. 

Ett litet plock av saker jag ägnat min tid åt under perioden 

• Krishantering 
• Planerande av värvningskampanj 
• Tagit fram material för återvärvning 
• Arbete med Mål- och fokusområde 
• Värvat med UNF Jönköping, UNF Örebro och UNF Stockholm 
• Distriktsstyrelsesamling 
• Sammanslagning UNF Väst och UNF Älvsborg 

 

Framåt  

Jag hoppas att snart kunna komma igång ordentligt i samarbetet med den nya personalen och att 

få se hur året startar med kampanj, återvärvning och årsmöten. Snart börjar planeringen inför 

hösten också som jag hoppas kommer bli ännu bättre nu när vi också har personal på plats 

ordentligt. Jag hoppas även att jag kan komma ut och värva med våra föreningar och distrikt! 

” Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså inte en handling utan en vana.”  

-Aristoteles. 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten  

 

Jacob Nehrer 
Jacob.nehrer@unf.se 076-0475490 
Västerås, 2021–01-16 
 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-01-28-30 
 

9(54) 

Kassörsrapport Johan Fridlund (punkt 6d, 
bilaga § 10:4) 
Rapport  

Det är ett nytt år och vi går in i året med en stark känsla, vi har ökat i medlemsantal! 2022 ska bli 

året vi ökar igen och det känns bra tycker jag. Med att öka igen så menar jag självklart 

medlemsantalet och inte öka smittade (vilket det iof gör nu) men det ska sänkas igen! Nog med 

svammel. Sedan senaste mötet har jag nog precis som ni försökt att ha lite julledigt men har ändå 

arbetat på med det nödvändigaste. 

Några av de större aktiviteterna som skett sedan sist: 

• Vit Jul - haft en öppen fritidsgård i Brunflo på julafton. 
( https://sverigesradio.se/artikel/fritidsgarden-i-brunflo-blir-fristad-fran-fulla-foraldrar-pa-
julafton ) 

• Varit med på Jönköpings distriktsstyrelsemöte. 
• Haft uppstartsmöte med mål- och fokusområdesansvariga. 
• DSS 
• NBV möte (iof inte som FS representant men ändå) 
• Påbörjat arbetet med distriktsbidrag del 2. 
• Kassörsnätverk 

 

Framåt  

Nu är det först och främst att se till att alla distriktsbidrag betalas ut så snart som möjligt samt att 

alla ska få till boksluten till sina distriktsårsmöten. 

Slutord  

Nu kör vi hårt och vi ska slå nya höjder! 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Johan Fridlund 

Stockholm, 2022-01-06  
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Generalsekreterarrapport till FS-möte 
220128-30 (punkt 6e, bilaga § 10:5) 
Rekrytering till den nya organisationen 

Sedan det senaste förbundsstyrelsen har både jag och framförallt biträdande generalsekreterare 

Jonar Larsson gjort ett omfattande arbete med rekrytering till den nya personalorganisationen. 

Tre som hade fasta tjänster som verksamhetsutvecklare fortsätter: Victor Emmoth som 

föreningsutvecklare i region Norr, Maryam Movahed som föreningsutvecklare i region Öst och 

Nina Adolfsson som distriktsutvecklare i Norr och Öst. Två som under hösten hade 

tidsbegränsade anställningar som verksamhetsutvecklare fick fasta anställningar: Eleonora Blom 

som föreningsutvecklare i Öst och Paulina Sjöberg som distriktsutvecklare i Mitt och Syd. Helt 

nya i organisationen är Ilona Erdemli som föreningsutvecklare i Mitt, Sara Olofsson som 

föreningsutvecklare i Norr och Frida Lind som förbundsutvecklare. Vi är mycket glada över 

dessa nya rekryteringar och känner redan så här kort inpå deras anställningar att det kommer att 

bli ett lyft! 

En tråkigare nyhet var att vi lite lyckades hitta tillräckligt bra kandidater till tre tjänster, som 

därför vakantsattes. Nytt försök med rekrytering till de tjänsterna kommer att påbörjas inom 

kort. De tjänster som är vakanta är en av de två föreningsutvecklarna i personalregion Mitt och 

båda tjänsterna som föreningsutvecklare i region Syd. 

Sjösättning av den nya organisationen 

Personalen arbetar nu helt enligt den nya organisationen, men ännu återstår många detaljer och 

arbetsprocesser att reda ut. Så under en första period nu kommer det nog att vara vissa 

oklarheter, men det positiva med det är att har möjligheten att anpassa oss så bra som möjligt till 

UNF:s behov och inte behöver vara fast i gamla strukturer. 10-12 januari hade vi en lyckad 

introdag för de nyanställda, men personalsamlingen som var tänkt att vara 13-14 januari, med 

fokus bland annat på hur vi ska jobba i den nya organisationen, fick dessvärre ställas in på grund 

av sjukdom i personalgruppen. Nya tag i digitalt format planeras dock till nästa vecka. 

Jag och biträdande generalsekreteraren har sagt upp de gamla kontorslokaler vi inte längre 

behöver och skrivit kontrakt på nya. En flytt av kontorsmöbler och annat genomfördes under 

veckan som varit. 
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Personalförändringar 

Förutom de nya rekryteringarna har det skett en del förändringar sedan sist: 

• Verksamhetsutvecklaren Jenny Grahn har sagt upp sig och slutat 31/12.  
• Philipe Günther Bäckström avslutade sitt vikariat som planerat 31/12 som 

verksamhetsutvecklare i Gävleborg. 
• Som projektledare för vårt kamratstödsmaterial Kompisboken anställdes Nagaad Kadir 

Abdimaxmud och Malte Loman och de jobbade från slutet av november till sista 
december. 

•  

Användning av coronabidrag från Socialstyrelsen 

Som nämns ovan anställdes Nagaad och Malte att jobba med Kompisboken. De hann göra 

mycket under sin relativt korta anställning: Ta fram och hålla en digital utbildning, utveckla en 

digital utbildning för Skilltree/Digitalisten samt skicka exemplar av Kompisboken till UNF-

landet, ungdomsmottagningar, skolor med flera. Utöver det anlitade vi en byrå för att göra en 

animerad film med det viktigaste materialet i Kompisboken. Den blev väldigt bra, och vi delade 

den genom bland annat sponsrade inlägg på sociala medier. Detta bidrag ska återredovisas till 

Socialstyrelsen nu i början av året. 

Ekonomi 

Nu pågår det sista arbetet med att hantera fakturor från 2021, och en relativt intensiv period 

kommer att ta vid med arbete med bokslutet. Den nya planen för konton, kostnadsställen samt 

projekt har offentliggjorts och har börjat användas. Vi har även tagit fram och spridit förbättrade 

rutiner för fakturahantering. Jag och kassören Johan Fridlund har gjort en omfattande 

genomgång av ekonomiskt utfall för att dels få en bra lägesbild, dels fånga upp eventuella 

felkonteringar. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

Björn Lindgren 

Generalsekreterare 

Tyresö, 2021-01-16 
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Rapport POPBOX (punkt 6f, bilaga § 10:6) 
Bakgrund 

Vi har under december haft ett samarbete med Vit Jul där vi har sålt fyra stycken ”adventsboxar” 
eller ”Vit Jul boxar”. Samarbetet har varit lyckat och alla boxar har gått åt, vilket vi gläds åt. 
POPBOX har även synts på fler ställen genom Vit Jul kampanjen vilket vi är tacksamma för.  

 

Nuläge 

Vi har nu arbetat fram en prenumerationslösning där man kan säkerställa att få POPBOX 
varannan månad när en ny släpps utan att behöva tänka på att behöva gå in på hemsidan och 
beställa en box. Detta gör även att vi kan säkerställa en inkomst då vi vet hur många boxar som 
prenumeranter ska ha och sedan kommer det att gå att sälja styckvis till övriga. 

