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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 18:1) 
Ärende Vem Förslag Beslut 

1. Öppnande JS   

2. Fastställande av 

föredragningslistan 

JS   

3. Lägesrunda 

4. Val av mötesfunktionärer 

a) Mötesordförande 
b) Mötessekreterare 
c) Justerare 

JS 

JS 

  

5. Personalfripunkt JS   

6. Rapporter 

a) Föregående protokoll & 
beslutsuppföljning 

b) Ordföranderapport Jane 
c) Kassörsrapport Johan 
d) GS Rapport 
e) Måluppföljning 
f) POPBOX 
g) Historieutskottet 
h) Drogpolitiska utskottet 
i) Muntlig bildningsrapport 
j) Muntlig rapport från 

ledningsgruppen 

FN 

SU 
 
JS 
JF 
JL 
SU 
JF/JL 
SU 
FN/SS 
SS 
JS 

  

7. Diskussionsunderlag  

a) Delegationsordning  
b) Förenings-och distriktsstrategin 
c) Stadgetolkning  
d) Budget 2024/2025 
e) Motdrag 
f) Nedläggning av distrikt 
g) Nytt bildningssystem 

 

JS 

JF 
JS 
JS 
JF/JL 
JL 
JL 
SS 

  
 

8. Beslutsunderlag 

a) Verksamhetsberättelse 2021 
b)  Tillgänglighetsutskottet 
c) Interna bidra 2023 

JS 

SU 
AD 
JF 
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d) Delegationsordningen  
e) Budget 2023 
f) Arbetsordning  
g) Förenings- och distriktsstrategin 
h) Föreningsstöd istället för FSS 

i) Medlemsärende 

j) UNF:aren nätverk  

k) Kongressförfest 

JF 
JF/JL 
JF 
JS 
 
SS/JS 
 
JS 
SS 
 
SS 

9. Övriga frågor 

10. Nästa möte 

11. Avslutning 

JS 

 

 

JS 

JS 
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Beslutsuppföljning (punkt 6a, bilaga 18:2) 
Rapport 

Protokollet för förbundsstyrelsens möte 16–18 september har inte justerats. De preliminära 
besluten inkluderas dock i denna rapport. 

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 6 november 2022 
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Samtliga beslut som fattats av kongressen 2021 

§ Rubrik Kategori Beslut (att...) Ansvarig Status 

25 Rapport om 
klimatengagemang Klimatengagemang 

UNF:s klimatengagemang sker genom att 
föreningar, distrikt och förbund kan driva en 
intersektionell drogpolitik som lyfter 
klimatfrågor med utgångspunkt i de 
klimatpolitiska ramarna. 

 Pågående 

25 Rapport om 
klimatengagemang Klimatengagemang ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram 

en klimatpolicy.  Pågående 

65 Beslut om arbetsplan 
2022-2023 Dokument anta arbetsplanen för 2022-2023.  Öppen 

66 Beslut om 
bildningssystem Bildning  Höjdaren utreds och körs igång senast 

2022. Simon Schönbeck Pågående 

66 Beslut om 
bildningssystem Bildning 

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. 

Simon Schönbeck Pågående 

66 Beslut om 
bildningssystem Bildning 

valberedningen till förbundsstyrelsen får i 
uppdrag att arrangera en 
valberedningsutbildning. 

 Öppen 

68 Beslut om 
bildningssystem Dokument anta förslaget på bildningssystem med 

gjorda ändringar.  Öppen 

70 UNF:s uppdrag Dokument anta UNF:s uppdrag med gjorda ändringar. Jane Segerblom Pågående 

71 Riktlinjer för UNF:s 
personalresurser Dokument anta riktlinjer för UNF:s personalresurser.  Öppen 

74 Motion om mer bildning Bildning  
förbundsstyrelsen får i uppgift att 
tillgängliggöra studiecirkelsmaterial under 
kommande mandatperiod. 

Simon Schönbeck Pågående 

75 Motion om att ta tag i 
hemsidan Kommunikation det ska vara enklare för distrikten att 

uppdatera sina sidor. Personalorganisationen Öppen 

75 Motion om att ta tag i 
hemsidan Kommunikation utveckla den nuvarande hemsidan. Personalorganisationen Öppen 

78 Motion om 
inkluderande mat  upphäva kongressbeslutet ifrån 2019 om ett 

köttfritt UNF.  Öppen 

78 Motion om 
inkluderande mat  

ekologiska alternativ samt närproducerat 
ska i första hand väljas till 
förbundsarrangemang. 

 Öppen 

78 Motion om 
inkluderande mat  

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. 

 Öppen 

79 Motion om kött som 
kost inom UNF  

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” 

 Öppen 

79 Motion om kött som 
kost inom UNF  animaliskt protein ska erbjudas som 

alternativ kost för de som vill.  Öppen 

80 

Motion om 
förtydligande kring 
animaliska måltider 
inom UNF 

 stryka principen om att “endast äta insekter 
på kommande förbundsarrangemang”.  Öppen 
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§ Rubrik Kategori Beslut (att...) Ansvarig Status 

82 Resepolicy Dokument riva upp den av förbundsstyrelsens 
beslutade resepolicyn.  Öppen 

113 

Motion om borttagning 
av obligatoriskt val av 
sekreterare för distrikt 
och föreningar 

Bildning bifalla att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
stötta distriktssekreterare. Sebastian Udenius Öppen 

114 Motion om tydligare 
regler kring extra DÅM Dokument bifalla motionens att-satser.  Öppen 

116 

Motion om Ta bort det 
obligatioriska 
årsmötesärendet 
gällande 
årsmötesutskott 

Dokument bifalla motionens att-satser.  Öppen 

120 Beslut om motion om 
lättlästa texter Tillgänglighet 

FS ska ha i åtanke att inte krångla till 
dokument som är riktade till UNF:s 
medlemmar i onödan. 

Amanda Dafors Öppen 

120 Beslut om motion om 
lättlästa texter Tillgänglighet 

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 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". 

Amanda Dafors Öppen 

120 Beslut om motion om 
lättlästa texter Tillgänglighet 

förbundet ska tillsätta ett utskott som 
förbereder lättlästa texter av viktiga 
dokument. 

 Öppen 

120 Beslut om motion om 
lättlästa texter Tillgänglighet bifalla motionen med ändringar.  Öppen 

124 Fortsättning: Beslut om 
resepolicy Dokument anta resepolicyn med gjorda ändringar. Jane Segerblom Pågående 

197 
Beslut om helheten i 
det nya drogpolitiska 
programmet 

Tillgänglighet 
förbundsstyrelsen ska se över det 
drogpolitiska programmet till kongressen 
2023 för att skapa en mer lättläst variant. 

