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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 13:1)
Ärende

Vem

1. Öppnande

FN

2. Fastställande av

FN

Förslag

Beslut

föredragningslistan
3. Lägesrunda

FN

4. Val av mötesfunktionärer

FN

a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Justerare
5. Personalfripunkt

FN

6. Rapporter

FN

a) Föregående protokoll och
beslutsuppföljning
b) Ordföranderapport Jane
c) Rapport Jacob
d) Kassörsrapport Johan
e) GS Rapport
f) Popbox
g) Bildningsrapport
h) Drogpolitiska utskottet
i) Rapport MoF UNF erbjuder fler
j) Rapport Historieutskottet
k) Muntlig rapport från
riksstyrelsen
l) Muntlig rapport från
ledningsgruppen
7. Diskussionsunderlag

SU

a) UNF:s nya kostym
b) Långsiktig ekonomiskplan
c) Verksamhetsplaneringsprocess
d) Kongress
8. Beslutsunderlag

JS
JN
JF
BJ
JF
SS
FN
JN

FN

FN

a) Budget 2023
b) Mål och Fokusområdesansvarig
c) Eventgruppen
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d) Sammanslagning Väst och
Älvsborg
e) Föreningsnedläggning
f) Årmöteskallelse UNF tillsvidare
9. Övriga frågor

JS

10. Nästa möte

JS

11. Avslutning

JS
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Beslutsuppföljning (punkt 6a, bilaga 13:2)
Rapport
Protokollet för förbundsstyrelsens möte 19–20 mars 2022 har justerats och publicerats.
Beslutsuppföljningen består som brukligt av två delar:
•
•

Samtliga beslut som fattats av kongressen 2021.
Samtliga beslut som fattats av förbundsstyrelsen sen kongressen 2021.
o Vissa undantag förekommer; se handlingen till förbundsstyrelsens möte 28–30
januari 2022 för att få det förklarat.

Förslag till beslut
Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta
att

notera rapporten.

Sebastian Udenius
Söderhamn 8 maj 2022
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Samtliga beslut som fattats av kongressen 2021
§

Rubrik

Rapport om
25 klimatengagemang
Rapport om
25 klimatengagemang
Beslut om
arbetsplan 202265 2023
Beslut om
66 bildningssystem

Kategori

Beslut (att...)
Ansvarig
UNF:s
klimatengagemang sker
genom att föreningar,
distrikt och förbund kan
driva en intersektionell
drogpolitik som lyfter
klimatfrågor med
utgångspunkt i de
Klimatengagemang klimatpolitiska ramarna.
ge förbundsstyrelsen i
uppdrag att ta fram en
Klimatengagemang klimatpolicy.
Dokument
Bildning

Beslut om
66 bildningssystem

Bildning

Beslut om
66 bildningssystem

Bildning

Beslut om
68 bildningssystem

Dokument

70 UNF:s uppdrag
Riktlinjer för UNF:s
71 personalresurser

Motion om mer
74 bildning

Dokument
Dokument

Bildning

Motion om att ta tag
75 i hemsidan
Kommunikation
Motion om att ta tag
75 i hemsidan
Kommunikation
Motion om
78 inkluderande mat

anta arbetsplanen för
2022-2023.
Höjdaren utreds och
körs igång senast 2022.
lägga till bredda
kunskapen kring
diagnoser och
sammankopplingar till
droger och alkohol i en
eller flera kurser.
Eftersom det inte är en
norm att ha någon
kunskap om diagnoser.
Jag tror att UNF skulle
kunna vinna utifrån
detta på att få fler
medlemmar att känna
sig inkluderade och ge
större kunskap om
drogpolitik.
valberedningen till
förbundsstyrelsen får i
uppdrag att arrangera
en
valberedningsutbildning.
anta förslaget på
bildningssystem med
gjorda ändringar.
anta UNF:s uppdrag
med gjorda ändringar.
anta riktlinjer för UNF:s
personalresurser.
förbundsstyrelsen får i
uppgift att tillgängliggöra
studiecirkelsmaterial
under kommande
mandatperiod.
det ska vara enklare för
distrikten att uppdatera
sina sidor.
utveckla den nuvarande
hemsidan.
upphäva
kongressbeslutet ifrån

Status

Pågående
Pågående
Öppen

Simon Schönbeck

Pågående

Simon Schönbeck

Pågående

Öppen
Öppen
Jane Segerblom

Pågående
Öppen

Simon Schönbeck

Pågående

Personalorganisationen Öppen
Personalorganisationen Öppen
Öppen
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Dokument

2019 om ett köttfritt
UNF.
ekologiska alternativ
samt närproducerat ska
i första hand väljas till
förbundsarrangemang.
man ska kunna få ha en
egen valmöjlighet över
vad man väljer att äta,
oberoende av att
behöva välja specialkost
varken så de gäller
vegetarisk- eller
köttkost.
upphäva beslutet från
kongressen 2019 som
löd “animaliskt protein
ska erbjudas som
specialkost åt de för
vilka detta faktiskt är
nödvändigt för deras
diet och inte handlar om
en smakfråga”
animaliskt protein ska
erbjudas som alternativ
kost för de som vill.
stryka principen om att
“endast äta insekter på
kommande
förbundsarrangemang”.
riva upp den av
förbundsstyrelsens
beslutade resepolicyn.

Bildning

bifalla att ge
förbundsstyrelsen i
uppdrag att stötta
distriktssekreterare.

Dokument

bifalla motionens attsatser.

Motion om
78 inkluderande mat

Motion om
78 inkluderande mat

Motion om kött som
79 kost inom UNF
Motion om kött som
79 kost inom UNF
Motion om
förtydligande kring
animaliska måltider
80 inom UNF
82 Resepolicy
Motion om
borttagning av
obligatoriskt val av
sekreterare för
distrikt och
113 föreningar
Motion om tydligare
regler kring extra
114 DÅM
Motion om Ta bort
det obligatioriska
årsmötesärendet
gällande
116 årsmötesutskott

Dokument

Beslut om motion
120 om lättlästa texter

Tillgänglighet

Beslut om motion
120 om lättlästa texter

Tillgänglighet

bifalla motionens attsatser.
FS ska ha i åtanke att
inte krångla till
dokument som är
riktade till UNF:s
medlemmar i onödan.
anta att förenkla texter
och öka förståelsen
genom följande förslag:
Ha en ordlista i början
av dokumentet med
krångliga ord. Använda
typsnittet som gör det
lättare för t.ex folk med

Öppen

Öppen

Öppen
Öppen

Öppen
Öppen

Sebastian Udenius

Öppen
Öppen

Öppen

Amanda Dafors

Öppen

Amanda Dafors

Öppen
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Beslut om motion
120 om lättlästa texter
Beslut om motion
120 om lättlästa texter
Fortsättning: Beslut
124 om resepolicy
Beslut om helheten
i det nya
drogpolitiska
197 programmet
Beslut om helheten
i det nya
drogpolitiska
197 programmet
Beslut om nytt
drogpolitiskt
201 program
Avslutande beslut:
Revidering av
215 stadgar

Motion om UNF:s
218 distriktsgränser

Tillgänglighet
Tillgänglighet
Dokument

Tillgänglighet

Drogpolitik
Drogpolitik
Dokument

Dokument

Motion om UNF:s
218 distriktsgränser
Dokument
Förbundsstyrelsens
förslag om UNF:s
219 principer
Dokument

dyselexi. Uppmana
medlemmar att ställa
frågor om dem inte
förstår. Använda grattis
inläsningstjänster som
läser upp texter. På
instagram skulle man
kunna ha en beskrivning
av bilden så att även
blinda som använder
inläsningstjänst kan
"se".
förbundet ska tillsätta ett
utskott som förbereder
lättlästa texter av viktiga
dokument.
bifalla motionen med
ändringar.
anta resepolicyn med
gjorda ändringar.
förbundsstyrelsen ska
se över det drogpolitiska
programmet till
kongressen 2023 för att
skapa en mer lättläst
variant.
alla kravpunkter
sammanställs i en
bilaga till det
drogpolitiska
programmet.
anta UNF:s
drogpolitiska program
med gjorda ändringar.
anta förbundsstyrelsens
förslag på reviderade
stadgar.
ändra §3:1 från
”Förbundets
distriktsgränser
fastställs av
förbundsstyrelsen” till
”Förbundets
distriktsgränser
fastställs av UNF:s
kongress”.
göra redaktionell
ändring §3:1 från
”Bestämmelser om hur
distrikt kan bildas, gå
samman och upplösas
finns i §3:15” till
”Bestämmelser om hur
distrikt kan bildas, gå
samma och upplösas
finns i §3:13”.
bifalla resterande
förslag från
förbundsstyrelsen

Öppen
Öppen
Jane Segerblom

Pågående

Amanda Dafors

Öppen

Filip Nyman

Öppen
Öppen

Personalorganisationen Öppen

Öppen

Öppen
Öppen
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Förbundsstyrelsens
förslag gällande
220 uppförandekoden
Dokument

221 Motion om riktlinjer

Krisgrupp

221 Motion om riktlinjer

Krisgrupp

gällande UNFs
principer.
anta den föreslagna
uppförandekoden.
ge förbundsstyrelsen i
uppdrag att
vidareutveckla och
tillgängliggöra stöd vid
svåra situationer.
Krisgruppen
krisgruppen ska ta fram
bättre och tydligare
egen handlingsplan för
involvering.
Krisgruppen
ändra §3:13 i stadgarna
till:
Kongressen kan besluta
att distrikt ska bildas, gå
samman eller upplösas.

