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Beslutsuppföljning (punkt 6b, bilaga 12:2)
Rapport
Beslutsuppföljningen består även denna gång av två delar:
•

Samtliga beslut som fattats av kongressen 2021.

•

Samtliga beslut som fattats av förbundsstyrelsen sen kongressen 2021.

Vissa undantag förekommer; se handlingen till förbundsstyrelsens möte 28–30 januari 2022 för
att få det förklarat.
Samtliga beslut som fattades vid förbundsstyrelsens möte 29–30 januari 2022 kan ändras då
protokollet inte hade justerats vid tidpunkten för författandet av denna handling.
Förslag till beslut
Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta
att

notera rapporten.

Sebastian Udenius
Söderhamn 8 mars 2022
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Ordföranderapport Jane Segerblom (punkt
6c, bilaga §12:3)
Gäller period: 2022/01/14- 2022/03/06
Rapport
Nu är det återigen dags att skriva en rapport för den gånga perioden mellan styrelsemötena.
Detta har känt som en lång period där jag har hunnit med mycket men det har också känts som
jag inte har hunnit med allt jag har velat. I mitt privatliv har jag hanterat en flytt under början av
februari och nu känns det som att jag har hunnit landa lite efter det.
Min tankekraft har på den senaste tiden legat på många olika processer, som till exempel
distriktsstödet och DÅM:en samt även arbetet med bedömning och hantering av risker i
organisationen detta har gjort att arbetet känts väldigt spretigt.
Extraordinära insatser
•

DO- nätverk

•

Riksstyrelsemöte

•

Faddring

•

Representatsskapsmöte med Nordiska Godtemplarrådet

•

Utredning kring föreningar och distriktens uppdrag

•

Möte med förbundsutvecklaren x2

•

LG möte och arbete med hantering av risker i organisationen

Framåt
Nu framåt hoppas jag att kunna lägga ännu mer fokus på distrikten och komma ut och besöka
när DÅM-stressen släpper lite. Jag hoppas att jag kommer kunna delta på några arbetshelger för
att verkligen få igång styrelsernas arbete och synka detta med den nya personalorganisationen
och se till att UNF ligger i fas för att kunna komma framåt och nå nya höjder.
” Åar vet att det inte är någon brådska. Tids nog kommer vi fram.”
Nalle Puh
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jane Segerblom
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jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85
Jönköping, 2022-03-06
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Rapport arvoderad Jacob Nehrer (punkt 6d,
bilaga § 12:4)
Gäller period: 2022/01/16 - 2022/03/04
Rapport
Vilken lång period det har känts som! Trots att det varit tråkigt väder för det mesta i Västerås
och jag varit i gång med flytt och diverse privat känns det ändå som att allt flyter på framåt.
Mycket tankekraft har gått åt arbetet med mål- och fokusområdet, strategiska nyckelorter och att
försöka få det arbetet synkat med personalorganisationen på ett bra sätt. Mycket arbetstid har
gått åt att göra extra hjälpinsatser för att stötta upp personalens arbete med distriktsårsmöten i
Värmland, Dalarna och Skåne som alla tre är lite tuffa distrikt. Tyvärr har jag inte alls varit ute
och träffat medlemmar lika mycket som under hösten, men jag hoppas kunna göra det när
DÅM-stressen släpper lite.

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

Deltagit på NPCs styrgruppsmöte

•

Mål- och fokusområdesarbete

•

Representatsskapsmöte med Nordiska Godtemplarrådet

•

En hel del material har blivit färdigt kring Värvning, återvärvning och uppföljning,
det finns nu uppe på hemsidan!