 

Framåt 

Vi kommer att fortsätta att arbeta med marknadsföring för att få ut POPBOX till fler 
konsumenter och utanför rörelsen. 

En muntlig rapport kommer att komma på mötet med mer detaljer. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

Johan Fridlund, Björn Lindgren & Hanna Minter 

POPBOX-gruppen 

Landsbygd och storstad i samverkan 

2022-01-15 
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Bildningsrapport (punkt 6g, bilaga § 10:7) 
Nationella bildningsarbetet 

Ledaren: Det har inte hänt särskilt mycket med Ledaren under perioden. Beslutet som tas på detta 

mötet avgör framtiden. Målet var att ledarmaterialet skulle vara färdigt tills detta möte, men det 

har inte blivit färdigt i tid. 

Kamratstödskursen: Nu är 2021 kamratstödskurs genomförd! Vi har inte hunnit utvärdera när 

denna handling skrivs, men det kommer vara gjort inför mötet, ni får en mer genomgående 

rapport muntligt. Det blev en annorlunda kurs, i med den pågående pandemin, och även om 

deltagar- och ledarskaran var något mindre än planerat gick arrangemanget bra. Stort tack till 

huvudledarna, Birk Wikén och Caroline Eriksson, för deras engagemang!  

Distriktsstyrelssamlingen: DSS:en genomfördes något annorlunda än planerat, och även om den 

blev något mindre och på en annan plats så var deltagarna i helhet nöjda. Ni kan läsa mer i 

utvärderingen.  

Digitalisten: Nu har arbetet med digitalisten kommit igång på riktigt! Tre kurser är planerade för 

lansering i mars, Föreningsboken, Kamratstöd och Kommunrankningen. Det blir även 

eventuellt en fjärde, mer info om det vid ett senare tillfälle. På grund av stora brister i det tidigare 

arbetet med digitalisten är det mycket arbete kvar att göra och mer stöd från FS kan behövas.  

Bildaren: Utredningen av Bildaren har kommit en bit och arbetat med den första Bildaren 

kommer att börja inom kort. Amanda Dafors och jag kommer att ansvara för den första kursen 

som planeras till slutet på våren. 

Föreningsstyrelsessamlingar: Utredningen har precis kommit igång, mer info kommer på senare 

FS möte.  

Det finns nu en preliminär planering med datum för nästa års alla kurser, dessa går att se i 

bildningsmappen.  

Bildning i landet 

UNF landet har inte hunnit komma igång med årets bildningsarbete, och som vanlig var vintern 

en period utan någon bildning. Nu tar vi nya tag och lyfter bildningsarbetet i hela landet. Det 

värvades mycket under senhösten och nu måste vi se till så alla medlemmar går en UNF:are! 
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Övrigt 

På grund av personliga anledningar så har arbetet varit lite svagt under vintern. Men nu har 

mycket börjat komma igång. Kommunrankningen planerar sin lansering i slutet på februari, 

Digitalisten i mars och Bildaren snart efter det. Målet för den tidiga våren är att få in den nya 

personalen i bildningsarbetet, komma igång med de nationella projekten, samt planera för hur vi 

kan lyfta UNF:aren.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

 

Bildningsledare 

Simon Schönbeck 

simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

Stockholm, 2022-01-15 
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Beslutsuppföljning (punkt 6h, bilaga § 10:8) 
Detta är första gången som beslutsuppföljningen rapporteras i en offentlig handling. 

Förbundsstyrelsen har haft tillgång till beslutsuppföljningen i sin nuvarande form sen slutet av 

oktober 2021. 

Beslutsuppföljningen består av två delar: 

• Samtliga beslut som fattats av kongressen 2021. 
• Samtliga beslut som fattats av förbundsstyrelsen sen kongressen 2021. 

Syftet med beslutsuppföljningen är att redovisa statusen för verkställandet av besluten. 

Beslutsuppföljningen är baserat på protokollen för kongressen och förbundsstyrelsens möten 

med vissa undantag: 

• Beslutsuppföljningen exkluderar beslut om mötets arbetsordning (till exempel fastställande 
av föredragningslistor och val av mötespresidium) och noteringar i protokollet (av exempelvis 
diskussioner, rapporter och beslut tagna av andra organ). 

• Bifallna ändringar av förslag i möteshandlingar finns inte i beslutsuppföljningen. 
• Den offentliga versionen av beslutsuppföljningen kan exkludera beslut i sekretessbelagda 

ärenden (till exempel medlemsärenden och ärenden som berör personalorganisationen). 

 

Beslutsuppföljningen uppdateras löpande av förbundsstyrelsen. Denna rapport innehåller en 

ögonblicksbild av beslutsuppföljningen vid tidpunkten för författandet av denna handling. 

Samtliga beslut som fattades vid förbundsstyrelsens möte 13-14 november 2021 kan ändras då 

protokollet inte hade justerats vid tidpunkten för författandet av denna handling. 

Denna rapport innehåller även en förteckning över de stadgeändringar som bifölls av 

kongressen 2021 utan två tredjedels majoritet och kräver ett samstämmigt beslut vid en 

ytterligare kongress för att verkställas enligt § 6:3 i stadgarna. 

Förslag till beslut 

Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att notera rapporten. 

Sebastian Udenius 

Söderhamn 16 januari 2022 
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Rapport – Drogpolitiska utskottet (punkt 6i, 
bilaga § 10:9) 
Period 8/12–21 – 16/1–22 

Rapport 

 

Den 8 december hade utskottet sitt uppstartsmöte. Det är ett gott gäng som brinner för 

drogpolitik och samhällsförändring. Agendan för mötet va att prata ihop oss och sätta riktlinjer 

för gruppen och vilka förväntningar som finns på varandra.  

 

Vi pratade en hel del om vad vi vill göra framåt som att göra en valplan för UNF och hur vi ska 

synas i externt i traditionella medier men även sociala medier. Pondus och att ta mer plats är 

något vi enades kring och kommer säkert att bli genomgående i vårt arbete framöver. Vi har 

tyvärr inte landat i konkreta planer för året och kommer således inte lämna in en plan för mål 

och fokusområdet till förbundsstyrelsemötet i januari. Vi kommer att lämna in den planen vid 

mötet i mars istället och hoppas att förbundsstyrelsen är okej med det.  

 

Några slutord från mig är att jag tror att den här gruppen kan komma långt. Vi har en ny 

medlem i gruppen som jag tror kommer växa i UNF med hjälp av de andra gamla rävarna. UNFs 

drogpolitiska arbete ligger i goda händer. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås 

att notera rapporten. 

 

 

Filip Nyman 

Förbundsordförande 

Uddevalla 2022-01-16 
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Rapport – Historieutskottet (punkt 6j, bilaga 
§ 10:10) 
Bakgrund 

Förbundsstyrelsen beslutade på mötet 13–14 november 2021 att fastställa medlemmarna i 

Historieutskottet till Sigrid Björk, Sebastian Udenius och Wilhelm Wirén. Fokuset för tiden 

framåt var att initiera arbetet inom utskottet och fortsätta sökandet efter ytterligare 

utskottsmedlemmar. 

Analys 

Jag har inte prioriterat Historieutskottet under den senaste tiden och har därmed inte kallat 

utskottets medlemmar till något uppstartsmöte. 

Ansökningsformuläret för nya utskottsmedlemmar har varit öppet sen  

Framåt 

Historieutskottets medlemmar kallas till ett uppstartsmöte för att initiera utskottsarbetet. 

Förslag till beslut 

Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att notera rapporten. 