Öppen

Öppen

Pågående

När kongressen beslutat
att ett distrikt ska bildas,
ska förbundsstyrelsen
snarast kalla de
föreningar som
beslutats ingå det nya i
distriktet, till ett
distriktsmöte, som, om
det bevistas av
representanter från
minst tre föreningar,
beslutar att distriktet
bildas och antar de
stadgar som anges i det
första stycket av §3:14.
Sammanslagning av
distrikt sker genom att
förbundsstyrelsen kallar
berörda föreningar till ett
distriktsmöte varpå ett
nytt distrikt bildas enligt
denna paragrafs andra
stycke.

Beslut om motion
231 om UNF Väst

Dokument

Vid sammanslagning
tillfaller de ursprungliga
distriktens tillgångar,
efter beslut av deras
respektive
distriktsstyrelser, det
nya distriktet. Ifall en
distriktsstyrelse inte
blivit vald nuvarande
eller föregående
kalenderår kan
förbundsstyrelsen efter
samråd med distriktets
medlemmar besluta att
distriktets tillgångar

Öppen
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tillfaller det nya
distriktet.
Efter en
sammanslagning lever
de ursprungliga
distrikten kvar utan
tillgångar fram tills dess
att en kongress beslutar
att upplösa dem.

Motion om lagring
236 av dokument

Admin

Motion om ansvarig
237 utgivare för Motdrag Motdrag/policy

Motion om ansvarig
237 utgivare för Motdrag Motdrag

Motion om
238 historieutskott

Utskott

Motion om
238 historieutskott

Utskott

Motion om
238 historieutskott

Utskott

Motion om
238 historieutskott

Utskott

Vid upplösning tillfaller
distriktets tillgångar
förbundet eller av
kongressen beslutat
distrikt eller förening
inom UNF.
ge förbundsstyrelsen i
uppgift att utveckla stöd
för hur arkivering och
överlämning ska ske i
föreningar och distrikt.
uppdragsge
förbundsstyrelsen att
uppdatera ”Policy för
UNF:s medlemstidning
Motdrag” så att den
ansvariga utgivaren för
Motdrag ska vara
redaktören
förbundsstyrelsen får i
uppdrag att granska
växten av Motdrag för
att se ifall andra
åtgärder behövs för att
säkerställa Motdrags
överlevnad.
förbundsstyrelsen ska
tillsätta en arbetsgrupp
som ska arbeta med att
göra UNF historia mer
tillgängligt och öppet för
allmänheten digitalt.
arbetsgruppen ska
säkerställa att arkivet
även innehåller statistik,
översiktlig information
och personliga
berättelser.
arbetsgruppen skall
upplösas då arbetet
med UNF:s arkiv finns
tillgängligt digitalt
format.
all dokumentation i
arkivet ska finnas
tillgängligt i en öppen
standard så som format
så
som: SVG, PNG, JPEG,

Sebastian Udenius

Öppen

Simon Schönbeck

Klar

Simon Schönbeck

Pågående

Sebastian Udenius

Öppen

Sebastian Udenius

Öppen

Sebastian Udenius

Öppen

Öppen
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Motion om service
kring banktjänster
för unga i ideell
242 sektor

Representation

Motion om
243 banktjänster

Kommuniktaion

Beslut om motion
253 om medlemsavgift
Admin
Förbundsstyrelsens
förslag om
medlemsavgift för
255 2022–2023
Förbundsstyrelsens
förslag om budget
258 2022–2023
Beslut om
sammanslagning av
UNF Väst och UNF
274 Älvsborg
Beslut om
281 arvodering
Beslut om
281 arvodering
Val av ombud på
295 Movendikongressen

ODT, GIF, FLACC,
OGG, MP3, WebM,
CSV, HTML, Office
Open XML, EPUB, PDF,
7z, Tar, LUKS, mm.
Ungdomens
Nykterhetsförbund
driver frågan om
servicen kring
banktjänster för unga i
ideell sektor i LSU –
Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer. Filip Nyman
uppdatera unf.se med
lämplig information om
banktjänster för
föreningar.
Johan Fridlund
förbundsstyrelsen ska
arbeta för att underlätta
för distrikt och
föreningar att ta ut
medlemsavgift.
Johan Fridlund
fastställa UNF:s
medlemsavigft för 2022
och 2023 till 0 kronor/år.
anta budgeten.
UNF Väst (tidigare UNF
Göteborg och Bohuslän)
och UNF Älvsborg slås
samman och bildar
distriktet UNF Väst i
enlighet med stadgarna.
fastställa en
heltidsarvodering till
65% av prisbasbeloppet
per månad.
ge styrelsen en
heltidsarvodering att fritt
disponera inom sig.
låta styrelsen välja en
inom sig åkandes som
ombud till
Movendikongressen.

Öppen

Pågående

Öppen

Öppen
Öppen

Öppen

Öppen
Öppen

Öppen
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Samtliga beslut som fattats av förbundsstyrelsen sen kongressen 2021
Möte

FS01 (4 juli
2021)
FS01 (4 juli
2021)

Ärende

§ 1:6a Firmatecknare
§ 1:6a Firmatecknare

FS01 (4 juli
2021)

§ 1:6b Konto, attestoch utaordningsrätt

FS01 (4 juli
2021)

§ 1:6b Konto, attestoch utaordningsrätt

FS01 (4 juli
2021)

§ 1:6b Konto, attestoch utaordningsrätt

FS01 (4 juli
2021)

§ 1:6b Konto, attestoch utaordningsrätt

FS01 (4 juli
2021)

§ 1:6b Konto, attestoch utaordningsrätt

FS01 (4 juli
2021)

§ 1:6b Konto, attestoch utaordningsrätt

FS01 (4 juli
2021)
FS01 (4 juli
2021)

§ 1:6b Konto, attestoch utaordningsrätt
§ 1:6b Konto, attestoch utaordningsrätt

FS01 (4 juli
2021)

§ 1:6c
Arvoderingsutredning

FS01 (4 juli
2021)

§ 1:6c
Arvoderingsutredning

FS01 (4 juli
2021)

§ 1:6d Arvodering

Beslut (att...)
Status
Ungdomens Nykterhetsförbunds
(organisationsnummer 878500-1622)
firma från och med 2021-07-04 tecknas
av Jane Segerblom (981220-NNNN), Filip
Nyman (960726-NNNN), Johan Fridlund
(941229-NNNN) och Björn Lindgren
(890528-NNNN) dock minst två i förening. Klar
förklara paragrafen omedelbart justerad.
UNF:s plusgiro och bankräkning från och
med 2021-07-04 tecknas av Björn
Lindgren (890528-NNNN), Hatice Taskin
Demir (880408-NNNN), Johan Fridlund
(941229-NNNN) och Samuel Somo
(890729-NNNN), två i förening.
utanordningsrätt från och med 2021-0704 tillkommer Jane Segerblom (981220NNNN), Filip Nyman (960726-NNNN),
Johan Fridlund (941229-NNNN), Björn
Lindgren (890528-NNNN), Samuel Somo
(890729-NNNN), samt Johan Persson
(860224-NNNN) med restriktioner till
förbundsstyrelsens resor, traktamenten
och utlägg.
Jane Segerblom (981220-NNNN), Filip
Nyman (960726-NNNN), Johan Fridlund
(941229-NNNN), Björn Lindgren (890528NNNN) och Samuel Somo (890729NNNN), från och med 2021-07-04 har
attesträtt för alla övriga kostnader liksom
generell attesträtt inom förbundet UNF.
postförsändelser till UNF från och med
2021-07-04 kvitteras av Björn Lindgren,
Hatice Taskin Demir, Johan Persson,
Lizette Masterson och Jörgen Garheden
var för sig.
tillämpa en attestordning som innebär att
attesträtten tillkommer kanslianställda
inom respektive ansvarsområde.
ingen får godkänna kostnader (inklusive
lön eller traktamenten) avseende sin
egen person eller närstående.
rätt att teckna konto, attest- och
utanordningsrätt för Samuel Somo
upphör att gälla den 2021-07-31.

Klar

förklara paragrafen omedelbart justerad.
ge Johan Fridlund och Sigrid Björk
uppdrag att utreda arvoderingsformen
inom styrelsen.
arvoderingsutredning presenteras för
styrelsen på nästa möte som är
arbetsveckan.
förbundsstyrelsen noterar att nuvarande
arvoderingsavtal slutar att gälla per den
30:e september 2021.

Klar

Klar

Klar

Klar

Klar
Klar
Pågående
Klar

Klar
Klar
Klar
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Möte

Ärende

FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)

§ 4:7a
Jacob Nehrer tar vidare arbetet i enlighet
Arbetsplansprioriteringar med verksamhetsplaneringsprocessen.
fram till 31:a december 2021 arvodera
§ 4:7c Arvoderingar
Filip Nyman på 100 %.
från och med 1:a januari 2022 arvodera
§ 4:7c Arvoderingar
Jacob Nehrer på 75 %.

FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)

§ 4:7c Arvoderingar

Beslut (att...)

Status
Klar
Klar
Substituerat
Klar

§ 4:7c Arvoderingar

arvodera Jane Segerblom på 25 %.
utse Johan Fridlund till kontaktperson för
Jane Segerblom och Filip Nyman; samt
utse Filip Nyman som kontaktperson för
Jacob Nehrer.
Johan Fridlund får i uppdrag att ta fram
kontrakt på arvoderingar.
anta förslag på riktlinjer kring
arvoderingar.

§ 4:7d Utskott

anta Faddersystem.

Klar

§ 4:7d Utskott

i arbetsordningen lägga till Faddersystem. Pågående

§ 4:7d Utskott

anta Riktlinjer för distriktsfaddrar.

Klar

§ 4:7d Utskott

välja Jane Segerblom till faddercoach.
välja Sebastian Udenius till ansvarig för
Historiegruppen.
välja Amanda Dafors till ansvarig för
Tillgänglighetsgruppen.
välja Jane Segerblom till ansvarig för
Insatsstyrkan.
välja Jacob Nehrer till ansvarig för
Eventgruppen.
de respektive ansvariga får i uppgift att ta
fram förslag på arbetsbeskrivningar till
sina grupper inför förbundsstyrelsens
möte 10-12 september.