Amanda Dafors Öppen 

197 
Beslut om helheten i 
det nya drogpolitiska 
programmet 

Drogpolitik alla kravpunkter sammanställs i en bilaga till 
det drogpolitiska programmet. Filip Nyman Öppen 

201 Beslut om nytt 
drogpolitiskt program Drogpolitik anta UNF:s drogpolitiska program med 

gjorda ändringar.  Öppen 

215 Avslutande beslut: 
Revidering av stadgar Dokument anta förbundsstyrelsens förslag på 

reviderade stadgar. Personalorganisationen Öppen 

218 Motion om UNF:s 
distriktsgränser Dokument 

ändra §3:1 från ”Förbundets distriktsgränser 
fastställs av förbundsstyrelsen” till 
”Förbundets distriktsgränser fastställs av 
UNF:s kongress”. 

 Öppen 

218 Motion om UNF:s 
distriktsgränser Dokument 

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”. 

 Öppen 

219 
Förbundsstyrelsens 
förslag om UNF:s 
principer 

Dokument bifalla resterande förslag från 
förbundsstyrelsen gällande UNFs principer.  Öppen 

220 
Förbundsstyrelsens 
förslag gällande 
uppförandekoden 

Dokument anta den föreslagna uppförandekoden.  Öppen 
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§ Rubrik Kategori Beslut (att...) Ansvarig Status 

221 Motion om riktlinjer Krisgrupp 
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
vidareutveckla och tillgängliggöra stöd vid 
svåra situationer. 

Krisgruppen Öppen 

221 Motion om riktlinjer Krisgrupp krisgruppen ska ta fram bättre och tydligare 
egen handlingsplan för involvering. Krisgruppen Pågående 

231 Beslut om motion om 
UNF Väst Dokument 

ändra §3:13 i stadgarna till: 
Kongressen kan besluta att distrikt ska 
bildas, gå samman eller upplösas. 
 
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. 
 
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 tillfaller det nya 
distriktet. 
 
Efter en sammanslagning lever de 
ursprungliga distrikten kvar utan tillgångar 
fram tills dess att en kongress beslutar att 
upplösa dem. 
 
Vid upplösning tillfaller distriktets tillgångar 
förbundet eller av kongressen beslutat 
distrikt eller förening inom UNF. 

 Öppen 

236 Motion om lagring av 
dokument Admin 

ge förbundsstyrelsen i uppgift att utveckla 
stöd för hur arkivering och överlämning ska 
ske i föreningar och distrikt. 

Sebastian Udenius Öppen 

237 Motion om ansvarig 
utgivare för Motdrag Motdrag/policy 

uppdragsge förbundsstyrelsen att 
uppdatera ”Policy för UNF:s 
medlemstidning Motdrag” så att den 
ansvariga utgivaren för Motdrag ska vara 
redaktören 

Simon Schönbeck Klar 

237 Motion om ansvarig 
utgivare för Motdrag Motdrag 

förbundsstyrelsen får i uppdrag att granska 
växten av Motdrag för att se ifall andra 
åtgärder behövs för att säkerställa 
Motdrags överlevnad. 

Simon Schönbeck Pågående 

238 Motion om 
historieutskott Utskott 

förbundsstyrelsen ska tillsätta en 
arbetsgrupp som ska arbeta med att göra 
UNF historia mer tillgängligt och öppet för 
allmänheten digitalt. 

Sebastian Udenius Öppen 

238 Motion om 
historieutskott Utskott 

arbetsgruppen ska säkerställa att arkivet 
även innehåller statistik, översiktlig 
information och personliga berättelser. 

Sebastian Udenius Öppen 

238 Motion om 
historieutskott Utskott 

arbetsgruppen skall upplösas då arbetet 
med UNF:s arkiv finns tillgängligt digitalt 
format. 

Sebastian Udenius Öppen 

238 Motion om 
historieutskott Utskott 

all dokumentation i arkivet ska finnas 
tillgängligt i en öppen standard så som 
format så 
som: SVG, PNG, JPEG, ODT, GIF, FLACC, 
OGG, MP3, WebM, CSV, HTML, Office 
Open XML, EPUB, PDF, 7z, Tar, LUKS, 
mm. 

 Öppen 
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§ Rubrik Kategori Beslut (att...) Ansvarig Status 

242 
Motion om service kring 
banktjänster för unga i 
ideell sektor 

Representation 

Ungdomens Nykterhetsförbund driver 
frågan om servicen kring banktjänster för 
unga i ideell sektor i  LSU – Landsrådet för 
Sveriges Ungdomsorganisationer. 

Filip Nyman Klar 

243 Motion om banktjänster Kommuniktaion uppdatera unf.se med lämplig information 
om banktjänster för föreningar. Johan Fridlund Pågående 

253 Beslut om motion om 
medlemsavgift Admin 

förbundsstyrelsen ska arbeta för att 
underlätta för distrikt och föreningar att ta ut 
medlemsavgift. 

Johan Fridlund Öppen 

255 

Förbundsstyrelsens 
förslag om 
medlemsavgift för 
2022–2023 

 fastställa UNF:s medlemsavigft för 2022 
och 2023 till 0 kronor/år.  Öppen 

258 
Förbundsstyrelsens 
förslag om budget 
2022–2023 

 anta budgeten.  Öppen 

274 

Beslut om 
sammanslagning av 
UNF Väst och UNF 
Älvsborg 

 

UNF Väst (tidigare UNF Göteborg och 
Bohuslän) och UNF Älvsborg slås samman 
och bildar distriktet UNF Väst i enlighet med 
stadgarna. 

 Öppen 

281 Beslut om arvodering  fastställa en heltidsarvodering till 65% av 
prisbasbeloppet per månad.  Öppen 

281 Beslut om arvodering  ge styrelsen en heltidsarvodering att fritt 
disponera inom sig.  Öppen 

295 Val av ombud på 
Movendikongressen  låta styrelsen välja en inom sig åkandes 

som ombud till Movendikongressen.  Öppen 
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Samtliga beslut som fattats av förbundsstyrelsen sen kongressen 2021 

Möte Ärende Beslut (att...) Status 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6a Firmatecknare 

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 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6a Firmatecknare förklara paragrafen omedelbart justerad. Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6b Konto, attest- och 
utaordningsrätt 

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. 

Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6b Konto, attest- och 
utaordningsrätt 

utanordningsrätt från och med 2021-07-04 tillkommer Jane Segerblom 
(981220-NNNN), 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. 

Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6b Konto, attest- och 
utaordningsrätt 

Jane Segerblom (981220-NNNN), Filip Nyman (960726-NNNN), Johan 
Fridlund (941229-NNNN), Björn Lindgren (890528-NNNN) och Samuel 
Somo (890729-NNNN), från och med 2021-07-04 har attesträtt för alla 
övriga kostnader liksom generell attesträtt inom förbundet UNF. 

Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6b Konto, attest- och 
utaordningsrätt 

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. 

Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6b Konto, attest- och 
utaordningsrätt 

tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer 
kanslianställda inom respektive ansvarsområde. Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6b Konto, attest- och 
utaordningsrätt 

ingen får godkänna kostnader (inklusive lön eller traktamenten) 
avseende sin egen person eller närstående. Pågående 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6b Konto, attest- och 
utaordningsrätt 

rätt att teckna konto, attest- och utanordningsrätt för Samuel Somo 
upphör att gälla den 2021-07-31. Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6b Konto, attest- och 
utaordningsrätt förklara paragrafen omedelbart justerad. Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6c Arvoderingsutredning ge Johan Fridlund och Sigrid Björk uppdrag att utreda 
arvoderingsformen inom styrelsen. Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6c Arvoderingsutredning arvoderingsutredning presenteras för styrelsen på nästa möte som är 
arbetsveckan. Klar 

FS01 (4 juli 2021) § 1:6d Arvodering förbundsstyrelsen noterar att nuvarande arvoderingsavtal slutar att 
gälla per den 30:e september 2021. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) 

§ 4:7a 
Arbetsplansprioriteringar 

Jacob Nehrer tar vidare arbetet i enlighet med 
verksamhetsplaneringsprocessen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7c Arvoderingar fram till 31:a december 2021 arvodera Filip Nyman på 100 %. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7c Arvoderingar från och med 1:a januari 2022 arvodera Jacob Nehrer på 75 %. Substituerat 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7c Arvoderingar arvodera Jane Segerblom på 25 %. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7c Arvoderingar utse Johan Fridlund till kontaktperson för Jane Segerblom och Filip 

Nyman; samt utse Filip Nyman som kontaktperson för Jacob Nehrer. Substituerat 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7c Arvoderingar Johan Fridlund får i uppdrag att ta fram kontrakt på arvoderingar. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7c Arvoderingar anta förslag på riktlinjer kring arvoderingar. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott anta Faddersystem. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott i arbetsordningen lägga till Faddersystem. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott anta Riktlinjer för distriktsfaddrar. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja Jane Segerblom till faddercoach. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja Sebastian Udenius till ansvarig för Historiegruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja Amanda Dafors till ansvarig för Tillgänglighetsgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja Jane Segerblom till ansvarig för Insatsstyrkan. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja Jacob Nehrer till ansvarig för Eventgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott 

de respektive ansvariga får i uppgift att ta fram förslag på 
arbetsbeskrivningar till sina grupper inför förbundsstyrelsens möte 10-
12 september. 

Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott tillsätta en krisgrupp. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott Filip Nyman är ansvarig för den drogpolitiska gruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja 4 personer till krisgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott den nya krisgruppen tillträder den 13 september. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja Jacob Nehrer till krisgruppen. Klar 
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FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja Jane Segerblom till krisgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja generalsekreteraren till krisgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja biträdande generalsekreteraren till krisgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7d Utskott välja Amanda Dafors till första ersättare i krisgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7e Kongressuppdrag fastställa ansvaren för kongressuppdragen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) 

§ 4:7f Arbetsordning och 
delegationsordning anta arbetsordningen inklusive beslutade ändringar. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) 

§ 4:7f Arbetsordning och 
delegationsordning anta delegationsordningen inklusive beslutade ändringar. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7g Personalorganisation som inriktningsbeslut för en omorganisation bifalla förslag A. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7g Personalorganisation som inriktningsbeslut för en omorganisation bifalla förslag B inklusive 

beslutade ändringar. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7g Personalorganisation som inriktningsbeslut för en omorganisation bifalla förslag C. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7g Personalorganisation anta tidsplanen för implementering av ovanstående beslut [förslag A, B 

& C som inriktningsbeslut för en omorganisation]. Klar 

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

i förmån för en utredning kring omorganisering i 
personalorganisationen kommer det tills att en utredning avslutas 
kommer alla punkter under denna punkt vara hemliga. 

Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) 

§ 4:7h Ersättningar och 
utrustning anta förslaget för riktlinjer kring ersättningar och utrustning. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7i POPBOX till styrgrupp för POPBOX utse Johan Fridlund, Björn Lindgren och 

Hanna Minter. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7i POPBOX Johan Fridlund utses till sammankallande i styrgruppen. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:7i POPBOX styrgruppen ska till varje förbundsstyrelsemöte inkomma med en 

rapport. Pågående 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:8a Läger 2022 välja Sigrid Björk som ansvarig för framtagande av handlingar för 

sommarlägret 2022 till mötet 10-12 september. Klar 

FS04 (15 augusti 
2021) § 4:9 Nästa möte ordförande lägger fram en mötesplan för 2022-2023 till mötet 10-12 

september. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8b Höjdaren ge Simon Schönbeck och Jacob Nehrer i uppdrag att utreda Höjdaren. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8b Höjdaren utredningen ska utgå ifrån förbundsstyrelsens diskussion för inriktning 

av Höjdaren. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8b Höjdaren utredningen ska delrapporteras på förbundsstyrelsens möte 12-14 

november. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8b Höjdaren utredningen ska delrapporteras på förbundsstyrelsens första möte för 

2022. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8c Utredning av Bildaren ge Simon Schönbeck i uppdrag att leda en utredning för att ta fram ett 

koncept till Bildaren. Klar 

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

utredningen ska utgå ifrån de tre centrala temana: 
• Ideutveckling. 
• Kunskapsspridning. 
• Nätverkande. 

Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8c Utredning av Bildaren utredningen ska arbeta med minst ett distrikt för en pilotutbildning 

våren 2022. Pågående 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8c Utredning av Bildaren utredningen ska slutrapportera senast på förbundsstyrelsens möte i 

mars 2022. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8d Utredning av FSS tillsätta en utredning av föreningsstyrelsesamlingarna bestående av 

Jane Segerblom och Simon Schönbeck. Pågående 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8d Utredning av FSS utredningen tar fram ett nytt förslag för föreningsstyrelsesamlingarna. Pågående 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8d Utredning av FSS utredningen undersöker huruvida det går att göra ett digitalist FSS 

material. Pågående 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8d Utredning av FSS utredningen ska ta fram en plan för hur FSS ska fungera för distrikt 

utan distriktsstyrelser. Pågående 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8e En extra DSS ge bildningsledare i uppdrag att arrangera en extra DSS i höst. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8f Bildningsplan anta ”Bildningsplan 2021–2023”. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8g Sommarläger 2022 

återremittera till mötet 12-14 november där en projektplan med 
övergripande budget, lägeridé och projektplan presenteras tillsammans 
med förslag på projektgrupp. 

Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8h Historieutskottet anta arbetsbeskrivningen för Historieutskottet. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8h Historieutskottet utse Sebastian Udenius till förbundsstyrelsens representant för 

Historieutskottet. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8h Historieutskottet 

ge Sebastian Udenius i uppdrag att söka medlemmar till 
Historieutskottet och bereda ett beslutsärende som fastställer 
medlemmarna i Historieutskottet. 

Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8i Eventgruppen anta uppdragsbeskrivningen för eventgruppen. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8i Eventgruppen utse Jacob Nehrer till kontaktperson för eventgruppen. Klar 
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FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8i Eventgruppen Jacob Nehrer återkommer till förbundsstyrelsen med förslag på 

eventgrupp. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8j Drogpolitiska utskottet anta arbetsbeskrivningen för det drogpolitiska utskottet inklusive 

beslutade ändringar. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8j Drogpolitiska utskottet utse Filip Nyman som sammankallande för det drogpolitiska utskottet. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8j Drogpolitiska utskottet Filip Nyman får i uppdrag att hitta medlemmar till det drogpolitiska 

utskottet. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8k Mötesplan 2022 anta mötesplanen för 2022 inklusive beslutade ändringar. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) 

§ 5:8l Arvodering i 
förbundsstyrelsen från och med 1 september 2021 arvodera Jacob Nehrer på 75 %. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) 

§ 5:8m UNF:s krispärm och 
UNF:s krisplan 

ge krisgruppen i uppgift att utveckla hur förbundet hanterar 
”personuppgiftskriser”. Pågående 

FS05 (11-12 
september 2021) 

§ 5:8m UNF:s krispärm och 
UNF:s krisplan anta UNF:s krispärm och UNF:s krisplan. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) 

§ 5:8n Ersättare i 
riksstyrelsen Jane Segerblom blir förste ersättare i riksstyrelsen. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) 

§ 5:8n Ersättare i 
riksstyrelsen Jacob Nehrer blir andre ersättare i riksstyrelsen. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) 

§ 5:8o Revidering av policy 
för UNF:s medlemstidning 

bekräfta kongressens beslut att Motdrags chefredaktör är ansvarig 
utgivare för papperstidningen och motdrag.se. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) 

§ 5:8o Revidering av policy 
för UNF:s medlemstidning 

revidera ”Policy för UNF:s medlemstidning” enligt nedanstående 
förslag. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) 

§ 5:8o Revidering av policy 
för UNF:s medlemstidning 

uppdra åt generalsekreteraren att ihop med chefredaktören för 
Motdrag ta fram förslag på ytterligare revideringar av policyn till nästa 
förbundsstyrelsemöte. 

Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) 

§ 5:8o Revidering av policy 
för UNF:s medlemstidning 

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. 

Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8p Förvaltning av konto 

Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) ska förvalta och överta 
tillgångarna för UNF Östergötland (802422-4605) i enlighet med 
stadgarna § 6:1. 

Pågående 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8p Förvaltning av konto uppdragsge Johan Karlsson Fridlund (941229-NNNN) att utföra 

handlingen enligt beslutet. Pågående 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:8p Förvaltning av konto anse ärendet omedelbart justerat. Klar 

FS05 (11-12 
september 2021) § 5:10 Nästa möte hålla nästa möte 4 oktober klockan 19:00 - 21:00. Klar 

FS06 (4 oktober 
2021) 

§ 6:7c 
Tillgänglighetsutskottet utse Amanda Dafors till kontaktperson för tillgänglighetsutskottet. Pågående 

FS06 (4 oktober 
2021) 

§ 6:7c 
Tillgänglighetsutskottet 

Amanda Dafors återkommer till förbundsstyrelsen med förslag på 
personer till tillgänglighetsutskottet. Pågående 

FS06 (4 oktober 
2021) 

§ 6:7c 
Tillgänglighetsutskottet 

anta uppdragsbeskrivningen för tillgänglighetsutskottet inklusive 
beslutade ändringar. Pågående 

FS07 (14 oktober 
2021) 

§ 7:5a Omorganisering av 
personalorganisationen 

ge ledningsgruppen i uppdrag att vidareutveckla förslaget kring 
regionindelningen i norra Sverige. Klar 

FS07 (14 oktober 
2021) 

§ 7:5a Omorganisering av 
personalorganisationen 

godkänna att förslaget till omorganisation av generalsekreteraren 
inklusive beslutade ändringar tas vidare till MBL-förhandling med 
facket. 

Klar 

FS07 (14 oktober 
2021) 

§ 7:5a Omorganisering av 
personalorganisationen 

ledningsgruppen och biträdande generalsekreterare efter MBL-
förhandlingen återkommer till förbundsstyrelsen med ett slutgiltigt 
förslag till beslut om omorganisation. 

Klar 

FS07 (14 oktober 
2021) 

§ 7:5a Omorganisering av 
personalorganisationen 

generalsekreteraren har mandat att MBL-förhandla och sedan besluta 
om hur enskilda medarbetare påverkas vid omorganisationen. Klar 

FS08 (2 november 
2021) § 8:5a Rosa Villan 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. Klar 

FS08 (2 november 
2021) § 8:5a Rosa Villan uppdra åt Johan Fridlund att avtal upprättas för lånet och att 

utbetalning sker efter signering av båda parter. Klar 

FS08 (2 november 
2021) § 8:5a Rosa Villan ledningsgruppen och Johan Fridlund tar vidare processen med att hitta 

en person som kan säkerställa verksamheten i Rosa Villan. Öppen 

FS08 (2 november 
2021) § 8:5a Rosa Villan kräva att distriktet har en långsiktig plan för att bibehålla god likviditet 

och ett stort eget kapital. Klar 

FS08 (2 november 
2021) § 8:5a Rosa Villan omedelbart justera ärendet. Klar 

FS08 (2 november 
2021) 

§ 8:5b Omorganisering av 
personalorganisationen 

fastställa förbundsstyrelsens beslut om omorganiseringen av 
personalorganisationen som fattades per capsulam 25 oktober 2021. Klar 

FS08 (2 november 
2021) 

§ 8:5b Omorganisering av 
personalorganisationen 

omorganisationen ska genomföras i enlighet med beslutet på 
förbundsstyrelsemötet 14 oktober 2021. Klar 

FS08 (2 november 
2021) 

§ 8:5b Omorganisering av 
personalorganisationen 

generalsekreteraren, i enlighet med delegationsordningen, uppdras att 
genomföra omorganisationen. Klar 

FS08 (2 november 
2021) 

§ 8:5b Omorganisering av 
personalorganisationen 

placeringsort för de två föreningsutvecklarna i region Norr blir Luleå 
och Örnsköldsvik. Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:7c Med ideell kraft 

uppdra åt Jane Segerblom att ta vidare arbetet med hur 
förbundsstyrelsen ska arbeta med våra distrikt och föreningar, samt 
hur detta ska samkoordineras med den nya personalorganisationen. 

Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:7c Med ideell kraft arbetet även ska utveckla synen på distrikt och föreningars roll och 

vilka förväntningar som finns på dem. Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:7c Med ideell kraft Jane Segerblom presenterar utfallet av uppdraget på 

förbundsstyrelsemötet 28-30 januari 2022. Klar 
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FS09 (13-14 
november 2021) § 9:7c Med ideell kraft utfallet av uppdraget även ska innefatta förslag på hur vi ska fortsätta 

utveckla arbetet. Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:7e Interna & externa 
risker i verksamheten uppdra åt ledningsgruppen att fortsätta arbetet utifrån diskussionen. Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 
2022 anta mål- och fokusområden 2022 inklusive beslutade ändringar. Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 
2022 anta resursbehoven för 2022. Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 
2022 välja Johan Fridlund till huvudansvarig för mål- och fokusområdena. Substituerat 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 
2022 

välja Filip Nyman till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF är en 
organisation som för en kamp mot droger. Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 
2022 

välja Jacob Nehrer till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF 
erbjuder fler en meningsfull och trygg fritid. Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 
2022 

välja Simon Schönbeck till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF 
är en organisation som bildar världsförbättrare. Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 
2022 

välja ledningsgruppen till ideell kontaktperson för fokusområdet UNF är 
en välfungerande och engagerande organisation. Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8a Mål- & fokusområden 
2022 

förbundsstyrelsen ålägger ansvaret för att ta fram en 
implementeringsplan och genomförandeplan på de ideella 
kontaktpersonerna i deras operativa arbete. 

Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8b Sommarläger 2022 välja Sigrid Björk som ansvarig för projektgruppen. Substituerat 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8b Sommarläger 2022 välja Sigrid Björk, Alva Bergvall och Fabian Gribing till medlemmar i 

projektgruppen. Substituerat 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8b Sommarläger 2022 anta projektplanen. Substituerat 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8b Sommarläger 2022 det övergripande temat för lägret ska vara demokrati. Substituerat 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8c Interna bidrag 2022-
2023 

anta förslaget kring interna bidrag 2022 och 2023 inklusive beslutade 
ändringar. Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8d Budget 2022 anta den reviderade budgeten för 2022. Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8e Drogpolitiska utskottet fastställa medlemmarna i det drogpolitiska utskottet till Ellen Hjort, 

Lovisa Edström, Matilda Jansson, Filip Nyman och Simon Schönbeck. Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8e Drogpolitiska utskottet utskottet blir förbundsstyrelsens och den politiska talespersonens 

förlängda arm i det drogpolitiska arbetet. Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8e Drogpolitiska utskottet 

utskottet arbetar utifrån UNF:s drogpolitiska program och 
förbundsstyrelsens fokusområde UNF är en organisation som för en 
kamp mot droger. 

Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8e Drogpolitiska utskottet 

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. 

Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8e Drogpolitiska utskottet när andra medlemmar i utskottet än den politiska talespersonen ska 

representera UNF utåt så ska de visa särskild måttfullhet. Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8f Historieutskottet fastställa medlemmarna i Historieutskottet till Sigrid Björk, Sebastian 

Udenius och Wilhelm Wirén. Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8g Delegationsordning uppdatera delegationsordningen enligt beslutade ändringar. Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) § 9:8h Policy för Motdrag uppdatera Policy för UNF:s medlemstidning Motdrag enligt förslaget 

inklusive beslutade ändringar. Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8i Fler deltagare på 
bildningsinsatser 

uppdra åt bildningsledaren att granska det materialet som utredningen 
tog fram och ge förslag på hur det ska kunna användas i framtiden. Pågående 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8j 
Föreningsnedläggningar 

upplösa samtliga föreningar i listan över inaktiva föreningar exklusive 
beslutade strykningar. Klar 

FS09 (13-14 
november 2021) 

§ 9:8j 
Föreningsnedläggningar föreningarnas eventuella tillgångar tillfaller aktuellt distrikt. Pågående 

FS10 (29-30 januari 
2022) 

§ 10:8a Ansvar för attest och 
efterkontroll 

anta dokumentet Ansvar för attest och efterkontroll inom UNF inklusive 
beslutade ändringar. Klar 

FS10 (29-30 januari 
2022) § 10:8b UNF Jämtland 

Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) tar över som 
företrädare för Jämtland Härjedalens distrikt av Ungdomens 
Nykterhetsförbund (893201-3330). 

Klar 

FS10 (29-30 januari 
2022) § 10:8b UNF Jämtland 

Johan Karlsson Fridlund (941229-NNNN) och Filip Nyman (960726-
NNNN) representerar Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) 
som företrädare till internetbanken samt konto- och firmatecknare för 
Jämtland Härjedalens distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund 
(893201-3330) var för sig från och med 1 februari 2022 till och med att 
nytt distriktsårsmöte har hållits. 

Klar 

FS10 (29-30 januari 
2022) § 10:8b UNF Jämtland anse ärendet omedelbart justerat. Klar 

FS10 (29-30 januari 
2022) § 10:8c Ledaren 

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. 

Klar 

FS10 (29-30 januari 
2022) 

§ 10:8d Föreningarnas och 
distriktens uppdrag 

låta uppdraget från förbundsstyrelsemötet 13-14 november 2021 
kvarstå. Pågående 

FS10 (29-30 januari 
2022) 

§ 10:8d Föreningarnas och 
distriktens uppdrag 

uppdra åt Jane Segerblom att återkomma till förbundsstyrelsen med ett 
slutgiltligt förslag. Pågående 

FS10 (29-30 januari 
2022) § 10:8e UNF Dalarna 

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

Pågående 

FS10 (29-30 januari 
2022) § 10:8e UNF Dalarna uppdra Johan Karlsson Fridlund (941229-NNNN) att utföra handlingen 

enligt beslutet. Pågående 
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FS10 (29-30 januari 
2022) § 10:8e UNF Dalarna anse ärendet omedelbart justerat. Klar 

FS11 (8 mars 2022) § 11:6a Momsstatus 2022 

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. 