Sebastian Udenius 

Söderhamn 15 januari 2022 
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Rapport - Underbudgetförflyttningar (punkt 
6k, bilaga § 10:11) 
Bakgrund 

Enligt delegationsordningen har förbundskassör och generalsekreterare (vi) rätt att göra 
underbudgetmässiga förflyttningar och ska sedan delge förbundsstyrelsen denna information. 
Under novembermötet gjorde förbundsstyrelsen själva en förändring i budgeten i enlighet med 
förslag som vi lade fram, under genomgången kom även informationen att det kommer att 
behöva göras en förflyttning i underbudgeten kring personal. Det som krävdes innan denna 
förändring var att vi skulle göra en uträkning för att förflytta rätt, det har nu gjorts en uträkning 
kopplat till att flytta pengar från posten ”personalkostnader” till ”omkostnader personal”. 
Anledningen till att det ska förflyttas är att posten ”personalkostnader” endast ska innehålla 
lönekostnader och att ”omkostnader personal” innefattar försäkring, friskvård, förmåner, mm. 

Vi har därmed beslutat att flytta 300.000kronor från posten ”personalkostnader” till posten 
”omkostnader personal”. De nya summorna är därmed: Personalkostnader 7 450 000 kr och 
Omkostnader personal 615 000 kr.  

Förbundsstyrelsen föreslås 
att notera rapporten. 
 

Johan Fridlund & Björn Lindgren  

Åkersjön och Stockholm 
Två jämtar i samråd. 

2022-01-01 
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Rapport - UNF är en organisation som bildar 
världsförbättrare (punkt 6l, bilaga § 10:12 
Bakgrund  

UNF är en organisation som på många sätt profilerar sig för sin bildningsverksamhet. Covid-19 

pandemin har varit en stor prövning för hela UNF och särskilt bildningen, som ofta är beroende 

av det fysiska mötet, har varit lidande. Därför behövs krafttag! För att UNF ska kunna fortsätta 

så behöver vi kompetenta medlemmar som tar oss vidare. Mål och fokusområdet “UNF är en 

organisation som bildar världsförbättrare” fokuserar på just detta.  

Trots pandemins spår finns det även flera stora möjligheter i framtiden. Vi är i slutet av en 

personalomorganisering som ger oss möjlighet att strukturera om bildningsarbetet för att göra 

det lättare att arrangera bildning. Samtidigt har vi ett nytt bildningssystem, och 

kongressuppdrag, som sätter igång de nationella och regionala kurserna. Bildningsresan är 

annorlunda och kommer ge UNF:are möjlighet att utveckla sig på många nivåer.  

Parallellt med mål och fokusområdet så har förbundsstyrelsen redan givit bildningsledaren ett 

övergripande ansvar för bildningsområdets tillgänglighet och genomförande. Det arbetet har 

konkretiserats i bildningsplanen för 2021-2023. För att undvika dubbelarbete så innehåller 

denna plan inte de åtgärder som redan är delegerade av förbundsstyrelsen på området. Alltså: 

Implementering av Ledaren, Utredning och utförande av Bildaren, Utredning och utförande av Höjdaren 

samt Utredning av Föreningsstyrelsesamlingarna. Dessa rapporteras i de enskilda projekten, även 

om de knyter an till området genom målet “UNF genomför fler spetsinriktade bildningsinsatser” och 

“Ledare och förtroendevalda på alla nivåer upplever att de utvecklas och höjer sin kompetensnivå”.  

Framåt 

Som områdesansvarig ingår det i uppdraget att ta fram en implementeringsplan för kommande 

år. Denna är framtagen för att uppnå de mål som fokuseras på bland mål- och fokusområdena 

och deras framgångsfaktorer. För detta område gäller det arbetsplansmålen: “80 % av nyvärvade 

ska gå UNF:aren inom ett halvår efter värvningstillfället”, “Ledare och förtroendevalda på alla nivåer 

upplever att de utvecklas och höjer sin kompetensnivå” och “UNF genomför fler spetsinriktade 

bildningsinsatser” 

Utifrån dessa har jag skrivit en implementeringsplan som följer:  
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Implementeringsplan: UNF är en organisation som bildar världsförbättrare 

Flera processer är pågång för att skapa och implementera de olika stegen i bildningsresan som 

sker efter UNF:aren. Bildningsplanen och de enskilda projekten som initieras gör därför att vi 

redan är på god väg att uppnå arbetsplansmålet “UNF genomför fler spetsinriktade bildningsinsatser”, 

samt de två undermålen i mål och fokusområdena: “Vi utreder och implementerar nya 

bildningsinsatser” och “Vi gör en kartläggning över vilka inriktningar den här typen av bildning behövs 

kring”.  För att projekten inte ska bli för splittrad utan ska kunna uppfylla ett samlat syfte för 

UNF så behöver bildningsarbetet kartläggas ytterligare.  

Ifråga om målet “80 % av nyvärvade ska gå UNF:aren inom ett halvår efter värvningstillfället” finns det 

långt mycket mer att göra. Föregående år rapporterades det in 6 UNF:are i hela landet, med 

totalt 67 deltagare. Av UNF:s över 2 500 medlemmar 2021 så är det ytterst få som får gå en 

UNF:are. Vi behöver bygga upp en stor kapacitet för att kunna klara av målet. Vi måste skapa en 

bildningskultur i distrikten med fokus på kontinuitet. Samtidigt måste vi säkerställa att det finns 

kompetens att leda kursen och göra kursen mer tillgänglig.  

UNF:aren måste genomsyra mycket av förbundets arbete för att vi ska kunna klara av målet. 

Förbundsstyrelsen måste tydligt visa och stötta UNF:aren i landet. Personalen måste prioritera 

UNF:aren i värvningsarbetet. Samtidigt som vi behöver kampanjer för kunna katalysera arbetet.  

Målet “Ledare och förtroendevalda på alla nivåer upplever att de utvecklas och höjer sin kompetensnivå” 

har förbundsstyrelsen redan börjat arbeta med. Genom förbundsuppdragen och utskotten så har 

redan delar av målet uppnåtts. Därför kan det vidare arbetet fokusera på att utveckla vårt arbete 

kring bildningsresan. Detta görs genom att, förutom de ordinarie kursernas implementering, 

breda bildningsresan. Utvecklandet av arbetet kring studiecirklar och Digitalisten möjliggör oss 

att uppnå målet.  

Resursbehov 

Den största resursen som kommer behövas är tid, både av ideella och personal. Under förra 

mötet beslutades att området skulle tilldelas 20 000 kronor. Området ska tilldelas en ansvarig 

från personalen, även om det ännu inte gjorts.  

Utöver vad som redan tilldelats så kommer särskilt fältpersonalens och faddergruppens tid och 

engagemang behövas för att vi ska kunna uppnå de mycket ambitiösa målen.  
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Kvartalsplan för 2022 

Q1: Kunskapslyft kring UNF:s bildning och implementering av steg två i bildningsresan 

På grund av personalomorganiseringen så kommer det vara svårt att genomföra något konkret 

projekt för att utveckla området. Samtidigt är det alltid svårt att genomföra bildning under 

årsmötesperioden. Istället fokuserar vi på att sprida information om bildningen som redan finns 

och den som ska utvecklas under nästkommande kvartal. Särskilt fokus är på att informera om 

första och andra steget på bildningsresan. Samt att utveckla kompetensen och engagemanget 

inom personalstyrkan som behövs för bildningsarbetet.  

● Projekt: Informationskampanj 

● Digitalisten lanseras 

● Befästa bildningsarbetet i personalstyrkan 

Q2: Förberedelser för bildning lokalt 

Kvartalet fokuserar främst på tillgängliggöra den bildningen som redan finns och utveckla 

kapacitet i föreningar och distrikt för att kunna hantera behovet av UNF:are kurser.  