Klar

tillsätta en krisgrupp.
Filip Nyman är ansvarig för den
drogpolitiska gruppen.

Klar

Klar

§ 4:7d Utskott

välja 4 personer till krisgruppen.
den nya krisgruppen tillträder den 13
september.

§ 4:7d Utskott

välja Jacob Nehrer till krisgruppen.

Klar

§ 4:7d Utskott

välja Jane Segerblom till krisgruppen.

Klar

§ 4:7d Utskott

välja generalsekreteraren till krisgruppen.
välja biträdande generalsekreteraren till
krisgruppen.
välja Amanda Dafors till första ersättare i
krisgruppen.
fastställa ansvaren för
kongressuppdragen.

Klar

§ 4:7c Arvoderingar
§ 4:7c Arvoderingar

§ 4:7d Utskott
§ 4:7d Utskott
§ 4:7d Utskott
§ 4:7d Utskott

§ 4:7d Utskott
§ 4:7d Utskott
§ 4:7d Utskott
§ 4:7d Utskott

§ 4:7d Utskott
§ 4:7d Utskott
§ 4:7e
Kongressuppdrag

Pågående
Klar
Klar

Klar
Klar
Klar
Klar

Klar

Klar

Klar

Klar
Klar
Klar
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Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-05-20-22
Möte

Ärende

Beslut (att...)

FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)

§ 4:7f Arbetsordning
och delegationsordning
§ 4:7f Arbetsordning
och delegationsordning
§ 4:7g
Personalorganisation

FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)

§ 4:7g
Personalorganisation
§ 4:7g
Personalorganisation

anta arbetsordningen inklusive beslutade
ändringar.
anta delegationsordningen inklusive
beslutade ändringar.
som inriktningsbeslut för en
omorganisation bifalla förslag A.
som inriktningsbeslut för en
omorganisation bifalla förslag B inklusive
beslutade ändringar.
som inriktningsbeslut för en
omorganisation bifalla förslag C.

FS04 (15 augusti § 4:7g
2021)
Personalorganisation

FS04 (15 augusti
2021)
FS04 (15 augusti
2021)

§ 4:7g
Personalorganisation
§ 4:7h Ersättningar och
utrustning

FS04 (15 augusti
2021)
§ 4:7i POPBOX
FS04 (15 augusti
2021)
§ 4:7i POPBOX
FS04 (15 augusti
2021)
§ 4:7i POPBOX
FS04 (15 augusti
2021)
§ 4:8a Läger 2022
FS04 (15 augusti
2021)
§ 4:9 Nästa möte
FS05 (11-12
september 2021) § 5:8b Höjdaren
FS05 (11-12
september 2021) § 5:8b Höjdaren
FS05 (11-12
september 2021) § 5:8b Höjdaren
FS05 (11-12
september 2021) § 5:8b Höjdaren
FS05 (11-12
§ 5:8c Utredning av
september 2021) Bildaren

FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)

§ 5:8c Utredning av
Bildaren
§ 5:8c Utredning av
Bildaren

anta tidsplanen för implementering av
ovanstående beslut [förslag A, B & C som
inriktningsbeslut för en omorganisation].
i förmån för en utredning kring
omorganisering i personalorganisationen
kommer det tills att en utredning avslutas
kommer alla punkter under denna punkt
vara hemliga.
anta förslaget för riktlinjer kring
ersättningar och utrustning.
till styrgrupp för POPBOX utse Johan
Fridlund, Björn Lindgren och Hanna
Minter.
Johan Fridlund utses till sammankallande
i styrgruppen.
styrgruppen ska till varje
förbundsstyrelsemöte inkomma med en
rapport.
välja Sigrid Björk som ansvarig för
framtagande av handlingar för
sommarlägret 2022 till mötet 10-12
september.
ordförande lägger fram en mötesplan för
2022-2023 till mötet 10-12 september.
ge Simon Schönbeck och Jacob Nehrer i
uppdrag att utreda Höjdaren.
utredningen ska utgå ifrån
förbundsstyrelsens diskussion för
inriktning av Höjdaren.
utredningen ska delrapporteras på
förbundsstyrelsens möte 12-14
november.
utredningen ska delrapporteras på
förbundsstyrelsens första möte för 2022.
ge Simon Schönbeck i uppdrag att leda
en utredning för att ta fram ett koncept till
Bildaren.
utredningen ska utgå ifrån de tre centrala
temana:
• Ideutveckling.
• Kunskapsspridning.
• Nätverkande.
utredningen ska arbeta med minst ett
distrikt för en pilotutbildning våren 2022.

Status
Pågående
Pågående
Klar
Klar
Klar

Klar

Pågående
Pågående
Klar
Klar
Pågående

Klar
Klar
Pågående
Pågående
Klar
Öppen
Pågående

Pågående
Pågående
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Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-05-20-22
Möte

Ärende

FS05 (11-12
§ 5:8c Utredning av
september 2021) Bildaren
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)

§ 5:8d Utredning av
FSS
§ 5:8d Utredning av
FSS
§ 5:8d Utredning av
FSS

FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)

§ 5:8d Utredning av
FSS
§ 5:8e En extra DSS
§ 5:8f Bildningsplan

FS05 (11-12
§ 5:8g Sommarläger
september 2021) 2022
FS05 (11-12
september 2021) § 5:8h Historieutskottet
FS05 (11-12
september 2021) § 5:8h Historieutskottet
FS05 (11-12
september 2021) § 5:8h Historieutskottet
FS05 (11-12
september 2021) § 5:8i Eventgruppen
FS05 (11-12
september 2021) § 5:8i Eventgruppen
FS05 (11-12
september 2021) § 5:8i Eventgruppen
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)

§ 5:8j Drogpolitiska
utskottet
§ 5:8j Drogpolitiska
utskottet
§ 5:8j Drogpolitiska
utskottet
§ 5:8k Mötesplan 2022
§ 5:8l Arvodering i
förbundsstyrelsen
§ 5:8m UNF:s krispärm
och UNF:s krisplan
§ 5:8m UNF:s krispärm
och UNF:s krisplan
§ 5:8n Ersättare i
riksstyrelsen

Beslut (att...)
utredningen ska slutrapportera senast på
förbundsstyrelsens möte i mars 2022.
tillsätta en utredning av
föreningsstyrelsesamlingarna bestående
av Jane Segerblom och Simon
Schönbeck.
utredningen tar fram ett nytt förslag för
föreningsstyrelsesamlingarna.
utredningen undersöker huruvida det går
att göra ett digitalist FSS material.
utredningen ska ta fram en plan för hur
FSS ska fungera för distrikt utan
distriktsstyrelser.
ge bildningsledare i uppdrag att arrangera
en extra DSS i höst.

Status
Pågående

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Klar

anta ”Bildningsplan 2021–2023”.
återremittera till mötet 12-14 november
där en projektplan med övergripande
budget, lägeridé och projektplan
presenteras tillsammans med förslag på
projektgrupp.
anta arbetsbeskrivningen för
Historieutskottet.
utse Sebastian Udenius till
förbundsstyrelsens representant för
Historieutskottet.
ge Sebastian Udenius i uppdrag att söka
medlemmar till Historieutskottet och
bereda ett beslutsärende som fastställer
medlemmarna i Historieutskottet.
anta uppdragsbeskrivningen för
eventgruppen.
utse Jacob Nehrer till kontaktperson för
eventgruppen.
Jacob Nehrer återkommer till
förbundsstyrelsen med förslag på
eventgrupp.
anta arbetsbeskrivningen för det
drogpolitiska utskottet inklusive beslutade
ändringar.
utse Filip Nyman som sammankallande
för det drogpolitiska utskottet.
Filip Nyman får i uppdrag att hitta
medlemmar till det drogpolitiska utskottet.
anta mötesplanen för 2022 inklusive
beslutade ändringar.
från och med 1 september 2021 arvodera
Jacob Nehrer på 75 %.
ge krisgruppen i uppgift att utveckla hur
förbundet hanterar ”personuppgiftskriser”.

Klar

anta UNF:s krispärm och UNF:s krisplan.
Jane Segerblom blir förste ersättare i
riksstyrelsen.

Klar

Klar
Öppen
Klar

Klar
Öppen
Klar
Pågående
Öppen
Klar
Pågående
Klar
Klar
Pågående

Klar
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Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-05-20-22
Möte

Ärende

FS05 (11-12
§ 5:8n Ersättare i
september 2021) riksstyrelsen
§ 5:8o Revidering av
FS05 (11-12
policy för UNF:s
september 2021) medlemstidning
§ 5:8o Revidering av
FS05 (11-12
policy för UNF:s
september 2021) medlemstidning
§ 5:8o Revidering av
FS05 (11-12
policy för UNF:s
september 2021) medlemstidning

§ 5:8o Revidering av
FS05 (11-12
policy för UNF:s
september 2021) medlemstidning
FS05 (11-12
§ 5:8p Förvaltning av
september 2021) konto
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)
FS05 (11-12
september 2021)
FS06 (4 oktober
2021)

§ 5:8p Förvaltning av
konto
§ 5:8p Förvaltning av
konto

FS06 (4 oktober
2021)

§ 6:7c
Tillgänglighetsutskottet

FS06 (4 oktober
2021)
FS07 (14
oktober 2021)

§ 6:7c
Tillgänglighetsutskottet
§ 7:5a Omorganisering
av
personalorganisationen

FS07 (14
oktober 2021)

§ 7:5a Omorganisering
av
personalorganisationen

FS07 (14
oktober 2021)

§ 7:5a Omorganisering
av
personalorganisationen

FS07 (14
oktober 2021)

§ 7:5a Omorganisering
av
personalorganisationen

FS08 (2
november 2021)

