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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 14:1) 
Ärende Vem Förslag Beslut 

1. Öppnande FN   

2. Fastställande av 

föredragningslistan 

FN   

3. Lägesrunda 

4. Val av mötesfunktionärer 

a) Mötesordförande 
b) Mötessekreterare 
c) Justerare 

FN 

FN 

  

5. Beslutsunderlag 

a) Upplösning medel 
b) Arvodering 

FN 

JF 
JF 

  

6. Övriga frågor 

7. Nästa möte 

8. Avslutning 

FN 

FN 

FN 
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Beslutsärende – Upplösning medel för 
sommarläger (punkt 5a, bilaga § 14:2) 
 
Bakgrund 

Då det på förbundsstyrelsens möte i maj beslutades att sommarlägret ska ställas in behöver även 
förbundsstyrelsen besluta om de avsatta pengarna. 
 
Framåt 

Då vi inte gör något liknande läger föreslår jag att upplösa medlen och därmed få in dessa i vårat 
egna fria kapital.  
 
Förslag till beslut 

 
Förbundsstyrelsens föreslås besluta 
 
att  lösa upp de reserverade medlena som avsattes 2021 för "Sommarläger 2022" 
 

Johan Fridlund   
2022-05-25 
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Beslutsärende – Arvodering i 
förbundsstyrelsen (punkt 5b, bilaga § 14:3) 
 
Bakgrund 

Då Jacob Nehrer har valt att avsluta sin arvodering om 75% från sista juli så har FS 75% kvar att 
fördela av kongressen beslutade 100% arvodering. Enligt delegationsordningen är det jag (Johan 
Fridlund – förbundskassören) som håller i arvoderingsutredningen. Jane Segerblom har sedan 
tidigare 25% som även efter Jacobs val att avsluta sin arvodering fortskrider. 
 
Framåt 

Då majoriteten av de intervjuade har sagt att en förbundsordförande bör vara arvoderad samt att 
Jane Segerblom uttryck att hon kan tänka sig att gå upp till att vara heltidsarvoderad, var valet 
relativt enkelt att föreslå att Jane får 100% arvodering.  
 
Då Jane bor i Jönköping kommer även frågan kring kontor upp vilket kommer att ses över 
tillsammans med kontaktpersonen då det enligt dokumentet ”Riktlinjer för arvoderingar 2021-
2023” står att i en arvodering ingår: ”Kontor på UNF:s kansli eller annan plats som passar bättre, 
beslutas i samråd med kontaktpersonen.” 
 
Då jag redan har beslutats som kontaktperson för Jane sedan tidigare fortskrider det beslutet och 
därmed föreslås ingen ny.  
 
Arbetsordningen behöver ses över då Janes arvodering ändras och därmed bör även hennes 
uppgifter ändras. 
 

 

Förslag till beslut 

 
Förbundsstyrelsens föreslås besluta 
 
att  från 1:a augusti ändra Jane Segerbloms arvodering från 25 till 100%. 
att  Jane Segerblom och Johan Fridlund får i uppdrag att till septembermötet lägga fram 
förslag på ny arbetsordning. 
 
 

Johan Fridlund   
2022-05-25 
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