● Projekt: Tillgängliggöra bildning 

● Ledaren implementeras 

● DSS:en 

● Bildaren genomförs 

● Utveckla materialet på och användandet av Digitalisten 

Q3: Fokus: UNF:aren 

Det ambitiösa målet där 80 procent av nyvärvade ska ha gått UNF:aren ställer höga krav på hela 

vår organisation och det kräver ett tydligt fokus. Därför är perioden helt fokuserad på just 

utvecklandet av arbetet med UNF:aren i landet. Arbetet ska fokuseras kring ett större projekt.  

● Projekt: UNF:aren 
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Q4: Bildningsresans utvecklande 

Hösten och vintern är mindre fokuserad. Projektet för UNF:aren i Q3 kommer fortsättas även i 

Q4 men fokus kommer delas med andra delar av bildningsresan. Flera nya kurser genomförs och 

det breda arbetet kring studiematerial, Digitalist och studiecirklar utvecklas.  

● Projekt: UNF:aren 

● Höjdaren genomförs 

● Ledarens andra steg genomförs 

● Studiematerialet, Digitalisten och studiecirkelsarbetet utvecklas.  

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

Bildningsledare 

Simon Schönbeck 

simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

Stockholm, 2022-01-15 
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Rapport – UNF erbjuder fler en meningsfull 
och trygg fritid (punkt 6m, bilaga § 10:13) 
Rapport  

Arbetet med området går framåt. Just nu har jag planerat på egen kammare, men arbetet 

framöver kommer behöva synkas med förbundsutvecklare och annan personal för att få en bra 

förankring och vara säker på att vi kan genomföra allting. Hittills har jag jobbat utifrån den 

tidsplanen ni finner nedan. Det första kvartalet är ganska fullspäckat, men jag hoppas att med 

dem grundpelarna satta kommer det fortsatta arbetet vara enklare att genomföra, både för 

personal och ideella. Att implementera eBas i föreningarna igen kommer vara ett viktigt arbete 

som även måste göras kontinuerligt under året och även kommande år. Verktygen för 

föreningsfaddring finns på många olika platser, det arbetet bygger främst på att göra det 

tillgängligt och få personalen att på ett enhetligt sätt arbeta med föreningsfaddring för att 

implementera det i hos distriktsstyrelser. 

Punkterna om värvningskampanj och återvärvning är redan igång och behöver bara hållas i. 

Q1- Värvningskampanj, återvärvning och FÅM 

• Prioritera vilka distrikt som ska bli 100 medlemmar tillsammans med 
förbundsutvecklare 

• Prioritera nyckelorter tillsammans med förbundsutvecklare 
• Värvningskampanj körs 
• Återvärvning 
• eBas i föreningarna 
• Ta fram verktyg för föreningsfaddring 

Framåt  

Framåt kommer jag behöva arbeta tätt med förbundsutvecklaren för att få igenom det här 

arbetet på ett bra sätt. Att våra ideella ställer upp på målen om föreningsstöd är också en viktig 

del för att vi ska lyckas. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten  

 

Jacob Nehrer 
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Jacob.nehrer@unf.se 076-0475490 
Västerås, 2021–01-16 

UNF erbjuder fler en meningsfull och trygg fritid 

Koppling till arbetsplansmål 

- UNF återvärvar 75% av vår medlemsbas årligen 

- UNF ökar med minst 30% i medlemsantal varje år 

- 17 av UNF:s distrikt har minst 100 medlemmar 
 
UNF står inför utmaningen att återhämta sig efter pandemin, men även inför andra utmaningar 
som vi måste ta oss an för att komma starkare in i kommande mandatperiod. Med distrikten och 
föreningarna i fokus bygger vi en stark verksamhet som håller länge och möjliggör för oss att 
som folkrörelse ge nykterheten till fler ungdomar i Sverige. Vi ger även någonting till Sverige, 
demokratikämpar som står upp för vad som är rätt och som är solidariska nog att dela med sig av 
gåvan som är UNF. 
 
Målområden 2022 
UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal varje år 
  
UNF återvärvar 75% av vår medlemsbas årligen 

• Vi genomför nationella återvärvningskampanjer 
• Vi har ideellt aktivt stöd på alla nivåer inom förbundet 
• Vi arbetar med att öka användningen av eBas i föreningar och distrikt 

 
 

UNF ökar med minst 30% i medlemsantal varje år 

• Vi genomför nationella och regionala värvningskampanjer 
• Vi kraftsamlar på strategiska nyckelorter för att värva 
• Vi utvecklar föreningsstödet och ser till att det genomförs överallt 

 
 

17 av UNF:s distrikt har minst 100 medlemmar 

• Vi ser till att ha bra stöd som når brett i landet 
• Vi fokuserar på att bygga starka föreningar och stötta dem 

 
 

  

mailto:Jacob.nehrer@unf.se
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Framgångsfaktorer 

o Föreningsstöd 

o Distriktsstöd 

o En smart och effektiv organisationsform 

o Föreningsfokus 

o Nationella återvärvningskampanjer 

o Implementera eBas i föreningar och distrikt 

o Faddring med tydligt ändamål 
o Tydlighet i vad och varför vi prioriterar 

o Uppföljning utav återvärvning för att säkerställa att det genomförs 

Tidsplan: 
 

Q1- Värvningskampanj, återvärvning och FÅM 
• Prioritera vilka distrikt som ska bli 100 medlemmar tillsammans med 

förbundsutvecklare 
• Prioritera nyckelorter tillsammans med förbundsutvecklare 
• Värvningskampanj körs 
• Återvärvning 
• eBas i föreningarna 
• Ta fram verktyg för föreningsfaddring 

 

Q2 - DÅM, DSS 
• Ideella lär sig om föreningsfaddring på DSSen 
• Värvningskampanj 

 

Q3 - Värvningskampanj 
• Kampanj Kraftsamling - vi är fler och måste bli fler 
• Föreningsstödet prioriteras av distrikt 
• eBas återimplementering 

 
 

Q4- Förberedelse för DÅM, värvningskampanj,  
• Förbundets arbetsplan bryts ned för distrikt och föreningar att prioritera utifrån 
• Förbereda återvärvning och hur vi följer upp 
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Rapport – UNF är en välfungerande och 
engagerande organisation (punkt 6n, bilaga 
§ 10:14) 
Rapport 

Arbetet på området går framåt. Det har nu intensifierats i och med att årsmötesperioden har 

kommit i gång. Personalorganisation påbörjade arbetet med årsmöten redan under hösten för att 

kolla läget och planera framåt. Detta är den främsta arbetsuppgiften framåt för både 

personalorganisationen och förbundsstyrelsen.  

Under nätverken kommer det påbörjas ett arbete där vi kommer prata om distriktsårsmöten och 

hur distrikten kan skriva en arbetsplan utefter förbundets kongress beslutade arbetsplan. Detta 

arbete påbörjar vi för att underlätta för distrikten framåt i handlingsskrivande och planeringen 

inför årsmötena.  

Till detta förbundsstyrelsen har det skrivits en uppdragsbeskrivning för distrikt och föreningar 

vilket är det första steget i att tydliggöra uppdraget för dem ideella men även den nya 

personalorganisationen.  

Många delar på under detta arbetsplansmål går under många utav dem andra pågående arbeten 

med bland annat UNF erbjuder en meningsfull och trygg fritid.  