§ 8:5a Rosa Villan

§ 5:10 Nästa möte
§ 6:7c
Tillgänglighetsutskottet

Beslut (att...)
Jacob Nehrer blir andre ersättare i
riksstyrelsen.
bekräfta kongressens beslut att Motdrags
chefredaktör är ansvarig utgivare för
papperstidningen och motdrag.se.
revidera ”Policy för UNF:s
medlemstidning” enligt nedanstående
förslag.
uppdra åt generalsekreteraren att ihop
med chefredaktören för Motdrag ta fram
förslag på ytterligare revideringar av
policyn till nästa förbundsstyrelsemöte.
anse besluten ”att bekräfta kongressens
beslut att Motdrags chefredaktör är
ansvarig utgivare för papperstidningen
och motdrag.se.” och ”att revidera ’Policy
för UNF:s medlemstidning’ enligt
nedanstående förslag.” omedelbart
justerade.
Ungdomens Nykterhetsförbund (8785001622) ska förvalta och överta tillgångarna
för UNF Östergötland (802422-4605) i
enlighet med stadgarna § 6:1.
uppdragsge Johan Karlsson Fridlund
(941229-NNNN) att utföra handlingen
enligt beslutet.
anse ärendet omedelbart justerat.
hålla nästa möte 4 oktober klockan 19:00
- 21:00.
utse Amanda Dafors till kontaktperson för
tillgänglighetsutskottet.
Amanda Dafors återkommer till
förbundsstyrelsen med förslag på
personer till tillgänglighetsutskottet.
anta uppdragsbeskrivningen för
tillgänglighetsutskottet inklusive beslutade
ändringar.
ge ledningsgruppen i uppdrag att
vidareutveckla förslaget kring
regionindelningen i norra Sverige.
godkänna att förslaget till omorganisation
av generalsekreteraren inklusive
beslutade ändringar tas vidare till MBLförhandling med facket.
ledningsgruppen och biträdande
generalsekreterare efter MBLförhandlingen återkommer till
förbundsstyrelsen med ett slutgiltigt
förslag till beslut om omorganisation.
generalsekreteraren har mandat att MBLförhandla och sedan besluta om hur
enskilda medarbetare påverkas vid
omorganisationen.
bevilja ett lån på 1,15 miljoner kronor utan
amortering med en årlig ränta på 3 %
med en löptid om 12 månader till UNF
Jönköping.

Status
Klar
Klar
Klar

Pågående

Klar

Pågående
Pågående
Klar
Klar
Öppen
Öppen
Öppen
Klar

Klar

Klar

Klar

Pågående
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Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-05-20-22
Möte

Ärende

FS08 (2
november 2021)

§ 8:5a Rosa Villan

FS08 (2
november 2021)

§ 8:5a Rosa Villan

FS08 (2
november 2021)
FS08 (2
november 2021)

§ 8:5a Rosa Villan

Beslut (att...)
uppdra åt Johan Fridlund att avtal
upprättas för lånet och att utbetalning
sker efter signering av båda parter.
ledningsgruppen och Johan Fridlund tar
vidare processen med att hitta en person
som kan säkerställa verksamheten i Rosa
Villan.
kräva att distriktet har en långsiktig plan
för att bibehålla god likviditet och ett stort
eget kapital.

FS09 (13-14
november 2021)

omedelbart justera ärendet.
fastställa förbundsstyrelsens beslut om
§ 8:5b Omorganisering omorganiseringen av
av
personalorganisationen som fattades per
personalorganisationen capsulam 25 oktober 2021.
§ 8:5b Omorganisering omorganisationen ska genomföras i
av
enlighet med beslutet på
personalorganisationen förbundsstyrelsemötet 14 oktober 2021.
§ 8:5b Omorganisering generalsekreteraren, i enlighet med
av
delegationsordningen, uppdras att
personalorganisationen genomföra omorganisationen.
§ 8:5b Omorganisering placeringsort för de två
av
föreningsutvecklarna i region Norr blir
personalorganisationen Luleå och Örnsköldsvik.
uppdra åt Jane Segerblom att ta vidare
arbetet med hur förbundsstyrelsen ska
arbeta med våra distrikt och föreningar,
samt hur detta ska samkoordineras med
§ 9:7c Med ideell kraft
den nya personalorganisationen.
arbetet även ska utveckla synen på
distrikt och föreningars roll och vilka
§ 9:7c Med ideell kraft
förväntningar som finns på dem.
Jane Segerblom presenterar utfallet av
uppdraget på förbundsstyrelsemötet 28§ 9:7c Med ideell kraft
30 januari 2022.
utfallet av uppdraget även ska innefatta
förslag på hur vi ska fortsätta utveckla
§ 9:7c Med ideell kraft
arbetet.
§ 9:7e Interna & externa uppdra åt ledningsgruppen att fortsätta
risker i verksamheten
arbetet utifrån diskussionen.
§ 9:8a Mål- &
anta mål- och fokusområden 2022
fokusområden 2022
inklusive beslutade ändringar.
§ 9:8a Mål- &
fokusområden 2022
anta resursbehoven för 2022.
§ 9:8a Mål- &
välja Johan Fridlund till huvudansvarig för
fokusområden 2022
mål- och fokusområdena.
välja Filip Nyman till ideell kontaktperson
§ 9:8a Mål- &
för fokusområdet UNF är en organisation
fokusområden 2022
som för en kamp mot droger.
välja Jacob Nehrer till ideell
kontaktperson för fokusområdet UNF
§ 9:8a Mål- &
erbjuder fler en meningsfull och trygg
fokusområden 2022
fritid.

FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8a Mål- &
fokusområden 2022

FS08 (2
november 2021)
FS08 (2
november 2021)
FS08 (2
november 2021)
FS08 (2
november 2021)

FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)

§ 8:5a Rosa Villan

välja Simon Schönbeck till ideell
kontaktperson för fokusområdet UNF är

Status
Klar

Öppen
Pågående
Klar

Klar
Öppen
Öppen
Öppen

Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
Öppen
Klar
Klar
Pågående
Pågående

Pågående
Pågående
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Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-05-20-22
Möte

Ärende

Beslut (att...)
en organisation som bildar
världsförbättrare.
välja ledningsgruppen till ideell
kontaktperson för fokusområdet UNF är
en välfungerande och engagerande
organisation.
förbundsstyrelsen ålägger ansvaret för att
ta fram en implementeringsplan och
genomförandeplan på de ideella
kontaktpersonerna i deras operativa
arbete.
välja Sigrid Björk som ansvarig för
projektgruppen.
välja Sigrid Björk, Alva Bergvall och
Fabian Gribing till medlemmar i
projektgruppen.

FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8a Mål- &
fokusområden 2022

FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8a Mål- &
fokusområden 2022
§ 9:8b Sommarläger
2022

FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8b Sommarläger
2022
§ 9:8b Sommarläger
2022
§ 9:8b Sommarläger
2022
§ 9:8c Interna bidrag
2022-2023

FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8e Drogpolitiska
utskottet

FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8e Drogpolitiska
utskottet

FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8e Drogpolitiska
utskottet

FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8e Drogpolitiska
utskottet

FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8e Drogpolitiska
utskottet

FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8f Historieutskottet
§ 9:8g
Delegationsordning

FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8h Policy för
Motdrag

anta den reviderade budgeten för 2022.
fastställa medlemmarna i det
drogpolitiska utskottet till Ellen Hjort,
Lovisa Edström, Matilda Jansson, Filip
Nyman och Simon Schönbeck.
utskottet blir förbundsstyrelsens och den
politiska talespersonens förlängda arm i
det drogpolitiska arbetet.
utskottet arbetar utifrån UNF:s
drogpolitiska program och
förbundsstyrelsens fokusområde UNF är
en organisation som för en kamp mot
droger.
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.
när andra medlemmar i utskottet än den
politiska talespersonen ska representera
UNF utåt så ska de visa särskild
måttfullhet.
fastställa medlemmarna i Historieutskottet
till Sigrid Björk, Sebastian Udenius och
Wilhelm Wirén.
uppdatera delegationsordningen enligt
beslutade ändringar.
uppdatera Policy för UNF:s
medlemstidning Motdrag enligt förslaget
inklusive beslutade ändringar.

FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8i Fler deltagare på
bildningsinsatser

uppdra åt bildningsledaren att granska
det materialet som utredningen tog fram

§ 9:8d Budget 2022

Status

Pågående

Pågående
Öppen
Öppen

anta projektplanen.
Öppen
det övergripande temat för lägret ska vara
demokrati.
Öppen
anta förslaget kring interna bidrag 2022
och 2023 inklusive beslutade ändringar.
Öppen
Öppen

Öppen
Öppen

Öppen

Öppen

Öppen
Öppen
Pågående
Klar

Pågående
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Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-05-20-22
Möte

Ärende

FS09 (13-14
november 2021)
FS09 (13-14
november 2021)

§ 9:8j
Föreningsnedläggningar
§ 9:8j
Föreningsnedläggningar

FS10 (29-30
januari 2022)

§ 10:8a Ansvar för
attest och efterkontroll

FS10 (29-30
januari 2022)

§ 10:8b UNF Jämtland

FS10 (29-30
januari 2022)
FS10 (29-30
januari 2022)

§ 10:8b UNF Jämtland
§ 10:8b UNF Jämtland

FS10 (29-30
januari 2022)
FS10 (29-30
januari 2022)

§ 10:8c Ledaren
§ 10:8d Föreningarnas
och distriktens uppdrag

FS10 (29-30
januari 2022)

§ 10:8d Föreningarnas
och distriktens uppdrag

FS10 (29-30
januari 2022)

§ 10:8e UNF Dalarna

FS10 (29-30
januari 2022)
FS10 (29-30
januari 2022)

FS11 (8 mars
2022)
FS11 (8 mars
2022)

§ 10:8e UNF Dalarna
§ 10:8e UNF Dalarna

§ 11:6a Momsstatus
2022
§ 11:6b Lager i
balansräkningen 2022

Beslut (att...)
och ge förslag på hur det ska kunna
användas i framtiden.
upplösa samtliga föreningar i listan över
inaktiva föreningar exklusive beslutade
strykningar.
föreningarnas eventuella tillgångar
tillfaller aktuellt distrikt.
anta dokumentet Ansvar för attest och
efterkontroll inom UNF inklusive
beslutade ändringar.
Ungdomens Nykterhetsförbund (8785001622) tar över som företrädare för
Jämtland Härjedalens distrikt av
Ungdomens Nykterhetsförbund (8932013330).
Johan Karlsson Fridlund (941229-NNNN)
och Filip Nyman (960726-NNNN)
representerar Ungdomens
Nykterhetsförbund (878500-1622) som
företrädare till internetbanken samt kontooch firmatecknare för Jämtland
Härjedalens distrikt av Ungdomens
Nykterhetsförbund (893201-3330) var för
sig från och med 1 februari 2022 till och
med att nytt distriktsårsmöte har hållits.