•

Möten med förbundsutvecklare

•

Fadderarbete

•

DÅM-förberedelser för Dalarna, Skåne och Värmland

•

DO-nätverk

Framåt
Den senaste veckan har varit tuff för mig privat, det är något jag ska komma över så att jag kan
kötta vidare med arbetet! Mål-och fokusområdesarbetet borde bli en stor del av det som händer
härnäst och jag ser fram emot att få det väl synkat med personalstyrkan. Vidare ser jag fram emot
att delta på arbetshelger med våra nya distriktsstyrelser.
Det är en tuff omstart vi har nu med ny personalorganisation och mycket nytt som dyker upp i
samband med det. Men vi spräckte medlemsantalet förra året, POPBOX går som tåget, vi har
taggade och peppade distriktsstyrelser, jag ser mycket fram emot det här året med er och med
UNF!
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"Sjömannen ber inte om medvind, han lär sig segla."
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jacob Nehrer
Jacob.nehrer@unf.se 076-0475490
Västerås, 2021–03-06
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Kassörsrapport Johan Fridlund (punkt 6e,
bilaga § 12:5)
Rapport
2022 har påbörjats ordentligt med mycket arbete kopplat till ekonomi. Nu är det fokus att hjälpa
distrikt med bokslut samt att attestera föreningsbidrag. Vi har som ni vet arbeten med större
ekonomiska frågor framöver och därav har en hel del lagts på det.
Några av de större aktiviteterna som skett sedan sist:
● Möten med övriga rörelsen kopplat till ekonomi
● Bokslutsarbete för både förbundet och distrikten
● Nätverket (tror det var efter förra mötet?)
● Fadderskap för mina distrikt
● Attesteringar av föreningsbidrag
Framåt
Nu är det först och främst att se till att alla distrikt blir klara med boksluten och sedan tagga DSS.
Slutord
Nu kör vi hårt och vi ska slå nya höjder!
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Johan Fridlund
Östersund, 2022-03-07
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Generalsekreterarrapport till FS-möte
220318-20 (punkt 6f, bilaga § 12:6)
På gång i personalorganisationen
Arbetet i den nya personalorganisationen flyter på bra, och vi har börjat märka många av de
fördelar vi hoppades på att den nya organisationen skulle medföra. Arbetsmetoderna fortsätter
att utvecklas allt eftersom.
För att koordinera arbetet på personalsidan har vi bildat en grupp vid namn Personalledningen,
där generalsekreteraren, biträdande generalsekreteraren och förbundsutvecklaren ingår.
Att-göra-lista-programmet Monday har använts sedan tidigare av vissa i personalen. Nu görs en
satsning på att hela personalorganisationen ska använda det, vilket jag tror kommer underlätta
och effektivisera arbetet.
Förutom allt ordinarie löpande arbete är det mycket fokus just nu på föreningsårsmöten,
distriktsårsmöten. Utöver det även ett visst fokus på återvärvning och värvning, men det
kommer att bli mer fokus på det framöver.
Personalförändringar
Förändringar sedan sist:
•
•

Jenny Grahn, som vid årsskiftet slutade sin tjänst som verksamhetsutvecklare, har
anställts för att på 50 % under en månad stötta upp arbetet i Skaraborgs distrikt.
Tre vakanta tjänster finns fortsatt: En föreningsutvecklare i Region Mitt och två i Region
Syd.