Klar 

FS11 (8 mars 2022) § 11:6b Lager i 
balansräkningen 2022 inte ta upp UNF:s varor hos Topline som en tillgång i balansräkningen. Klar 

FS11 (8 mars 2022) 
§ 11:6c Status som 
allmännyttig ideell förening 
2022 

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

Klar 

FS11 (8 mars 2022) 
§ 11:6d Bedömning och 
hantering av risker för 
organisationen 2022 

anta dokumentet Bedömning och hantering av risker för organisationen 
2022. Klar 

FS12 (19-20 mars 
2022) § 12:7a Klimatpolicy uppdra åt Björn Lindgren och Jacob Nehrer att ta fram en klimatpolicy. Pågående 

FS12 (19-20 mars 
2022) § 12:7a 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 klimatpolitiska ramarna. 

Pågående 

FS12 (19-20 mars 
2022) 

§ 12:8a Styrdokument & 
rutiner 

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

Pågående 

FS12 (19-20 mars 
2022) 

§ 12:8b Policy för hantering 
av eget kapital 

ersätta första meningen i stycket Långsiktig plan i Policy för hantering 
av eget kapital med denna text: 
Förbundsstyrelsen gör vartannat år (jämna år) under våren en 
långsiktig plan på hur förbundets kapital ska användas på ett hållbart 
sätt. 

Pågående 

FS12 (19-20 mars 
2022) 

§ 12:8b Policy för hantering 
av eget kapital 

uppdra åt Johan Fridlund att bereda ett diskussionsärende om 
Långsiktig plan för hållbar användning av förbundets kapital till mötet 
20-22 maj 2022. 

Klar 

FS12 (19-20 mars 
2022) 

§ 12:8c UNF Jämtland & 
UNF Kronoberg kalla till distriktsårsmöte för UNF Jämtland 7 maj 2022. Klar 

FS12 (19-20 mars 
2022) 

§ 12:8c UNF Jämtland & 
UNF Kronoberg kalla till distriktsårsmöte för UNF Kronoberg 30 april 2022. Klar 

FS12 (19-20 mars 
2022) 

§ 12:9a Riksstyrelsen och 
ledningsgruppen 

varje förbundsstyrelsemöte ska ha ett stående rapportärende för 
rapportering av diskussioner inom riksstyrelsen och protokoll för 
ledningsgruppen. 

Pågående 

FS12 (19-20 mars 
2022) § 12:9b Kongress 2023 välja Jacob Nehrer och Jane Segerblom till ansvariga från 

förbundsstyrelsen för kongressen 2023. Pågående 

FS13 (20-22 maj 
2022) § 13:6f POPBOX välja Johan Fridlund, Amidala Hermansson och Björn Lindgren till 

styrgruppen för POPBOX. Pågående 

FS13 (20-22 maj 
2022) 

§ 13:7b Långsiktig plan för 
hållbar användning av 
förbundets kapital 

uppdra åt Johan Fridlund och Björn Lindgren att bereda ett 
beslutsärende om Långsiktig plan för hållbar användning av förbundets 
kapital till mötet 16-18 september 2022. 

Pågående 

FS13 (20-22 maj 
2022) § 13:8a Budget 2023 anta den reviderade budgeten för 2023 inklusive beslutade ändringar. Klar 

FS13 (20-22 maj 
2022) 

§ 13:8b Mål- och 
fokusområden 2022-2023 

välja Jacob Nehrer till huvudansvarig för mål- och fokusområden 2022-
2023. Pågående 

FS13 (20-22 maj 
2022) § 13:8c Eventgruppen välja Shiam Alaaeddin, Tariq Moussa och Sara Syrafi till medlemmar i 

eventgruppen. Pågående 

FS13 (20-22 maj 
2022) § 13:8c Eventgruppen välja Tariq Moussa till sammankallande i eventgruppen. Pågående 

FS13 (20-22 maj 
2022) 

§ 13:8d Sammanslagning av 
UNF Väst och UNF Älvsborg 

kalla till distriktsmöte 23 juli 2022 för föreningarna i UNF Väst och UNF 
Älvsborg om bildande av nytt distrikt i enlighet med stadgarna § 3:13 
punkt 3 för att verkställa kongressens beslut § 274. 

Klar 

FS13 (20-22 maj 
2022) 

§ 13:8e Upplösning av 
föreningar 

upplösa dessa föreningar: 
• Molotov Cocktail. 
• Norrköpings Somaliska kulturförening. 
• Söderköping Saints. 
• The Diamondsquad. 
• UNF Sprajt. 
• Yangsbrou Kickers. 
• Youth United. 

Klar 

FS13 (20-22 maj 
2022) § 13:8f UNF Tillsvidare i enlighet med stadgarna § 4:2 punkt 1 kalla till årsmöte för UNF 

Tillsvidare 20 juni 2022. Klar 

FS13 (20-22 maj 
2022) 

§ 13:9a Bokslut & 
revisionsrapport 2021 fastställa årsredovisningen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2021. Klar 

FS13 (20-22 maj 
2022) 

§ 13:9a Bokslut & 
revisionsrapport 2022 

förelägga årsredovisningen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2021 till 
kongressen 2023. Klar 

FS13 (20-22 maj 
2022) § 13:9b Sommarläger 2022 ställa in sommarlägret 2022. Klar 

FS13 (20-22 maj 
2022) § 13:9c Stadgerevidering uppdra åt Simon Schönbeck och Sebastian Udenius att bereda ett 

förslag på stadgerevidering. Pågående 

FS13 (20-22 maj 
2022) 

§ 13:9d Val av ombud vid 
Movendi Internationals 
kongress 2022 

välja Jacob Nehrer till ombud vid Movendi Internationals kongress 
2022. Pågående 

FS13 (20-22 maj 
2022) 

§ 13:9d Val av ombud vid 
Movendi Internationals 
kongress 2023 

välja Filip Nyman till ersättare vid Movendi Internationals kongress 
2022. Pågående 
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Möte Ärende Beslut (att...) Status 

FS13 (20-22 maj 
2022) § 13:9e Fadderfördelning 

välja dessa personer till faddrar för distrikten i regionerna Mitt och Syd: 
• Sigrid Björk: Halland och Kronoberg. 
• Jacob Nehrer: Jönköping, Värmland och Väst. 
• Jane Segerblom: Skaraborg och Örebro. 