Status

Öppen
Öppen
Öppen

Öppen

Öppen

anse ärendet omedelbart justerat.
i enlighet med alternativ 2 uppdra åt
bildningsledaren att undersöka och
förhandla fram ett förslag på avtal med en
extern aktör som kan ge oss stöd med
Ledaren under 2022.
låta uppdraget från förbundsstyrelsemötet
13-14 november 2021 kvarstå.
uppdra åt Jane Segerblom att återkomma
till förbundsstyrelsen med ett slutgiltligt
förslag.
Ungdomens Nykterhetsförbund (8785001622) ska förvalta och överta tillgångarna
för Dalarnas distrikt av Ungdomens
Nykterhetsförbund (883200-5774) i
enlighet med stadgarna § 6:1.
uppdra Johan Karlsson Fridlund (941229NNNN) att utföra handlingen enligt
beslutet.

Klar

anse ärendet omedelbart justerat.
Ungdomens Nykterhetsförbund anser att
organisationen inte ska anses
momspliktig för den typ av interna
transaktioner som av hävd har gjorts
inom organisationen och som främjar
organisationens ändamål.
inte ta upp UNF:s varor hos Topline som
en tillgång i balansräkningen.

Klar

Öppen
Öppen
Öppen

Öppen
Öppen

Öppen
Öppen
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Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-05-20-22
Möte

Ärende

FS11 (8 mars
2022)

§ 11:6c Status som
allmännyttig ideell
förening 2022

FS11 (8 mars
2022)
FS12 (19-20
mars 2022)

FS12 (19-20
mars 2022)

FS12 (19-20
mars 2022)

FS12 (19-20
mars 2022)
FS12 (19-20
mars 2022)
FS12 (19-20
mars 2022)
FS12 (19-20
mars 2022)
FS12 (19-20
mars 2022)
FS12 (19-20
mars 2022)

§ 11:6d Bedömning och
hantering av risker för
organisationen 2022

Beslut (att...)
UNF bedöms uppfylla ändamålskravet,
verksamhetskravet, fullföljdskravet och
öppenhetskravet; och därmed ska anses
vara en allmännyttig ideell förening.

anta dokumentet Bedömning och
hantering av risker för organisationen
2022.
uppdra åt Björn Lindgren och Jacob
§ 12:7a Klimatpolicy
Nehrer att ta fram en klimatpolicy.
uppdra åt bildningsledaren och det
drogpolitiska utskottet att ansvara för
kongressbeslutet UNF:s
klimatengagemang sker genom att
föreningar, distrikt och förbund kan driva
en intersektionell drogpolitik som lyfter
klimatfrågor med utgångspunkt i de
§ 12:7a Klimatpolicy
klimatpolitiska ramarna.
addera uppgiften Verkställa antaganden
och revideringar av styrdokument och
rutiner som fastställts av
förbundsstyrelsen till sekreterarens
§ 12:8a Styrdokument & specifika ansvarsuppgifter i
rutiner
arbetsordningen.
ersätta första meningen i stycket
Långsiktig plan i Policy för hantering av
eget kapital med denna text:
Förbundsstyrelsen gör vartannat år
§ 12:8b Policy för
(jämna år) under våren en långsiktig plan
hantering av eget
på hur förbundets kapital ska användas
kapital
på ett hållbart sätt.
uppdra åt Johan Fridlund att bereda ett
§ 12:8b Policy för
diskussionsärende om Långsiktig plan för
hantering av eget
hållbar användning av förbundets kapital
kapital
till mötet 20-22 maj 2022.
§ 12:8c UNF Jämtland & kalla till distriktsårsmöte för UNF
UNF Kronoberg
Jämtland 7 maj 2022.
§ 12:8c UNF Jämtland & kalla till distriktsårsmöte för UNF
UNF Kronoberg
Kronoberg 30 april 2022.
varje förbundsstyrelsemöte ska ha ett
stående rapportärende för rapportering av
§ 12:9a Riksstyrelsen
diskussioner inom riksstyrelsen och
och ledningsgruppen
protokoll för ledningsgruppen.
välja Jacob Nehrer och Jane Segerblom
till ansvariga från förbundsstyrelsen för
§ 12:9b Kongress 2023 kongressen 2023.

Status

Öppen
Öppen
Öppen

Öppen

Öppen

Öppen

Öppen
Öppen
Öppen

Öppen
Öppen
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Rapport arvoderad Jacob Nehrer (punkt 6c,
bilaga § 12:3)
avser perioden 20/3/2022-08/5/2022
Den här perioden har verkligen skyndat långsamt. Mycket har hänt, jag har varit runt en del och
känner lite att det hänt mycket samtidigt som det är svårt att sätta fingret på vad som klarats av.
Sedan förra styrelsemötet har jag deltagit på en del årsmöten och tillsammans med personalen
försökt stötta upp där det behövs. Det har även varit mycket diskussion kring mål och
fokusområden, där har jag lagt fram en handling till förbundsstyrelsen för att vi ska kunna
diskutera vägen framåt och hoppas att det kan mynna ut i någonting bra framöver. I den här
rapporten måste jag även passa på att ge ett stort tack till vår personalstyrka. Jag kommer fortsatt
att delta under deras veckomöten på måndagar. Både det men även kontakten jag har annars har
verkligen skänkt mig en ny respekt för vår fantastiska personal som verkligen gör ett jättejobb.
Det finns mycket kompetens och en otrolig kärlek för UNF som är inspirerande att få se och ta
del utav.

Den här rapporten blir den sista jag skriver som arvoderad för UNF. Det känns tråkigt, men jag
känner mig inte trött på arbetet utan ser fram emot att fortsätta göra så mycket jag kan för
styrelsen och UNF på helt ideell basis i höst.

Lite av vad jag gjort under perioden

•

Jobbat ifrån Jönköpingskontoret

•

Värvat

•

Workshop med personalen

•

Arbetat med sammanslagningen av Väst och Älvsborg

•

DÅM i Jönköping och Värmland

•

Eventgruppen

•

Veckomöten med UNF:s personal

Framåt
Fram till slutet av juli är jag fortfarande arvoderad och jag hoppas kunna åka ut och träffa distrikt
när tillfälle ges och vara med för att se till att bygga inför sommaren och hösten. I övrigt är det
mer av det vanliga, förhoppningsvis kommer också arbetet med mål och fokusområden bli
enklare framöver.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Det här med att möta människor, att förändra och beröra är ju anledningen till att vi
finns till.
Lucas Nilsson
Jacob Nehrer
Jacob.nehrer@unf.se 076-0475490
Västerås, 2022-05-08
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Kassörsrapport Johan Fridlund (punkt 6d,
bilaga § 13:4)
Min första kassörsrapport någonsin började jag med dessa ord: "Här kommer min första rapport
sedan jag blev vald och jag har fortfarande inte riktigt förstått det tror jag men är väldigt glad och
peppad för arbetet som kommer dessa år!" och snart har tre år gått och jag kan säga att jag
fortfarande inte förstått! Vem kunde ana vad som skulle ske dessa tre år? En pandemi och ett
inkomstras?! Nu ska vi se positivt på framtiden och vi kör på framåt!
I min första rapport skickade jag med en länk, jag gör det igen - är fortfarande lika stolt som då:
https://www.ltz.se/logga-in/johan-fran-ostersund-vald-till-forbundskassor-for-unf-ett-valdigtarofyllt-uppdrag (Säg till om ni inte kan läsa, skicka ett mail eller så).
De senaste månaderna har mycket skett och här kommer några av sakerna:
•

Rekrytering av ny projektledare för POPBOX - välkommen Amidala!

•

Påbörjat en arvoderingsutredning.

•

Planerat DSS med Simon.

•

Haft möten med LG kopplat till Miljonlotteriet.

•

Planerat den långsiktiga diskussionen.

•

Haft möten med övriga förbundskassörer.

•

Gjort en avstämning kring ekonomi med GS.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Johan Fridlund
Östersund 2022-05-08
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Generalsekreterarrapport till FS-möte
220520-22 (punkt 6e, bilaga § 13:5)
På gång i personalorganisationen
Arbetet med föreningsårsmöten har övergått till mer fokus på distriktsårsmöten och
efterföljande arbetshelger, för fältpersonalen. Värvning har också varit ett viktigt fokus.
Efter diskussioner i ledningsgruppen har vi lyft frågan med förbundsstyrelsen hur arbetet med
mål- och fokusområden bättre kan styras och synkroniseras.
För mig som generalsekreterare har mycket fokus varit på budget, ekonomi och framtidsstrategi,
ihop med övriga i ledningsgruppen och förbundsstyrelsen.
Personalförändringar
Förändringar sedan sist:
•
•
•
•

Efter beslut på FS-mötet i mars lämnades två vakanta tjänster som föreningsutvecklare
vakanta.
Rekrytering pågår för en föreningsutvecklare med placering i Jönköping, som ska jobba
gentemot Region Syd och stötta upp Region Mitt.
Amidala Hermansson har anställts på en visstidsanställning året ut som projektutvecklare
för Popbox, efter att Hanna Minter slutat.
Byrån A4 har anlitats att göra ett dubbelnummer av Motdrag under tiden chefredaktören
är sjukskriven.