Bokslut 2021
Nu är alla fakturor från 2021 hanterade, och vi är i slutspurten med bokslutsarbetet. Efter det
följer bokslutsrevision, och sedan kan vi förhoppningsvis avsluta arbetet med 2021. En
kontinuerlig förbättring och dokumentation av rutiner sker, vilket jag tror kommer spara oss
mycket arbete i längden.
Coronabidrag från Socialstyrelsen
Revision av vår återredovisning av rapporten har gjorts, och gick igenom utan problem.
Revisorn ställde några frågor, men de kunde vi lätt besvara. Redovisningen har skickats in till
Socialstyrelsen. Sedan återstår att se om de har några frågor eller invändningar.
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Sökning av externa bidrag och projektmedel
Ett arbete bland några på kansliet och Johan Fridlund har inletts för att kartlägga vilka externa
bidrag och projektmedel vi kan söka. Det arbetet ska fortsätta med hög prioritet för mig som
generalsekreterare, eftersom vi enligt budgeten för 2022 ska få in en miljon i externa bidrag.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Björn Lindgren
Generalsekreterare
Tyresö, 2021-03-08
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Bildningsrapport (punkt 6g, bilaga § 12:7)
Rapporten hålls kortare än vanligt av personliga skäl, en mer genomgående presentation ges på
mötet.
Nationella bildningsarbetet
Ledaren: Arbetet med Sober Event är igång och distriktsutvecklarna har börjat ta över ansvaret.
Avtal med Sober Event kommer troligen skrivas inom kort.
Distriktsstyrelsesamling: Planeringen för DSS:en är igång. DSS:en kommer att vara den 13-15
maj. Plats kommer snart.
Digitalisten: Lanseringen av Digitalisten har skjutits till DSS:en, på grund av tidsbrist.
Bildaren: Planeringen av Bildaren är igång. Grundtanken presenteras på mötet. Temat för
pilotbildaren är “Hur styrs drogpolitiken?”. Värddistrikt är valt.
Föreningsstyrelsesamlingar: Arbetet är igång. Föreningsutvecklarna kommer att börja arbeta med
det gamla FSS materialet under våren och det nya materialet ska vara färdigt till hösten.
Bildning i landet
Bildningsarbetet har inte kommit igång ännu och det märks. Endast en FSS har rapporterats in
och ett övrigt bildningstillfälle vid ett föreningsstyrelsemöte.
Övrigt
Arbetet går långsamt frammåt, det finns mycket att göra men nu är bildningsarbetet igång på
riktigt!

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Bildningsledare
Simon Schönbeck
simon.schonbeck@unf.se | 0760550596
Göteborg, 2022-03-07
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Mål och fokusområde – En kamp mot droger
(punkt 6h, § 12:8)
Övergripande för 2022
Under 2022 så kommer arbetet med fokusområdet att utföras av vårt drogpolitiska utskott. Vi
har planerat det här året utefter de förutsättningar vi har i antal personer som kan arbete
parallellt med olika insatser. Det vi har identifierat att vi övergripande ska jobba med under 2022
för att nå våra mål är att satsa på studier, politisk synlighet och implementering av vårt
drogpolitiska program. Vi tror att genom det så kommer vi att skapa ett värde för våra
medlemmar att våga engagera sig i våra frågor och att även ha kunskapen att våga ta debatten.
UNF ska synas och nu ut på sociala medier och i de traditionella medierna för att flera ska få ta
del av våra budskap om en demokratisk och en solidarisk värld fri från droger.
Planering

Kvartal 1
Under det första kvartalet kommer vårt fokus vara att planera för 2022 och att svara på
debattartiklar. Vi satsar även på en vittnesmålskampanj om alkohol och våld i samband med
internationella kvinnodagen.
Vi planerar för en lansering av kommunrankningen under kvartal 2 med tillhörande utspel och
sociala medier och i traditionella medier. Ihop med planeringen av kommunrankningen så
planerar vi också en kampanj på en del av innehållet i rapporten. Kampanjen sker under
folknykterhetens vecka och följande veckor.
Vi arbetar också med slutförandet av intervjuer med de partipolitiska ungdomsförbunden som
planeras att släppas under 2022.

Kvartal 2
Under det andra kvartalet släpper vi intervjuerna med de partipolitiska ungdomsförbunden och
årets händelse kommunrankningen! Ihop med rapporten har vi en politisk kampanj under
folknykterhetens vecka det arbetet samordnas med övriga rörelsen.
Vi planerar för innehåll under DSS:en i maj och parallellt också till Bildaren. Under kvartalet
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planerar vi också för en valkampanj för att sätta våra frågor på agendan, den planeras att
genomföras i augusti och september.
I slutet av kvartalet genomför vi också studiecirkeln ”Ta debatten”.