Q1- FÅM och DÅM 

• Alla distrikten som genomför årsmöte får besök av en utvald person ur förbundsstyrelsen 
• Möjliggör och se till att distrikt och föreningar har tillgång till de verktyg som finns för 

att underlätta och effektivisera planeringen inför årsmötet 
• Föreningarna stöttas i genomförandet av deras årsmöte 
• eBas för föreningarna och distrikt 
• Under nätverken får distrikten en introduktion i hur dem kan skriva handlingar inför 

årsmötet  
• Distrikten får stöttning av förbundsfadder i planering och genomförandet av årsmötet 

Framåt  

Nu efter förbundsstyrelsemötet kommer vi nog alla märka av hur arbetet kommer intensifieras 

och hur viktigt det är att detta arbete gör i tätt samarbete med personalorganisation för att detta 

ska ro i hamn.  
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten  

 

Jane Segerblom 

Jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85 

Mullsjö, 2022–01-16 
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Bilaga 1  

UNF är en välfungerande och engagerande organisation  

Koppling till arbetsplansmål: 

● Förtroendevalda på alla nivåer upplever att det administrativa arbetet effektiviseras och 

minimeras 

Förbundsstyrelsens nedbrytningar 2022: 

- Vi prioriterar genomförandet och uppföljningen av årsmöten 
- Vi effektiviserar den interna kommunikationen för att bättre nå våra medlemmar 
- Vi tydliggör uppdraget för våra ideella 

 

Framgångsfaktorer 

● Effektiv organisationsform – Personalomorganiseringen 

● Implementering av eBas 

● Effektiva kontaktvägar och relationsskapande 

 

Tidsplan 

Q1- FÅM och DÅM 

● Alla distrikten som genomför årsmöte får besök av en utvald person ur förbundsstyrelsen 
● Möjliggör och se till att distrikt och föreningar har tillgång till de verktyg som finns för 

att underlätta och effektivisera planeringen inför årsmötet 
● Föreningarna stöttas i genomförandet av deras årsmöte 
● eBas för föreningarna och distrikt 
● Under nätverken får distrikten en introduktion i hur dem kan skriva handlingar inför 

årsmötet  
● Distrikten får stöttning av förbundsfadder i planering och genomförandet av årsmötet  
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Q2- DSS, Arbetshelger och personalsamling 

● Samla in tankar ifrån distrikten om hur den interna kommunikationen kan effektiviseras 
tillsammans med kommunikatören- hur når vi ut till många 

● Distriktsordförandepärmen  
● Föreningar och distrikts uppdrag i UNF- personalsamlingen  
● Distrikten får stöttning i att genomföra arbetshelg  
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Beslutsunderlag – Ansvar för attest och 
efterkontroll inom UNF (punkt 8a, bilaga § 
10:15) 
Bakgrund  

Det råder en viss begreppsförvirring kring ord som kontering, attestering, efterkontroll, 
godkännande och utanordning. Vi börjar därför med att reda ut vad vi menar med orden: 
 
I Centsoft, programmet vi använder för att hantera framförallt fakturor och utläggsersättning till 
förtroendevalda, finns det två steg som kallas “attestering” och “efterkontroll”. Attestering är det 
första steget och innebär här att granska att en faktura stämmer med vad som utförts, och att välja 
konto, kostnadsställe och eventuellt projektnummer. Nästa steg, efterkontroll, innebär dels att 
granska att val av konto, kostnadsställe och eventuellt projektnummer är korrekt, dels att 
godkänna att kostnaden är riktig och ska gå till bank för utbetalning. Det system som användes 
innan Centsoft använde andra ord för dessa steg, vilket bidrar till en viss förvirring. 
 
I FlexHRM, systemet för personalens tidsrapportering och utläggsredovisning, används istället 
termen klarmarkera för det första steget och attestera för det andra steget. Detta bidrar dessvärre 
ytterligare till förvirringen. 
 
Eftersom flest förtroendevalda och anställda kommer i kontakt med Centsoft väljer vi att 
använda oss av den terminologin. Det innebär alltså att attestera är det första steget i en process 
och efterkontroll är det andra steget där granskning sker och ansvar tas för att betalningen är 
riktig och ska utföras. En term som också förekommer i våra dokument är “utanordning”, vilket 
kortfattat kan definieras som “godkänna till utbetalning”. Det sker enligt våra nuvarande rutiner i 
det andra steget, efterkontrollen. Det sista steget är godkännande i bank, där controller idag 
delgodkänner och generalsekreteraren slutgodkänner en utbetalning. 
 
UNF:s förbundsstyrelse brukar på sitt konstituerande möte besluta om attest- och 
utanordningsrätt. Så skedde även i 2021 enligt förslaget “Konto, attest- och utanordningsrätt”. 
Det beslutet gav en grupp av personer rättighet att utföra de olika stegen, men beskrev inte vem 
som i normalläget ska göra det. 
 
Utifrån det beslutet, samt praxis, har kansliet tagit ett eget beslut på attestordning där det i 
slutändan varit generalsekreteraren som godkänner alla betalningar utom för sig själv. Under 
hösten har det funnits en diskussion kring både hur ansvarsfördelningen borde se ut och var 
beslut om detta ska tas. 
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Analys 

Utifrån att det är förbundsstyrelsen som är ytterst ansvariga mot kongressen kring ekonomi bör 
det vara förbundsstyrelsen och inte personalorganisationen som beslutar hur ansvar för attest, 
efterkontroll och godkännande i bank ska se ut - åtminstone på en övergripande nivå. Ser vi till 
delegationsordningen är det tydligt att generalsekreteraren har det yttersta ansvaret för kansli 
och personal och bör således även ha ansvaret för den budgeten och därmed även ansvaret att 
efterkontrollera dess kostnader.. 
 
Förbundsstyrelsens egna kostnader, såsom FS-möten och FS arbete i landet, finns det dock inte 
samma skäl till att delegera ansvar för till generalsekreteraren. Så länge förbundsstyrelsen har 
kapacitet att själva ta det ansvaret är det nog bäst om den behåller ansvaret. 
 
Verksamhet, som exempelvis olika kurser och evenemang, är det ibland förbundsstyrelsen som 
har direkt huvudansvar, men ofta är ansvar för budget och genomförande helt eller delvis 
delegerat till personalen. För att undvika oklarheter och merarbete bedömer vi att det är bäst att 
generalsekreteraren fortsatt har ansvar för att efterkontrollera dessa kostnader. 
 
Det sista steget, godkännande i bank, bör fortsatt ligga hos controller och generalsekreterare, 
eftersom en uppdelning av detta ansvar skulle innebära alltför mycket merarbete för framförallt 
controller. 
 
Till sist är det mycket viktigt  att det inte är någon som godkänner sina egna kostnader och 
ersättningar, för att undvika ekonomiska oegentligheter. 

Utifrån ovanstående analys finns det bifogat förslag på Ansvar för attest och efterkontroll inom 
UNF. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att anta förslaget på Ansvar för attest och efterkontroll inom UNF 

 
 
Johan Fridlund och Björn Lindgren 
Östersund, samt Östersund i hjärtat, 2022-01-16 
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Ansvar för attest och efterkontroll inom UNF 
Antagen av UNF:s förbundsstyrelse 2022-01-30 

Inledning 

Detta dokument syftar till att tydliggöra ansvar för attest och efterkontroll inom organisationen 
utifrån dokumentet “Konto, attest- och utanordningsrätt” som tidigare har antagits av 
förbundsstyrelsen. 

Attest är det första steget i en process vilket innebär att exempelvis en faktura kontrolleras att 
den är riktig och i enlighet med beställningen, eller att en anställd intygar att hens 
inrapporterade arbetstider stämmer. Efterkontroll är det andra steget där granskning sker och 
ansvar tas för att betalningen är riktig och ska utföras. Efterkontrollen innefattar det som ibland 
kallas utanordning. Det sista steget är godkännande i bank, där enligt UNF:s rutiner två personer 
måste signera en betalning för att den ska gå iväg. 

Ingen får efterkontrollera sin egen lön, sitt eget arvode eller andra ersättningar och förmåner för 
att minska risken för oegentligheter. 