Bokslut 2021 och återrapport och revision av Socialstyrelsen
Avrapportering från revisorerna hålls 11 maj, sedan ska förbundsstyrelsen skriva under bokslutet
vid mötet i maj.
Det ordinarie bidraget från Socialstyrelsen har redovisats mot myndigheten. Revisorerna har
gått igenom redovisningen och kommit med ett antal förbättringsförslag av rutinerna kring
bokföring och uppföljning av detta projektmedel. De flesta av dessa förslag har vi redan tagit till
oss och förbättrat våra rutiner i enlighet med.
Sökning av externa bidrag och projektmedel
Jag har fortsatt att lägga mycket tid på detta tillsammans med förbundsutvecklare Frida Lind.
Fokus har varit på att kartlägga, kategorisera och värdera olika bidrag och projektmedel. Snart

23(49)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-05-20-22

kommer arbetet övergå till att söka pengar också. Ett möte för utbyte i dessa frågor med övriga
förbund inom rörelsen planeras till slutet av juni.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Björn Lindgren
Generalsekreterare
Tyresö, 2021-05-10
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Rapport POPBOX (punkt 6f, bilaga § 13:6)
Personalförändringar
Sista april hade vår projektutvecklare Hanna Minter formellt sin sista arbetsdag, eftersom hon
sagt upp sig för ett annat jobb. Vi tackar Hanna för en strålande insats med att väcka POPBOX
till liv igen, under sin tid hos UNF!
Ny projektutvecklare, sedan mitten av april, är Amidala Hermansson. Hon har hunnit få
överlämning med Hanna, introduktion av Björn och andra kollegor, samt satt igång arbetet med
att marknadsföra den senaste boxen samt planera lanseringen av nästa. Utöver det har hon
många idéer på hur vi kan nå ut till fler kunder, till exempel genom företagssamarbeten.
Sammantaget tror vi mycket på Amidalas förmåga att ta vid där Hanna slutade och utveckla
POPBOX till nya höjder (och höjda intäkter!).
Styrgruppsmöte
Vi planerar att under slutet av maj ha ett styrgruppsmöte där vi ska prata om hur POPBOX ska
utvecklas i framtiden samt hur arbetet projektledare - styrgrupp ska se ut.
Försäljning
Försäljningen i början av året har tyvärr gått lite trögt. Så var det även 2021, så det återstår att se
om det är en säsongseffekt av något slag eller om det finns någon annan orsak.
Projektutvecklaren och styrgruppen kommer givetvis att följa detta noga och sätta in ytterligare
insatser om försäljningen inte vänder uppåt snart.

Johan Fridlund och Björn Lindgren
2022-05-11
Landsbygd och storstad i samverkan
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Bildningsrapport (punkt 6g, § 13:7)
UNF är en organisation som bildar världsförbättrare
Denna och framtida bildningsrapporter kommer att innehålla både bildningsrapporten och
rapporten kopplat till “UNF är en organisation som bildar världsförbättrare”. Detta är för att
undvika dubbelarbete.
Nationella bildningsarbetet
Ledaren: Arbetet är pågång. Avtalet är färdigt och ska endast kontrolleras och signeras. Avtalet
kommer att finnas tillgängligt på mötet och kommer signeras i efterhand. Distriktsutvecklare
och Sober Event är i full gång med att planera höstens kurstillfällen.
Distriktsstyrelsesamling: När denna handling skrivs är det vara några dagar kvar till
distriktsstyrelsesamlingen. Stor spänning väntar på Wendelsberg och det ska bli underbart att
träffa alla distrikten igen. Denna gången är vi många anmälda och förväntningarna är stora för
helgen!
Digitalisten: Lanseringen av digitalisten kommer att skjutas på ytterligare på grund av tidsbrist.
Jag och förbundsutvecklare Frida för en dialog om hur vi ska bäst arbeta med Digitalisten i
framtiden.
Bildaren: Planeringen av Bildaren är igång och nu väntar vi bara på bekräftelse för vilken helg
som det ska bli av. Värddistrikt är Örebro distrikt. Med valåret i åtanke så kommer första
Bildaren att fokusera på “Vem styr drogpolitiken?”. Fokus kommer även vara att bjuda in övriga
ungdomsförbund i nykterhetsrörelsen för att testa hur framtida samarbeten kommer att fungera
mellan våra organisationer i bildningsarbetet.
Föreningsstyrelsesamlingar: Arbetet har pausats delvis, på grund av att annat har prioriterats.
Förhoppningsvis kommer vi igång med arbetet till sommaren.
Höjdaren: Prelimärt val av huvudledare är gjort och vi väntar på ett uppstartsmöte
Kamratstödskursen: Huvudledare är vald, resan är bokad och nu ska vi bara börja planera
genomförande och finansiering.
Gemensam ledarskapskurs: Ett arv från föregående bilningsledare är den gemensamma
ledarskapskursen som UNF ska hålla i höst med några andra ungdomsförbund i
nykterhetsrörelsen. Planeringen har kommit ganska långt och snart kommer vi öppna anmälan.
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UNF är en organisation som bildar världsförbättrare
Kvartal 2 är i full gång och flera av periodens projekt under utveckling. Vi ligger lite efter på
området, särskilt kring Bildaren och Digitalisten, men det är inte något som kommer ställa till
det nämnvärt.
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
○ Projektet kommer innebära att vi utvecklar bildningsmaterialet på hemsidan.
Främst genom att vi skapar en “bildnings-hub” där allt kopplat till
bildningssystemet ska gå att hitta på en plats som hålls uppdaterad. Vi kommer
även arbeta med att förankra sidan hos medlemmar och förtroendevalda.
● Ledaren implementeras
○ Ledaren kommer att lanseras under Q3 istället, pga personalprioriteringar
● DSS:en
○ DSS:en genomförs som planerat. Fokus på DSS:en är återuppstart.
● Bildaren genomförs
○ Bildaren genomförs förhoppningsvis som planerat under kvartalet eller i början
på nästa.
● Utveckla materialet på och användandet av Digitalisten
○ Arbetet går framåt men långsamt, vi saknar idag resurser för att utveckla
Digitalisten i tid. Det handlar helt enkelt om att det inte funnits tid att göra det.
Övrigt
Bildningsarbetet går framåt, men tyvärr inte tillräckligt snabbt. På ett personligt plan har det
varit en utmanande vår, att balansera UNF och nytt jobb har inte varit enkelt. Men nu känns det
som att jag hittat nya sätt att arbeta med bildningsarbetet och tror att vi är på god väg att hinna
med vad som planerats.
På mötet kommer jag presentera några kurser där jag önskar avlastning. Dessa är framförallt
Digitalisten och Kamratstödskursen. Senare i år skulle jag även önska ett tillfälle att diskutera
bildningsarbetet i stort. Det är mycket som händer och FS behöver diskutera området.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Bildningsledare
Simon Schönbeck
simon.schonbeck@unf.se | 0760550596
Någonstans mellan Stockholm och Göteborg, 2022-05-09

28(49)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-05-20-22

Rapport – Drogpolitiska utskottet (punkt 6h,
bilaga § 13:8)
Rapport
Sedan sist har UNF:s drogpolitiska utskott arbetat med att slutföra Kommunrankningen. Det
arbetet leds av Simon Schönbeck och rapporten förväntas kunna presenteras innan maj månad är
slut. Samtidigt planerar vi vårt gemensamma deltagande på distriktsstyrelsesamlingen den 13–15
maj där vi kommer att hålla pass om bland annat kommunrankningen.
En stor puck som är på ingång är vår valkampanj som utskottet arbetar för fullt med. Kampanjen
förväntas att starta 1 juni och pågå till och med valdagen den 11 september. I samband med
kampanjen kommer vi att lansera vår nya reaktionsgrupp för medlemmar att ansöka till från och
med den 15 maj. Tanken med gruppen är att den ska vara våra förkämpar i sociala medier. Allt
ifrån att vara med och skriva debattartiklar till att härja i diverse kommentarsfält för att skapa
uppståndelse. Mer information om kampanjen kommer att släppas under maj månad.
Förutom de lite större projekten så har vi möte minst två gånger i månaden och vi diskuterar
alltid det drogpolitiska läget om det är något speciellt som händer.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Filip Nyman
filip.nyman@unf.se | 0705463240
Stockholm, 2022-05-08
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Rapport - Rapport UNF erbjuder fler en
meningsfull och trygg fritid (punkt 6i, bilaga
§ 13:9)
Den senaste periodens arbete med mål och fokusområdet har varit något trög. Mycket har
saktats ned på grund av de interna diskussionerna om formen för arbetet med mål och
fokusområden. Därför har inte lika mycket som väntat kunnat bli gjort, det har varit lite att
vänta för att se vad slutsatsen blir och den får vi vänta på ännu lite till då en arbetsdag ska hållas i
juni kring samordningen av våra olika områden.
Hur som så ser läget hyfsat ut när det kommer till vår medlemsutveckling. Att personalen lagt
mycket tid på årsmöten och att komma igång i sina nya roller märks på statistiken, men vi har
ändå kommit upp i 1335 medlemmar och återvärvat 33% av föregående års medlemmar. Till
hösten kommer värvningen igång på ett annat sätt än den gjort nu i vår och kan prioriteras på
ett annat sätt. Dock finns ett behov av att fortsätta med även återvärvningen om vi inte lyckas få
in en hel del fler innan sommaren.