Kvartal 3
Under tredje kvartalet så påbörjar vi vår valkampanj och det kommer vara fokuset för det tredje
kvartalet och när valet är slut så påbörjar vi en eftervalskampanj som kommer att utgå från
utfallet av valet.
Vi påbörjar även arbetet med att se över det drogpolitiska programmet för att lägga fram nytt
innehåll och även reviderat det som kan ha utgått eller om vi har ändrat ståndpunkt under
mandatperioden.

Kvartal 4
Årets sista kvartal så påbörjar vi eftervalskampanjen och fortsätter arbetet med det drogpolitiska
programmet. Vi påbörjar också en plan för 2023 som spikas i början av januari.
Arbetet med årets kommunrankning sätter igång.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa planeringen för 2022 för fokusområdet en kamp mot droger

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se | 0705463240
Stockholm, 2022-03-05
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Rapport - Historieutskottet (punkt 6i, bilaga
§ 12:9)
Bakgrund
Utskottet hade vid tidpunkten för skrivandet av rapporten till det föregående ordinarie
förbundsstyrelsemötet legat i dvala sen tillsättandet av utskottets medlemmar.
Huvudfokuset för tiden fram till detta förbundsstyrelsemöte var att kalla utskottets medlemmar
till ett uppstartsmöte för att initiera utskottsarbetet.
Analys
Utskottet har fått fortsatt sova i sitt vinteride – primärt på grund av avsaknaden av mina
prioriteringar.
Ansökningsformuläret för nya utskottsmedlemmar är fortsatt öppet
Framåt
Utskottet vaknar till liv efter en mörk vinter och hittar ny energi efter ett uppstartsmöte som
sparkar i gång utskottsarbetet.
Förslag till beslut
Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta
att

notera rapporten.

Sebastian Udenius
Söderhamn 8 mars 2022
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Rapport - UNF är en organisation som bildar
världsförbättrare (punkt 6j, bilaga § 12:10)
Bakgrund
Kvartal 1 är snart över och arbetet har inte kommit igång som planerat. Arbetet med Digitalisten
är igång men har skjutits på till Q2. En mindre informationskampanj har körts och ska
intensifieras i övergången mellan Q1 och Q2. Bildningsarbetet och personalstyrkans roll i det har
utvecklats. En presentation på mötet hålls där det nya upplägget presenteras. Den nya
förbundsutvecklaren och distriktsutvecklarna har kommit in i arbetet.
Framåt
I fortsättningen av Q1 kommer fokus vara på att planera och informera. Planen för Q2 ligger
kvar men kan modifieras när förbundsutvecklaren kommer in i arbetet.
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

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Bildningsledare
Simon Schönbeck
simon.schonbeck@unf.se | 0760550596
Göteborg, 2022-03-07
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Rapport - UNF erbjuder fler en meningsfull
och trygg fritid (punkt 6k, bilaga 12:11)
Rapport
Nu börjar vi komma igång på riktigt! Det har varit en snårig period för att planera in saker iom
årsmöten som gör att personalen har väldigt mycket att göra, även jag har fått ta några bollar
därifrån. Jag har haft möten med biträdande generalsekreterare Jonas och lagt grunden för hur
arbetet framöver ska passa in i personalens planering. Det största arbetet är kring nyckelorterna
eller nyckelområdena. Det är alltid svårt att veta vad som fungerar och var våra satsningar gör
bäst nytta, men det kommer vara en pågående arbete där Jonas och vår operativa personal
kommer ha mycket inflytande.

Efter diskussioner med Jonas har vi kommit fram till att återvärvning är något som borde
återfinnas i kvartal 2, främst för att personal inte haft möjlighet att arbeta med frågan nu under
kvartal 1 på samma sätt som vi vanligtvis hade kunnat på grund av att vi har mycket ny personal
och nya roller.
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
• Återvärvning

Framåt
I diskussioner med Jonas har vi pratat en del om kampanjer. Det vi konstaterat är att vi borde
flytta fokus från kampanjer, som vi inte är så bra på och som ofta faller bort bland annan
verksamhet, till att göra smarta satsningar som naturligt sammanfaller med distrikt och
föreningars regelbundna verksamhet. Det tror vi är smartare rent kommunikativt, men också för
den ideella och professionella organisationen.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jacob nehrer
Jacob.nehrer@unf.se 076-0475490
Västerås, 2021–03-05
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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