För att undvika misstag och ogentligheter ska det vara olika personer som attesterar och 
efterkontrollerar en utbetalning, men efterkontrollanten har rätt att justera felaktigheter som val 
av fel konto eller en felaktigt ifylld tidsrapport. Val av ansvarig för attest av en viss kostnad 
avgörs av förbundskassören och generalsekreteraren i samråd, eller genom att de delegerar 
beslutet till någon annan. 

UNF:s controller ska ej godkänna i bank någon faktura eller motsvarande som inte är korrekt 
hanterad enligt detta dokument. 
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Ansvariga för efterkontroll 

Typ av kostnad Ansvar för efterkontroll 

Förbundsordförandes och övriga ledamöters 
eventuella arvode och andra ersättningar 

Förbundskassör 

Förbundskassörs eventuella arvode och andra 
ersättningar 

Förbundsordförande 

Generalsekreterares lön och andra 
ersättningar 

Förbundsordförande 

Förbundsstyrelsens egna omkostnader och 
arrangemang 

Förbundskassör 

Personalkostnader Generalsekreterare 

Alla övriga kostnader inom organisationen Generalsekreterare 
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Beslutsunderlag – Kontotecknare Jämtland 
(punkt 8b, bilaga § 10:16) 
Bakgrund  

Då Jämtlands distriktsstyrelse har hoppat av och vi inte har fått till ett extra årsmöte för att välja 
en ny distriktsstyrelse ännu så behöver förbundsstyrelsen ta ställning till hur man gör med 
Jämtlands ekonomi. Fram tills nu har en från två DS:ar haft tillgång till kontot men det känns 
inte optimalt att hen ska behöva betala fakturor som kommer till distriktet. 
 
Analys 

Det finns olika vägar fram som jag tänkte presentera, värt att ha i beaktning är att det finns 
flertalet aktiva föreningar som har verksamhet och alla föreningar har pengar på distriktets 
konto samt det finns en stor förhoppning att kunna genomföra ett distriktsårsmöte under DÅM-
perioden 2022. 

1. Förbundet tar över hela förvaltningen av kontot. Detta förslag innebär att vi stänger 
kontot och flyttar över alla pengar till förbundet som en skuld och att nästa styrelse då 
får starta ett nytt bankkonto och vi för över pengarna igen.  
En stor nackdel är då att föreningarna inte kommer åt pengarna och den verksamheten 
dör då vi i förbundet inte ska hålla på och betala räkningar och utlägg till distrikt och 
föreningar i någon större utsträckning. 

2. Förbundet tar över som företrädare för Jämtlands distrikt och har hand om kontot fram 
till det sitter en ny distriktsstyrelse. Detta gör att pengarna finns kvar under Jämtlands 
distrikt och att det sedan bara behöver tas över av styrelsen igen, ev. fakturor kan 
betalas och föreningsverksamheten fortskrida. Nackdelen med detta är att 
förbundskassören (troligtvis) får högre arbetsbelastning och att det inte säkerställs helt 
genom distriktsstyrelse vilka fakturor som ska betalas. För att säkerställa detta är det 
viktigt att varje faktura/utlägg attesteras av föreningarna och att eventuella 
distriktskostnader har säkerställts i tidigare beslut (hyror, mm.). Jag tror dock mest på 
denna för att inte skapa mer jobb för nästkommande distriktsstyrelse. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att UNF förbundet – Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) ta över som 
företrädare för Jämtland Härjedalens distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund (893201-3330). 

Att Johan Karlsson Fridlund (941229-) och Filip Nyman (960726-) representerar 
Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) som företrädare till internetbanken samt konto- 
och firmatecknare för Jämtland Härjedalens distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund (893201-
3330) var för sig från och med 2022-02-01 till och med att nytt distriktsårmöte har hållits. 

Att Anse punkten omedelbart justerad. 
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Johan Fridlund 
Helsingfors 2022-01-07 
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Beslutsunderlag - Ledaren (punkt 8c, bilaga 
§ 10:17) 
Bakgrund  

På föregående förbundsstyrelsemöte genomfördes en större diskussion om ledarens framtid och 

implementering. Ett viktigt område för förbundsstyrelsen att besluta om är huruvida vi ska 

hantera kursen internt eller externt. Utifrån diskussionen har jag formulerat tre alternativ som vi 

kan gå vidare med. Jag har själv en tydlig preferens för de sista två alternativen och redogör min 

motivering. Nedan presenteras även en kostnadsredovisning, då det handlar om mycket pengar.  

Kostnader 

Oavsett vem som arrangerar Ledaren så finns det vissa deltagarkostnader som kvarstår. Jag har 

uppdaterat mina uppskattningar sedan föregående möte, därför skiljer uträkningarna. Ledaren är 

en lite mer påkostad kurs och förväntas kosta ungefär 2 500 kr per deltagare. Med ungefär 15 

deltagare så blir det 37 500 kr per kurs. På två kurser per år blir det ca 75 000. Priset går att få ner 

genom att göra om ledaren till att vara en mindre påkostad kurs, alltså 1 500 kr per deltagare. Då 

kommer kursen kosta 22 500 kr och 45 000 per år.  

I budgeten för 2022 har vi budgeterat 120 000 kr för Ledaren. När budgeten togs fram var 

antagandet att detta var för två till tre Ledaren-kurser per år. Med den satta budgeten finns det 

utrymme för den mer påkostade kursen tre gånger per år, om kursen hålls internt.  

Utifrån diskussionen på föregående möte så kan det vara intressant att en extern aktör sköter vad 

som i prisförslaget kallades “Stöd med innehåll”. Alltså att den externa aktören sköter 

utbildningar med personal, material, deltagarmaterial och aktiviteter. En uppskattning är att det 

då skulle kosta ca 100 000 kr per år för två kurstillfällen per år, Ledaren 1 och 2. Om vi skulle 

utöka till det dubbla antalet kurstillfällen skulle kostnaden öka totalt, men minska per 

kurstillfälle. Med ett långsiktigt avtal finns möjlighet förhandla om lägre avgifter. 

Tillsammans med den mer kostsamma uppskattningen skulle kursen då kosta 175 000 kr per år, 

eller ca 5 800 kr per deltagare. Med den billigare uppskattningen skulle kursen kosta 145 000 kr 

per år eller ca 4 800 kr per deltagare. Den billigare uppskattningen är fortfarande över budget, 

men med externa bidrag eller god planering är det möjligt att få ner kostnaderna ytterligare.  
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Alternativ 1 - Extern aktör som huvudaktör 

Det första alternativet är att vi hyr in en extern aktör för att hantera Ledaren på lång sikt. Alltså 

två eller fler år i framtiden. Det finns flera fördelar med förslaget. En extern huvudaktör 

möjliggör långsiktighet, kontinuitet och en hög kvalite. Samtidigt ger det oss möjlighet att 

fokusera på andra frågor och kurser. Idag har vi mycket som händer på bildningsområdet och om 

vi ska kunna hantera övriga områden så kan det vara bra att överlåta åtminstone en del till en 

extern aktör.  

Vi har tidigare arbetat särskilt med Sober Event och det är främst de som är aktuella, men även 

andra alternativ bör undersökas. Men Sober Event finns det en trygghet av att vi vet vad vi får 

och att verksamheten stannar inom rörelsen. En nackdel är att Sober Event är inflexibla och det 

kommer troligen fler kostnader om kursen ska rent fysiskt ta plats utanför central-syd Sverige.  