Det som i tidsplanen benämns som en kampanj kommer vara intern och inte likt vad vi försökt
med tidigare, då den sortens kampanjarbete inte verkar vara någonting som fungerar bra i vår
organisation, varken ideellt eller professionellt. Det kommer istället vara tidsbegränsat och
förhoppningen är att vi kan satsa stort över hela landet.

Q2 - DÅM, DSS
• Ideella lär sig om föreningsfaddring på DSSen
• Värvningskampanj
• Återvärvning
Q3 - Värvningskampanj
• Kampanj Kraftsamling
• Föreningsstödet prioriteras av distrikt
• eBas återimplementering
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera rapporten

Jacob Nehrer
Jacob.nehrer@unf.se 076-0475490
Västerås, 2022-05-08
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Rapport - Historieutskottet (punkt 6j, bilaga
13:10)
Analys
Det har inte skett något arbete inom utskottet sen den föregående rapporten.
Framåt
Målet för den närmsta tiden kvarstår – att kalla till ett uppstartsmöte som sparkar i gång
utskottsarbetet.
Förslag till beslut
Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta
att

notera rapporten.

Sebastian Udenius
Söderhamn 8 maj 2022
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Diskussionsärende – UNF:s nya kostym
(punkt 7a, bilaga § 13:11)
Bakgrund
Sedan förbundsstyrelsemötet i mars när förbundsstyrelsen på riktigt började diskutera UNF:s
framtid i kölvattnet av att vi behöver spara in ca 5 miljoner per år till 2024 så har vi i
ledningsgruppen stött och blött och använt det vi diskuterat i FS för att kunna hitta en väg
framåt i den här snåriga lövskogen av olika viljor och åsikter. Vi i ledningsgruppen tror att vi
behöver gör om och göra rätt för att kunna ta oss ur den här krisen ännu starkare än förut och
för att vi ska lyckas med det behöver vi prioritera i vår verksamhet. Vad är det som vi ska
fortsätta göra och vad ska vi sluta med att göra.
Vi har landat i en diskussionsmodell där vi gemensamt ska staka ut en tydlig väg framåt för UNF.
Vi har identifierat att de övergripande verksamhetsområdena vi arbetar med idag är Meningsfull
fritid, Drogpolitik och Socialt arbete. Den verksamheten vi gör idag, som inte är den
organisatoriska (och då räknar vi in bildningsarbetet i det), ser vi kan kokas ner till någon av de
tre områdena. Det är med dessa tre områden som bas som vi har tagit fram en modell vi ska
arbeta med på FS-mötet.
Det ni ser i dokumentet är 4 olika scenarier med 4 ”modeller” av en övergripande prioritering av
vår verksamhet och vilket led som har ansvar för respektive verksamhet. Ni ser att det finns tre
”renodlade” scenarier och ett fjärde blandat scenario. Den fjärde är det scenario som
ledningsgruppen föredrar och något vi tror att vi i FS kan samlas kring efter de diskussioner vi
hade tidigare i våras. Det är en svår avvägning att inte prioritera Meningsfull fritid, eftersom
UNF som organisation identifierat sig mycket med frågan på senare år, men vår insikt nu är att
vi inte är särskilt bra på att nå ut med den frågan och vi är långt ifrån unika med det.
I modellen utgår vi från våra nuvarande organisationsled och det är inte nu vi kommer att
diskutera eventuella organisatoriska förändringar, bara övergripande verksamhet och ansvar.
Vad ska vi göra på mötet?
Det vi ska göra på mötet är att diskutera fram vilket scenario vi skulle vilja utgå från eller om
man vi vill se ett helt annat scenario i stället. Vi kommer säkert inte komma överens om allt till
punkt och pricka men att kompromissa och att våga vara modiga är vårt starka medskick till er.
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För att verkligen kunna diskutera det här kommer vi att börja med att diskutera i smågrupper
och sedan prata i helgrupp. De frågor vi kommer diskutera kommer vara vägledande.
Vill man gå in lite djupare på något spår så är man välkommen att göra det.

Vad ska vi göra efter mötet?
Efter mötet kommer ledningsgruppen att bearbeta resultaten av det vi kommer fram till och
sedan föreslå en väg framåt utifrån det. Vi räknar med att vi ska kunna presentera resultatet till
hösten och på det sättet arbeta vidare tills FS är nöjda och överens.
Diskussionsfrågor
Av verksamheterna meningsfull fritid, drogpolitik och socialt arbete, vilken tycker du är absolut
viktigast?
Vilket område tycker du att UNF är mest unika med respektive minst unika med och varför?
Vilket scenario tycker du är det mest rimliga att gå framåt med?
Ser du något annat scenario framför dig som vi inte identifierat?

Scenario 1: Drogpolitik

Förbund
Lobbar mot nationella politiker
Bildar i lokal och regional politisk påverkan
Kommunicerar våra politiska budskap

Distrikt
Lobbar mot regionala politiker
Värvning med politiska budskap
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Förening
Lobbar mot kommunala politiker
Värvar med politiska budskap

Scenario 2: Meningsfull fritid

Förbund
Arrangerar stora nationella arrangemang för landets medlemmar
Kommunicerar verksamheten som finns i landet

Distrikt
Stöttar föreningar i att vara en fritidsgård
Är en fritidsgård för ett större område/ arrangerar större arrangemang
Värvar för att starta nya föreningar

Förening
Är en fritidsgård
Värvar och bjuder in till fritidsgården

Scenario 3: Socialt arbete

Förbund
Samordnar sociala insatser hos föreningar
Bedriver stödlinje
Kommunicerar stödverksamheten som finns i landet

Distrikt
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Värvar för att starta nya föreningar

Förening
Regelbundet och organiserat kamratstöd
Värvar målgruppsanpassat för de som behöver stöd eller vill ge stöd

Scenario 4: Mix av drogpolitik och socialt arbete

Förbund
Lobbar mot nationella politiker
Bildar i lokal och regionalpolitisk påverkan
Kommunicerar våra politiska budskap och vårt kamratstöd
Samordnar sociala insatser hos föreningar
Bedriver stödlinje

Distrikt
Lobbar mot regionala politiker
Värvning med politiska budskap och för att utöka distriktet

Förening
Regelbundet och organiserat kamratstöd
Värvar med politiska budskap och målgruppsanpassat för de som behöver stöd
eller vill ge stöd
Lobbar mot kommunala politiker
Ledningsgruppen genom
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Filip Nyman
filip.nyman@unf.se | 0705463240
Stockholm, 2022-05-08
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Diskussionsärende – Långsiktig ekonomisk
plan (punkt 7b, bilaga § 13:12)
Bakgrund
Enligt policy för eget kapital ska vi vartannat år ha en diskussion kring hur det egna kapitalet ska
placeras utifrån vissa frågor. I policyn står det att det fria egna kapitalet ska vara mellan 10 till 30
miljoner kronor vilket också ska ingå i diskussionen. Tilläggas kan att det diskuteras på
förbundskassörsnivå kring placeringar och användning av egna kapital för att skapa mer kapital
och där mer information kommer när det behövs. Den diskussion som kommer ske på detta
förbundsstyrelsemöte kommer dock vara viktig i arbetet kring detta. Frågorna som diskuteras
här är även viktiga i den övriga processen kring Miljonlotteriet och inte enbart för policyns skull.
Diskussionen och planen ska rikta sig för minst fem år fram. Värt att komma ihåg är att detta är
första gången en långsiktig plan görs och att det då kan bli en form av utvärdering för
kommande förbundsstyrelse att använda denna för att sedan förbättra arbetet framåt.
Diskussionsfrågor:
● Värdera risker och möjligheter som finns med intäkter som idag finns, hur skulle det
påverka förbundet om någon intäkt försvinner eller tillkommer? (förutom
Miljonlotteriet)
● Vad finns det för möjlighet för sponsringssamarbeten och varför skulle dessa vilja
sponsra UNF?
● Hur kan IOGT-NTO-rörelsen arbeta tillsammans för att skapa fler intäkter till alla
parter?
● Vad är en rimlig summa att ha sparat som fritt eget kapital?
● Vilken avvägning kring risk och krav på avkastning ska vi ha för vårt egna kapital?
● Vad skulle vara bra om organisationen slapp betala i kommande budgetar och vad kan
göras för att det ska bli verklighet?
● Vad skulle kunna effektiviseras i budgeten?
● UNF ska samtidigt som den långsiktiga planen görs stämma av de placerade medlen som
finns för att dessa ska gå i linje med UNF:s värderingar. UNF ska ha etiska och hållbara
placeringar som ska ta hänsyn till såväl IOGT-NTO rörelsens grundsatser, vision och
klimatet. Vad anser ni är viktigt vid placering av pengar, kopplat till UNF:s värderingar?
Var kan vi inte placera pengar, enligt dig?
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Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås

att

notera diskussionen.

att

Johan Fridlund och Björn Lindgren får i uppdrag att dokumentera den långsiktiga planen
och lägga fram den för beslut till septembermötet.