Framgångsfaktorer
o
o
o
o
o

Föreningsstöd
Distriktsstöd
En smart och effektiv organisationsform
Föreningsfokus
Nationella återvärvningskampanjer
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Implementera eBas i föreningar och distrikt
Faddring med tydligt ändamål
Tydlighet i vad och varför vi prioriterar
o Uppföljning utav återvärvning för att säkerställa att det genomförs
o
o
o

Tidsplan:
Q1- Värvningskampanj, återvärvning och FÅM
• Prioritera vilka distrikt som ska bli 100 medlemmar tillsammans med
Personalkontakt
• Prioritera nyckelorter tillsammans med Personalkontakt
• Värvningskampanj körs
• Återvärvning
• eBas i föreningarna
• Ta fram verktyg för föreningsfaddring
Q2 - DÅM, DSS
• Ideella lär sig om föreningsfaddring på DSSen
• Värvningskampanj
• Återvärvning
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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Diskussionsärende – UNF:s klimatpolicy
(punkt 7a, bilaga § 12:12)
Bakgrund
Den föregående förbundsstyrelsen föreslog i sin klimatengagemangsrapport till kongressen 2021
att uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram en klimatpolicy, vilket bifölls av kongressen.
Kongressen beslutade även (i enlighet med förbundsstyrelsens förslag) att UNF:s
klimatengagemang sker genom att föreningar, distrikt och förbund kan driva en intersektionell
drogpolitik som lyfter klimatfrågor med utgångspunkt i de klimatpolitiska ramarna.
Analys
Klimatperspektivet lyfts idag i några av våra styrdokument. Det finns dock ingen policy som
samlar vår hållning i klimatfrågorna.
Kongressuppdraget har inte lyfts tidigare inom förbundsstyrelsen. Jag önskar därmed att vi lyfter
uppdraget med en inledande diskussion om hur klimatpolicyn ska tas fram.
Diskussionsfrågor
Hur vill vi arbeta med framtagandet av klimatpolicyn?
Förslag till beslut
Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta
att

notera diskussionen.

Sebastian Udenius
Söderhamn 8 mars 2022
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Beslutsärende – Styrdokument & rutiner
(punkt 8a, bilaga § 12:13)
Bakgrund
Personalorganisationen har uppmärksammat att somliga styrdokument och rutiner är mer
uppdaterade än andra.
Björn Lindgren kallade mig därmed till ett möte för att diskutera avvikelserna och
ansvarsfördelningen.
Analys
Det har inte funnits några nedskriva regler för vem som ska verkställa uppdateringar av
styrdokument och rutiner som fastställts av förbundsstyrelsen – så det har därmed hamnat lite
mellan stolarna.
Vi kom fram till två åtgärder som behöver genomföras för att lösa problemet – dels en
genomgång av styrdokumenten som finns offentligt på webbsidan och i den delade interna
Drive-enheten Styrdokument och rutiner – dels framtagandet av en rutin för verkställandet av
framtida revideringar av styrdokument.
Vi föreslår att förbundsstyrelsen ska ansvara för att verkställa antaganden och revideringar av
styrdokument som de själva har fastställt – primärt för att det är de som har bäst koll på
dokumenten. Jag föreslår i sin tur att ansvaret delegeras till förbundssekreteraren då den noterar
förbundsstyrelsens fastställande både i protokollet och beslutsuppföljningen.
Den tidigare nämnda genomgången av de befintliga versionerna av styrdokumenten föreslås dra
i gång först efter rutinen för verkställande av framtida antaganden och revideringar av
styrdokument är driftsatt.
Förslag till beslut
Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta
att

addera uppgiften Verkställa antaganden och revideringar av styrdokument och rutiner
som fastställts av förbundsstyrelsen till sekreterarens specifika ansvarsuppgifter i
arbetsordningen.