Det finns flera nackdelar med att använda en extern aktör som huvudaktör. På ett sätt förlorar vi 

kontrollen över kursen, vi får svårare att styra innehåll och de ledare som bildas hamnar närmare 

organisationen så som de annars skulle ha gjort om vi skötte kursen själva. Kursen blir även 

mindre flexibel, den blir svårare att ställa om och in, vilket kan medföra fler kostnader. Samtidigt 

så kvarstår mycket arbete trots att vi anlitar en extern aktör. Min personliga erfarenhet är att 

arbetet inför med kommunikation, rekrytering och uppföljning av deltagare är en stor del av 

arbetet med en kurs. Vidare står UNF fortfarande för en stor del av planeringen. Tillsammans är 

detta mycket jobb som inte ingår i det redan ganska saftiga priset.  

Alternativ 2 - Extern aktör för att bygga upp intern kompetens 

Det andra alternativet kan ses som en mellanväg. Genom att använda oss av en extern aktör en 

eller två gånger i år så möjliggör vi en större kompetensöverlämning. Vår organisation är inte 

helt redo för att hantera Ledaren som kurs och idag saknar vi delvis kompetensen och 

möjligheten för att genomföra Ledaren på en hög nivå. Då är det även naturligt att Sober Event 

skulle sköta det under perioden, då det är de som har kompetensen för kursen.  

Genom att endast binda oss över en kortare period får vi möjlighet att ställa om, men vi får inte 

de stora kostnaderna på lång sikt. Samtidigt får vi möjlighet att fokusera på de mer akuta andra 

bildningsområdena. Alternativet medför flera av de fördelarna som tidigare redovisades, men 

inte de långsiktiga nackdelarna.  
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Alternativ 3 - Sköta kursen internt inom UNF, med starkt personalsstöd 

UNF har en ny personalorganisation, vi är nu i en fas där vi kan utveckla hur den ska fungera. Vi 

har en möjlighet att utveckla personalens roll i bildningsarbetet. Den uppskattad kostnad på 100 

000 kr för den externa aktören är ungefär två och en halv månadskostnader för en personal (om 

vi uppskattar månadskostnaden till 40 000 kr). Det är väldigt mycket pengar och väldigt mycket 

arbetstid. Tror vi att en internt anställd som arbetar med Ledaren på heltid i drygt en månad per 

kurs skulle kunna göra ett lika bra jobb som en extern aktör? Jag tror det.  

Samtidigt finns det synergieffekter med delar av personalstyrkan. Genom att ge delar av 

personalen i uppgift att bilda UNF:s framtida ledare så får de möjlighet att bättre samordna 

arbetet i landet. Genom att dedikera personalresurser så kan vi dessutom uppnå de fördelarna 

som en extern aktör skulle kunna ge, en kurs med långsiktighet, kontinuitet och hög kvalite. 

Enda nackdelen är att vi kommer behöva fokusera mer på arbetet med Ledaren internt, vilket 

kan göra det svårare att fokusera på andra bildningsområden som behöver vårt fokus. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att i enlighet med alternativ 1 ge bildningsledaren i uppdrag att undersöka och förhandla 

fram ett förslag på avtal med en extern aktör som kan ge oss stöd med Ledaren över en längre 

period 

att  i enlighet med alternativ 2 ge bildningsledaren i uppdrag att undersöka och förhandla 

fram ett förslag på avtal med en extern aktör som kan ge oss stöd med Ledaren under 2022 

att i enlighet med alternativ 3 ge bildningsledare i uppdrag att i samråd med 

generalsekreterare ta fram en plan för hur Ledaren ska hanteras internt 

 

Bildningsledare 

Simon Schönbeck 

simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

Stockholm, 2022-01-16 
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Beslutsunderlag - Föreningarnas och 
distriktens uppdrag i UNF (punkt 8d, bilaga § 
10:18) 
Bakgrund 

Under senaste styrelsemöte fick jag i uppdrag arbeta vidare med hur förbundsstyrelsen ska arbeta 

med våra distrikt och föreningar samt hur det arbetet kan samkoordineras med UNF:s 

personalorganisationen. Under förra mandatperioden påbörjades ett arbetet  med hur 

organisationen ska jobba med våra föreningar, detta arbete avslutades aldrig och blev en boll som 

den nya förbundsstyrelsen fick ta ställning till om man ville jobba vidare med. Under föregående 

mötet beslutade men i enlighet med dessa att-satser:  

 
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. 
 

Jag tycker det har varit svårt att veta hur man skulle kunna ta vidare detta arbetet och vill att 

förbundsstyrelsen ska en diskussion under detta mötet om förslaget för att jag ska kunna avgöra 

hur jag vill ta vidare arbetet framåt som står beskrivet i sista tagna att-satsen. Förslaget kan ni se i 

bilagan till detta beslutsunderlaget. Detta är ett kort dokument om vad som förväntas av distrikt 

och föreningar.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  
 

att notera diskussionen  
 

att  anta dokumentet Föreningars och distrikts uppdrag i UNF 
 

Jane Segerblom  
jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85 

mailto:jane.segerblom@unf.se
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Mullsjö, 2022-01-15 
Bilaga 1 

Föreningarnas och distriktens uppdrag i UNF  
 

UNFs föreningar är en viktig del i den enskilde medlemmens medlemsresa. I föreningen får 
medlemmarna sin första kontakt med UNF och vår verksamhet. Det är genom föreningarna våra 
medlemmar lär sig om  demokrati och dess grunder för att alla i UNF ska kunna få möjligheten 
att vara med och påverka i alla led, förening, distrikt och förbund. Det är genom föreningarna 
våra medlemmar får möjligheten att föra en nykter kamp där unga får kraft att vara framtidens 
världsförbättrare. Det gör vi genom att erbjuda sammanhang för en meningsfull och trygg fritid. 
Därför är det viktigt att distrikten finns till som nästa steg för att kunna stötta och utveckla 

föreningarna samt finns till för den medlemmen som vill ta nästa steg i medlemsresan.  
 

Som alla delar i UNF genomsyras även föreningarna, distrikten och deras verksamhet av UNFs 
uppdrag som är grunden i UNF. Uppdragets roll i organisationen förhåller sig som så att 
visionen är överordnad och tydliggör vad UNF strävar efter och uppdraget tydliggör vad UNF 
gör för att nå det vi strävar efter. 
 

UNFs uppdrag är: 
 
 
Att tillsammans föra en nykter kamp där unga får kraft att vara framtidens 

världsförbättrare. 
 

 
Uppdraget används internt för att ge förtroendevalda, ledare och personal stöd när de väljer 
insatser och aktiviteter som hjälper oss att uppnå vår vision. 
 
Uppdraget är starkt nog att stå för sig självt, men när vi blickar inåt för att se hur verksamheten 
verkar för att nå dit kan vi utkristallisera ett par olika beståndsdelar som vårt UNF är: 
 
 

UNF är ett sammanhang för meningsfull och trygg fritid 

UNF är en plattform där vi för kampen mot droger 

UNF är en organisation som bildar världsförbättrare 
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Verksamheten i föreningen  
 

Föreningsverksamheten och gräsrotsrörelsen är UNF:s grundpelare det är med 
hjälp av föreningsengagemanget vi bildar världsförbättrare. Alla föreningarna i 
organisationen ska känna att det känns givande och värdefullt att engagera sig. 
Det är i föreningarna medlemsresan tar sin början. Därför är det viktigt att vi 
tillsammans underlättar och stöttar föreningsverksamheten för att kunna öka, 
bibehålla och hitta stabiliteten i organisationen. I UNF finns regleringar för 
verksamheten att luta sig mot som beskriver hur verksamheten ska se ut, UNF:s 
uppdrag, UNF:s uppförandekod, UNF:s drogpolitiska program det regleras även 
i UNF:s stadgar:  
 

Stadgarna §4:7 säger detta om föreningens verksamhet 
 
 

• Föreningen bör ha mångsidig verksamhet som ger medlemmarna möjlighet till en 
meningsfull gemenskap.  