Johan Fridlund och Björn Lindgren
Det rödsvarta ÖFK-landet och den storstad som kallar sig huvudstaden, 2022-05-05
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Diskussionsärende –
Verksamhetsplaneringsprocess (punkt 7c,
bilaga § 13:13)
Bakgrund
Hösten 2021 beslutade förbundsstyrelsen om att anta en verksamhetsplaneringsprocess, som
reglerar framtagande och utförande av våra mål- och fokusområden. Vi organiserade även om
vår personalstyrka och arbetar för första gången med dem och den nya förbundsstyrelsen med
den här processen. Under vårens arbete har det blivit tydligt att det finns vissa brister i
arbetssättet, något som uppmärksammats av ledamöter i förbundsstyrelsen men även av
personal. Under våren har huvudansvarig och ideella kontaktpersoner tillsammans med
personalledningen fört diskussioner om hur vi bättre samordnar arbetet. Jag har också vid sidan
av det funderat på lösningar, både på kortare och på längre sikt. Jag har tillsammans med Simon
Schönbeck och Frida Lind arbetat fram ett utkast som förbundsstyrelsen kan utgå ifrån för att få
till en konkret diskussion om hur vi arbetar med verksamhetsplanering framöver. Den skickas ut
till styrelsen separat från handlingarna.
Framåt
Även om vi på det här mötet inte borde lägga fram drastiska förändringar finns det ändå en
poäng med att diskutera det nu inför hösten. Detta eftersom det finns uppenbara hål i vår
planering men även utförandet.

Frågor till förbundsstyrelsen
Vad är din bild av processen i nuläget och hur den fungerar?
Hur involverad bör förbundsstyrelsen och dess ledamöter vara i planering och genomförande av
verksamheten?
Hur ser du på alternativet att planera för 2 år istället för 1?
Vilka förändringar skulle kunna göras för att ge mer stabilitet, struktur och systematik i arbetet
med verksamhetsplanering och utförande?
Jacob Nehrer, 076-0475490
Jacob.nehrer@unf.se
2022-05-05, Västerås
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Diskussionsärende – Kongress (punkt 7d,
bilaga § 13:14)
Bakgrund
Arbetet med kongressen har påbörjats, Jacob Nehrer, Jane Segerblom och Frida Lind har ingår i
en grupp som arbetar med kongressen. Möten har hållits mellan IOGT-NTO, Junis och UNF för
att samordna de rörelsegemensamma aktiviteterna som brukar hållas under våra kongresser men
även för att samordna lokaler, matlösningar och annat som kan behöva samordnas.
IOGT-NTO kommer hålla en nedskalad kongress med endast ombud, Junis kommer bara ha
ombud på plats men kommer inte skala ned på samma sätt som IOGT-NTO.
För vår del har ingången varit att försöka arrangera en någorlunda normal kongress, dock ser vi
inte ekonomiska förutsättningar att genomföra läger om vi inte får bidrag beviljade
Framåt
Vi önskar få ta del av förbundsstyrelsens resonemang kring kongressen, främst vilken
omfattning den bör vara i och om vi ska försöka fortsätta som tidigare, eller likt de andra
organisationerna skala ner och exempelvis bara ha ombuden och deras ersättare på plats.

Frågor till förbundsstyrelsen
I vilken omfattning bör kongressen genomföras?
Hur mycket borde kongressen kosta?
Hur lång ska kongressen vara?
Finns det något du vill skicka med till kongressgruppen?

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

notera diskussionen

Jacob Nehrer, 076-0475490
Jacob.nehrer@unf.se
2022-05-05, Västerås
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Beslutsärende – Budget 2023 (punkt 8a,
bilaga § 13:15)
Bakgrund
Efter beskedet om att vi beräknas få cirka fyra miljoner kronor mindre från Miljonlotteriet
årligen framöver, vilket slår igenom för oss 2024, har förbundsstyrelsen haft flera diskussioner
om hur vi ska anpassa budgeten efter det. I vanliga fall revideras budget för nästkommande år
först i slutet av året, med budgetbeslutet från kongressen som mycket tydligt rättesnöre. Nu
krävs dock snabbare beslut, med en preliminär inriktning redan nu i maj, för att hinna ställa om
organisationen i tid och för att kunna ge personal som eventuellt påverkas av beslutet besked så
snabbt som möjligt.
Eftersom mycket ännu kan hända under 2022 som kan påverka hur vi vill använda våra pengar
2023 räknar ledningsgruppen med att budgeten för 2023 kommer tas upp till revidering även
under FS-mötet i november. Sådant som skulle kunna behöva justeras är exempelvis exakt intäkt
från Miljonlotteriet eller uppdaterad prognos för hur mycket externa bidrag vi väntas få in. Dock
bör besluten om personalbudgeten inte ändras i november, utan de besluten bör fattas nu i maj
för att ge personalorganisationen möjlighet att planera långsiktigt och personalen en trygghet i
beskeden om sina anställningar.
Med i förslaget finns även ett utkast på budget för 2024, för att vi ska kunna se ungefär var vi
behöver landa när utdelningen från Miljonlotteriet når den nya lägre nivån. Det är dock inget vi
ska fatta beslut om på detta möte, utan är bara till för diskussion och som ett riktmärke!
Förslaget till reviderad budget för 2023 hittar FS-ledamöter i Drive-mappen “Budgetövning”, i
mappen “FS13 (20-22 maj 2022)”.

Ledningsgruppen föreslår:
att

anta den reviderade budgeten för 2023

Johan Fridlund, Björn Lindgren, Filip Nyman och Jane Segerblom
2022-05-12
Utspridda i landet
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Beslutsärende – Mål och
fokusområdesansvarig (punkt 8b, bilaga §
13:16)
Bakgrund
Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att utse mig till huvudansvarig för mål och
fokusområden. Jag känner att min tid inte räcker till och att jag inte har motivationen för att
riktigt axla rollen för att skapa goda förutsättningar för de ideella kontaktpersonerna. Utifrån
detta avsäger jag mig uppdraget och föreslår att en ny huvudansvarig väljs.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

utse XX till huvudansvarig för mål och fokusområden 2022-2023.

Johan Fridlund
2022-04-15
Östersund
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Beslutsärende – Eventgruppen (punkt 8c,
bilaga § 13:17)
Bakgrund
Förbundsstyrelsen har ålagt mig att finna ett förslag till eventgrupp för UNF samt att återkomma
med ett färdigt förslag. Jag har nu hittat tre taggade medlemmar som kommer göra ett
utomordentligt arbete för UNF genom eventgruppen!

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa eventgruppens medlemmar till Tariq Moussa, Sara Syrafi och Shiam Alaaeddin,

med

Tariq Moussa som sammankallande

Jacob Nehrer, 076-0475490
Jacob.nehrer@unf.se
2022-03-27, Jönköping
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Beslutsärende – Sammanslagningsmöte
(punkt 8d, bilaga § 13:18)
Bakgrund
Från kongressens slut har först Filip Nyman och sedan jag arbetat med sammanslagningen av
UNF Väst (tidigare Göteborg & Bohuslän) och UNF Älvsborgs distrikt. Nu har processen gått så
långt att de båda distrikten är redo att slås samman ordentligt. Jag har försökt röna i hur det ser
ut med aktiva föreningar i distrikten som kan delta på ett möte och förutsättningarna verkar
finnas, dock kommer en del arbete att krävas av distrikten och förmodligen av personal framöver
för att stötta upp föreningarna.

Framåt
Min tanke är att få det här mötet avklarat så snart som möjligt för att kunna börja en bra process
med det nya distriktet under hösten. Jag för fortfarande samtal med Älvsborg och Väst för att
komma fram till ett bra datum för mötet, men planen är alltså att försöka hålla det innan hösten.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

Kalla till möte för föreningarna i UNF Väst och UNF Älvsborg den XX/XX 2022 med
anledning att skapa ett nytt distrikt
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Beslutsärende – Föreningsnedläggning
(punkt 8e, bilaga § 13:19)
Bakgrund
Personalen har försökt samla föreningar i Östergötlands distrikt till nedläggningsmöten, under
möten med de föreningar som återfinns i handlingen fanns inga medlemmar närvarande, således
var inget möte beslutsmässigt. Förbundsstyrelsen kan då ta beslut om nedläggning.
§ 4:14 Upplösning
• En förening kan upplösas genom beslut med två tredjedels majoritet på ett föreningsmöte. Till
detta möte ska varje medlem få en skriftlig kallelse senast två veckor före mötet. Där ska det
tydligt framgå att mötet gäller upplösning av föreningen. Om mötet inte blir beslutsmässigt kan
förbundsstyrelsen eller distriktsstyrelsen upplösa föreningen efter samråd med föreningens
medlemmar.
• När en förening har upplösts ska förbundet erbjuda medlemmarna medlemskap i en annan
förening eller direktanslutning till distriktet eller förbundet.
• Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar distriktet. Finns det inget verksamt distrikt
tillfaller tillgångarna förbundet.
•

Följande föreningar har stadgeenligt kallats till årsmöte där det tydligt framgått att mötet ska
behandla frågan om nedläggning. Då inga medlemmar dök upp under mötestillfället kan beslut
tas att lägga ner samtliga.
The Diamondsquad
UNF Sprajt
Youth United
Molotov Cocktail
Yangsbrou Kickers
Söderköping Saints
Norrköpings Somaliska kulturförening

Förbundsstyrelsen föreslås därför besluta

att

Lägga ned och upplösa föreningarna

47(49)

Handlingar till möte med UNF:s FS 2022-05-20-22

The Diamondsquad
UNF Sprajt
Youth United
Molotov Cocktail
Yangsbrou Kickers
Söderköping Saints
Norrköpings Somaliska kulturförening

Jacob Nehrer, 076-0475490
Jacob.nehrer@unf.se
2022-03-29, Jönköping
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Beslutsärende - UNF Tillsvidare (punkt 8f,
bilaga § 13:20)
Bakgrund
Föreningen UNF Tillsvidare har den 25e mars inkommit med en förfrågan om att
förbundsstyrelsen kallar till ett föreningsårsmöte för föreningen i enlighet med stadgarna §4:2
punkt 1, då Kronobergs distrikt saknar en distriktsstyrelse.

Mot den bakgrunden föreslår jag därför förbundsstyrelsen besluta
att

i enlighet med stadngarna §4:2 punkt 1 kalla till årsmöte för UNF Tillsvidare den 20/06

2022

Jacob Nehrer, 076-0475490
Jacob.nehrer@unf.se
2022-03-27, Jönköping

49(49)