Sebastian Udenius
Söderhamn 8 mars 2022
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Beslutsunderlag Långsiktig plan - eget
kapital-policy (punkt 8b, bilaga § 12:14)
Bakgrund
I policy för eget kapital står det:
“Förbundsstyrelsen gör vartannat år (jämna år) en långsiktig plan på hur förbundets kapital ska
användas på ett hållbart sätt. Planen ska utgå från den senast gjorda planen. Denna plan görs för
att kunna kontrollera och ha en översyn för ekonomin under lång sikt. Planen är även till hjälp
för kommande förbundsstyrelser när de gör sina budgetar och planer framöver. Den långsiktiga
planen ska sträcka sig fem år för att ge en överblick över kommande två mandatperioder.”
Det är inte helt klart när under året denna plan ska göras under året vilket kan medföra vissa
frågetecken. Det är dock klart vad den ska innehålla och vad som ska värderas i planen.
Analys
Utifrån det som tidigare presenterats är min ambition att planen ska göras under nästa FS-möte
(maj) och att det framöver även bör göras under det första halvåret då vi oftast har lite lugnare
(är min känsla). För att det ska bli tydligare bör det skrivas in i policyn när under året det ska
göras och sedan är det upp till kommande förbundsstyrelser att planera in det på vilket möte som
det känns bäst på våren.
Utifrån detta tänker jag sedan att jag kommer att ansvara för att det görs (även det förslag på
beslut) och att det förväntas av övriga förbundsstyrelsen då att förbereda sig genom att ha
funderat på frågorna som ska behandlas enligt policyn:
“ Värdera risker och möjligheter som finns med intäkter som idag finns, hur skulle det påverka
förbundet om någon intäkt försvinner eller tillkommer?
• Vad finns det för möjlighet för sponsringssamarbeten och varför skulle dessa vilja sponsra
UNF? • Hur kan övriga rörelsen arbeta tillsammans för att skapa fler intäkter till alla parter?
• Vad skulle vara bra om organisationen slapp betala i kommande budgetar och hur ska detta
göras för att bli verklighet?
• Gör en plan för hur en balans skulle kunna uppnås för intäkter i förbundet. I en välbalanserad
intäktsplan ska inte förbundet vara beroende av något bidrag för att överleva.
• Värdera vilka poster och uppgifter i likväl budget som i arbete som skulle kunna effektiviseras.
• Se hur andra organisationer arbetar med effektivisering av kostnader.”
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Planen som vi sätter nu kommer att påverka kommande budgetarbete men även kommande tid
för förbundets fortlevnad.
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

revidera första stycket under rubriken “Långsiktig plan” i “Policy för eget kapital” från:

“Förbundsstyrelsen gör vartannat år (jämna år) en långsiktig plan på hur förbundets kapital ska
användas på ett hållbart sätt. … “ till “Förbundsstyrelsen gör vartannat år (jämna år) under våren
en långsiktig plan på hur förbundets kapital ska användas på ett hållbart sätt. “
att

Johan Fridlund får i ansvar att förbereda diskussionen för den långsiktiga planen till maj

FS 2022.
Johan Fridlund
Östersund, 2022-03-07
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Beslutsunderlag för extrainsatt
distriktsårsmöte UNF Kronoberg och UNF
Jämtland (punkt 8c, bilaga § 12:15)
Bakgrund
Det har inkommit en förfrågan om att vi ska kalla till extrainsatt distriktsårsmöte i UNF
Kronoberg och UNF Jämtland. Distrikten har själva kommit med förslag på datum för mötet.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

kalla till extrainsatt distriktsårsmöte för UNF Kronoberg den 30 april 2022 samt

att

kalla till extrainsatt distriktsårsmöte för UNF Jämtland den 15 maj 2022

Jane Segerblom
jane.segerblom@unf.se | 0768360585
Jönköping, 2022-03-04
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