• Föreningen ska genom utåtriktad, opinionsbildande verksamhet försöka påverka 
samhällsutvecklingen och förverkliga IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.  

• Föreningen ska arbeta för att så många som möjligt blir medlemmar och därigenom 
väljer och aktivt verkar för en helnykter livsstil. Den ska även arbeta för en värld fri 
från alkohol och andra droger. 

 
 

Verksamhet 
I punktlistan nedanför står det beskrivet vilken verksamhet föreningarna ska fokusera på:  
 

 

• Stabilitet och kontinuitet 
Genom årsmöten och gedigen överlämning, kontakt med övriga nykterhetsrörelsen och 
en stark grund i föreningen med engagerade medlemmar vidhåller vi en stabilitet som är 
orubblig. Genom kontinuitet och regelbundna föreningsaktiviteter får fler ta del utav 
UNF och vår gemenskap samtidigt som vi säkerställer att engagemanget fortsätter och 
facklan inte falnar.  
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• Ideologisk verksamhet 
Genom vår verksamhet når vi ut. Det är i föreningarna vår främsta verksamhet sker 
genom. För att verksamheten ska vara kvalitativ och ideologisk använder vi oss utav 
kvalitetskoden IGLOR. Denna koden beskriver vad en bra aktivitet ska innehålla för att 
deltagaren ska känna att medlemskapet känns värdefullt. Verksamheten och 
kontinuiteten i verksamheten som vi kan uppnå i föreningarna är en viktig del i 
medlemsresan och är vårt främsta vapen i att få våra medlemmar att känna ett värde i sitt 
medlemskap och för organisationen vilket leder till att medlemmarna vill fortsätta 
engagera sig. 

 

 

• Möjligheter och ansvar  
Ett engagemang i UNF börjar i föreningen. Det är föreningen medlemmen tar på sin 
första ansvarsroll. UNF:s medlemmar ska ha möjligheten att engagera sig lokalt, 
regionalt och nationellt samt få möjligheten att vidareutbilda sig. Föreningen är 
grogrunden till medlemsresan som får våra medlemmar att växa, oavsett vart de vill i sitt 
engagemang. 

 

 

• Stöd 
Stödet som finns i UNF är utbrett och ska alltid finnas där för att våra föreningar ska ha 
medel att förändra världen. Det kan röra sig om bildningsstöd, föreningslådan, 
ekonomiskt stöd, men även stöd kring lokal, personal eller kontaktnät. Detta är 
distriktens och dem ideellas främsta roll gentemot föreningarna för att kunna möjliggöra 
och underlätta föreningsengagemanget.  

 

 

• Öka och behålla 
En av de mest centrala delarna för att bibehålla vår verksamhet och nå fler är genom 
värvning och återvärvning av våra nuvarande medlemmar. Föreningarna har en stor roll 
när det kommer till medlemsökning, det är den mest grundläggande byggstenen i 
föreningen och en förutsättning för att både uppfylla vår vision och sprida vårt budskap 
till fler samt se till att UNF lever vidare för nästa generation.  
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Distriktens uppdrag i UNF  
 

§ 3:8 Distriktsstyrelsens uppgifter  
● Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande organ. Mellan distriktsårsmötena är 
distriktsstyrelsen distriktets beslutande organ. Den leder distriktets arbete efter stadgar, 
grundsatser, ideologiska program samt distriktsårsmötets och kongressens beslut. 
 

UNF vill att alla de föreningar som finns hos oss fungerar, tillåter för ett givande 
engagemang där medlemmarna får möjlighet att utmanas, ta ansvar och 
kämpa för en nykter värld. För att medlemsresan ska fungera behöver 
föreningarna fungera, detta är distriktens viktigaste roll. När vi arbetar mot 
föreningarna utgår vi från dessa punkter.  
 

 

 

• Kontakt 
Den personliga kontakten med andra medlemmar är vad som bygger UNF, det är vad 
som inspirerar oss att prova nya saker och ta oss an nya utmaningar. Alla föreningar i 
UNF ska ha en distriktskontakt som kan stötta, faddra och vidhålla en kontinuerlig 
kommunikation. 

 
 

• Stöd 
Stödet som finns i UNF är utbrett och ska alltid finnas där för att våra föreningar ska ha 
medel att förändra världen. Det kan röra sig om bildningsstöd, föreningslådan, 
ekonomiskt stöd, men även stöd kring lokal, personal eller kontaktnät. Distriktens 
främsta roll i det uppdraget är att möjliggöra genom föreningsfaddring.  

 
 

• Bildning 
För att UNF ska kunna axla sin roll i att bilda världsförbättrare behöver distrikten axla 
rollen i att stötta och utveckla föreningarna och medlemmarna i distriktet. I UNF 
efterföljs ett bildningssystem detta fyller en viktig funktion i att säkerhetställa att alla 
medlemmar känner att det finns mer att uppnå och lära sig i organisationen i 
bildningssystemet står det beskrivet vem som har ansvar för vilken bildning i 
organisationen.  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-01-28-30 
 

53(54) 

 

 

• Möjligheter och ansvar 
Ett engagemang i UNF tar inte slut i föreningen. UNF:s medlemmar ska ha möjlighet att 
engagera sig både lokalt, regionalt och nationellt. Samt få möjlighet att vidareutbilda sig 
inom UNF. Föreningen är grogrunden till medlemsresan som får våra medlemmar att 
växa, oavsett vart de vill i sitt engagemang. Det är distriktens roll att förvalta och se till 
att detta uppnås genom bildningen i UNF.  

 

 
 

• Gräsrötter 
Vår folkrörelse är inte bara byggd utav en tanke om en bättre värld, den är byggd utav de 
människor som engagerar sig. Gemenskapen våra medlemmar har med varandra är 
ovärderlig. De medlemmar vi har måste alltid vara utgångspunkten för ett fungerande 
och levande UNF. Utan gräsrötterna finns vi inte. 

 

 
 

• Öka och behålla 
En av de mest centrala delarna för att bibehålla vår verksamhet och nå fler är genom 
värvning och återvärvning av våra nuvarande medlemmar. Föreningarna har en stor roll 
när det kommer till medlemsökning, det är den mest grundläggande byggstenen i 
föreningen och en förutsättning för att både uppfylla vår vision och sprida vårt budskap 
till fler samt se till att UNF lever vidare för nästa generation. I detta uppdraget blir det 
distriktens roll att stötta föreningarna, det är genom föreningarnas verksamhet vi når ut. 
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Beslutsunderlag – Dalarnas konto (punkt 8f, 
bilaga § 10:20) 

Bakgrund  

Då Dalarna inte har en aktiv distriktsstyrelse för tillfället och troligen inte på en snar framtid så 
behöver deras pengar tas till ett skuldkonto fram till dess att en ny distriktsstyrelse finns på plats. 
 
Analys 

Den bästa vägen fram tror jag är att förbundet tar över hela förvaltningen av kontot, vilket även 
är vägen de aktiva i Dalarna nu önskar efter en kontakt med dem. Detta förslag innebär att vi 
stänger kontot och flyttar över alla pengar till förbundet som en skuld och att nästa styrelse då 
får starta ett nytt bankkonto och vi för över pengarna igen.  
Vid eventuella fakturor som kommer till Dalarna kommer dessa att betalas men sedan 
kommer det företaget att bli kontaktade för ett avslut av den kostnaden och inte fakturera mer. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att UNF förbundet – Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) ska förvalta och överta 
tillgångarna för Dalarnas distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund (883200-5774) i enlighet 
med stadgarna § 6:1. 

att Johan Karlsson Fridlund (941229-) får i uppdrag att utföra handlingen enligt beslutet. 

Att Anse punkten omedelbart justerad. 

 

 
Johan Fridlund 
Stockholm 2022-01-08 
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