Pågående 

FS13 (20-22 maj 
2022) § 13:9e Fadderfördelning 

välja dessa personer till faddrar för distrikten i regionerna Norr och Öst: 
• Amanda Dafors: Västerbotten och Västernorrland. 
• Filip Nyman: Jämtland och Norrbotten. 
• Simon Schönbeck: Gävleborg. 
• Sebastian Udenius: Uppsala. 

Pågående 

FS14 (6 juni 2022) § 14:5a Budget 2022 upplösa uppgiftsposten 8. Verksamhet - Kongress i budgeten för 2022 
som beslutades av kongressen 2021. Klar 

FS14 (6 juni 2022) § 14:5b Arvodering i 
förbundsstyrelsen 

öka arvoderingsgraden för Jane Segerblom från 25 % till 100 % från 
och med 1 augusti 2022. Klar 

FS14 (6 juni 2022) § 14:5b Arvodering i 
förbundsstyrelsen 

uppdra åt Johan Fridlund och Jane Segerblom att bereda ett 
beslutsärende om Arbetsordning till mötet 16-18 september 2022. Klar 

FS14 (6 juni 2022) § 14:5b Arvodering i 
förbundsstyrelsen 

uppdra åt Johan Fridlund att skriva ett kontrakt med Jane Segerblom 
för arvoderingen. Klar 

FS16 (12 augusti 
2022) 

§ 16:5a Tillsättande av 
vikarierande 
generalsekreterare 

tillsätta Jonas Larsson till tjänsten som vikarierande 
generalsekreterare. Klar 

FS16 (12 augusti 
2022) 

§ 16:5a Tillsättande av 
vikarierande 
generalsekreterare 

uppdra åt rekryteringsgruppen att skriva avtal med Jonas Larsson. Klar 

FS16 (12 augusti 
2022) 

§ 16:5a Tillsättande av 
vikarierande 
generalsekreterare 

uppdra åt Jane Segerblom att ta över arbetsledningen av 
generalsekreteraren. Klar 

FS16 (12 augusti 
2022) 

§ 16:5a Tillsättande av 
vikarierande 
generalsekreterare 

addera uppgiften Arbetsleda generalsekreteraren och delta i 
anställningsprocesser kring personalorganisationen till ordförande 
Jane Segerbloms specifika uppgifter i arbetsordningen. 

Pågående 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:7b Drogpolitisk strategi uppdra åt det drogpolitiska utskottet att bereda ett förslag eller 

beslutsärende för ett drogpolitiskt policydokument. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:7d Stadgerevidering inkludera Amanda Rehnström Dafors i beredandet av ett förslag på 

stadgerevidering. Klar 

FS17 (16-18 
september 2022) 

§ 17:7e Förvaltning av eget 
kapital 

uppdra åt förbundskassör och generalsekreterare att bereda ett 
beslutsärende till mötet 18-20 november. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) 

§ 17:8a Inköps- och 
leverantörspolicy 

anta den reviderade inköps- och leverantörspolicyn inklusive beslutade 
ändringar. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8b POPBOX ersätta Björn Lindgren med Jonas Larsson i styrgruppen för POPBOX. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8c Påverkaren pausa utredningen och lanseringen av Påverkaren tills vidare. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8d Mötesplan 2023 anta mötesplan för 2023 inklusive beslutade ändringar. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8e UNF Skaraborg 

uppdra åt Ungdomens Nykterhetsförbund (878500-1622) att ta över 
som företrädare för Skaraborgs distrikt av Ungdomens 
Nykterhetsförbund (866601-0429). 

Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8e UNF Skaraborg 

uppdra åt Johan Karlsson Fridlund (941229-XXXX) och Max Ås 
(941112-XXXX) att representera Ungdomens Nykterhetsförbund 
(878500-1622) som företrädare till internetbanken samt konto- och 
firmatecknare för Skaraborgs distrikt av Ungdomens 
Nykterhetsförbund (866601-0429) var för sig från och med 18 
september 2022 till och med att ett nytt distriktsårsmöte har hållits. 

Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8e UNF Skaraborg anse ärendet omedelbart justerat. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 
utanordningsrätt 

Ungdomens Nykterhetsförbunds plusgiro och bankräkning från och 
med 18 september 2022 tecknas av Johan Fridlund (941229-XXXX), 
Jonas Larsson (940227-XXXX), Björn Lindgren (890528-XXXX), Sally 
Sundell (610413-XXXX) och Hatice Taskin Demir (880408-XXXX); två i 
förening. 

Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 
utanordningsrätt 

utanordningsrätt från och med 18 september 2022 tillkommer Johan 
Fridlund (941229-XXXX), Jonas Larsson (940227-XXXX), Björn 
Lindgren (890528-XXXX), Filip Nyman (960726-XXXX) och Jane 
Segerblom (981220-XXXX); samt Johan Persson (860224-XXXX) med 
restriktioner till förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg. 

Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 
utanordningsrätt 

Johan Fridlund (941229-XXXX), Jonas Larsson (940227-XXXX), Björn 
Lindgren (890528-XXXX), Filip Nyman (960726-XXXX) och Jane 
Segerblom (981220-XXXX) från och med 18 september 2022 har 
attesträtt för alla övriga kostnader liksom generell attesträtt inom 
Ungdomens Nykterhetsförbund. 

Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 
utanordningsrätt 

postförsändelser till Ungdomens Nykterhetsförbund från och med 18 
september 2022 kvitteras av Jörgen Garheden, Lizzette Masterson, 
Jonas Larsson, Björn Lindgren, Johan Persson, Sally Sundberg och 
Hatice Taskin Demir var för sig. 

Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 
utanordningsrätt 

tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer 
kanslianställda inom respektive ansvarsområde Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 
utanordningsrätt 

ingen får godkänna kostnader (inklusive lön eller traktamenten) 
avseende sin egen person eller närstående. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 
utanordningsrätt 

rätt att teckna konto och kvittera postförsändelser för Hatice Taskin 
Demir upphör att gälla 30 september 2022. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) 

§ 17:8f Konto-, attest- och 
utanordningsrätt anse ärendet omedelbart justerat. Öppen 
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Möte Ärende Beslut (att...) Status 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8g Firmatecknare 

Ungdomens Nykterhetsförbunds (878500-1622) firma från och med 18 
september 2022 tecknas 
av Johan Fridlund (941229-XXXX), Jonas Larsson (940227-XXXX), 
Björn Lindgren (890528-XXXX), Filip 
Nyman (960726-XXXX) och Jane Segerblom (981220-XXXX) dock 
minst två i förening 

Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8g Firmatecknare anse ärendet omedelbart justerat. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8h Flytt av eget kapital 

uppdra åt förbundskassör och generalsekreterare att verkställa en flytt 
av eget kapital om 10 miljoner kronor till ett sparkonto med ränta, 
bundet på max 6 månader; innan mötet 18-20 november. 

Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8i Drogpolitiska utskottet anta den reviderade arbetsbeskrivningen för det drogpolitiska utskottet. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:8j Arbetsordning anta den reviderade arbetsordningen inklusive beslutade ändringar Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:9a Mötesplan 2022 hålla mötet 18-20 november 2022 i Örebro. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:9b UNF Jönköping 

slå ihop de två lånen som UNF Jönköping har till ett lån på den totala 
fakturerade summan plus 2 
% ränta utöver gällande referensränta per år på en löptid till 31 
december 2024. 

Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:9b UNF Jönköping uppdra åt Johan Fridlund att skriva ett nytt låneavtal. Öppen 

FS17 (16-18 
september 2022) § 17:9b UNF Jönköping 

uppdra åt generalsekreterare, förbundskassör och en av 
förbundsordföranden att ha en samtal med distriktsstyrelsen för UNF 
Jönköping. 

Öppen 
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Ordföranderapport Jane Segerblom (punkt 
6b, bilaga § 18:3) 
Gäller period: 2022/09/01-2022/11/06 

Rapport  

Nu är det dags för förbundsstyrelsemöte återigen och med detta möte börjar vi nu närma oss ett 
nytt år. Nästa år är det dags för kongress, det är helt sjukt att tänka sig att vi snart har gjort det 
här i tvår år tillsammans.  

Under den här perioden har jag lyckats få in en hel del i min kalender, det känns som jag alltid 
har något på gång, vilket så klart känns superkul. Jag hoppas att jag till julen kan få till lite 
ledighet så jag hinner vila upp mig för årsmötesperioden som kommer.  

Extraordinära insatser    

● Uppföljning Skövde  

● Arbetsledning  

● Krisgruppsmöten  

● LG möten  

● #150 

● Ansökningar  

● Förening- och distriktsstrategin  

● Fadderteamsmöten  

● DS möte väst  

● Kongressplanering  

● Uppstartsmöte kommunrakningen  

● Avstämningar med alla i styrelsen  

● DSS för IOGT-NTO 

● Utbildning i arbetsrätt  

● Ledarskapskurs tillsammans med SBU, Frisksportarna och Unga drogförebyggare  

● Maktfrukost  

● Intervju för Motdrag  

● FÅM uppstart  

● Verksamhetsplanering  

● Mentorsmöten, Höjdaren  

Framåt  

Nu är det snart dags för Vit jul, jag hoppas kunna komma ut och besöka vit jul aktiviteter som 
anordnas av både föreningar och distrikt. Så vet ni om någon som ska anordnas, hojta gärna till!  
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 "There is nothing impossible to they who will try." 

— Alexander the Great 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten  

 
Jane Segerblom  
jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85 
Jönköping, 2022-11-06 
 
 
 

  

mailto:jane.segerblom@unf.se
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Kassörsrapport Johan Fridlund (punkt 6c, 
bilaga § 18:4) 
Rapport  

Månaderna tickar vidare och vi har snart klarat av kylan och vintern eller var det den som kom 
nu? Vi går mot ljusare tider och snart är det sommar igen! Ännu ett kalenderår har gått och trots 
motgångar börjar vi nå framgång och snart hittar vi vår kärna igen! 

De senaste månaderna har mycket skett och här kommer några av sakerna: 

• Budgetarbete inför 2023 
• Budgetarbete inför 2024 
• Distriktsstöd i mer krisande distrikt kring ekonomi  
• Arbete med avtal för Rosa Villan 
• Möten kring finansiering och fonder 
• Introduktion med ny ekonom 
• Kvartalsuppföljning 
• Skapat rutin kring ansökningar med kansliet 
• Förberett ekonomiska beslut 

 
Ansökningar 

I varje kassörrapport från nu ska det komma vilka bidragsansökningar vi har skickat in från 
föregående möte tills detta.  

Ansökta bidrag: 

Socialstyrelsen - 1,8 mkr 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Johan Fridlund 

Vingåker 2022-10-28 
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Generalsekreterarrapport (punkt 6d, bilaga 
§ 18:5) 
Till FS Möte 2022-11-18 till 2022-11-20 

Nu är det äntligen dags för mig som generalsekreterare att få sätta den senaste tidens skeenden i 
skrift i min första GS-rapport! Jag har nu varit “ensam” GS i 1,5 månad och det har varit 
fantastiskt roligt att få ta mig an den utmaningen tillsammans med er och våra medarbetare. Det 
är förstås mycket jag vill berätta, men jag gör några nedslag i denna rapporten. 

Organisation 

Medlemsundersökningen 
Som ni säkert har noterat gick UNF:s medlemsundersökning ut till hela vår medlemsbas i början 
av oktober. Det är första gången på många år som vi gör en sådan undersökning och målet har 
varit att få en uppfattning om vad UNF:s medlemmar tycker om vår organisation, vår 
verksamhet, vårt stöd och mycket mer. Det är ett behov vi har diskuterat under hela året och det 
känns därför extra roligt att den nu är genomförd och redo för behandling. Inte minst då vi har 
överträffat alla förväntningar och nu passerat en svarsfrekvens på över 10% av våra medlemmar. 
Det innebär att vi har mottagit över 200 svar! Nästa steg är att analysera innehållet och sedan 
presentera den analysen för alla aktuella intressenter. Jag hoppas kunna bidra med en rapport 
och presentation till nästa FS möte med våra analyser av underlaget. 

Medlemsstatistik & Föreningsårsmöten 
Under hösten har vi lagt mycket fokus på våra medlemssiffror, inte minst med kampanjen 150! 

som till dags dato har välkomnat 330 nya medlemmar med en vecka kvar innan kampanjavslut. 
Den innebär att vi i dagsläget har värvat 1294 medlemmar, jämfört med 1193 vid samma 
tidpunkt föregående år (8% ökning). Den fina nyvärvning kantas dock av ett en minskning av 
återbekräftade medlemmar som just nu är 931 jämfört med 1048 föregående år (-13%). 
Sammantaget rör dig som en marginell differens på 16 medlemmar vilket vi självklart vill ta igen 
inför årsskiftet. Utöver det arbetar vi hårt med att säkerställa att vår medlemsbas uppfyller 
MUCFs kriterier för bidragsberättigade medlemmar. Vi har under de senaste åren inte behövt 
titta så noggrant på detta eftersom MUCF har tillåtet organisationer att rapportera in 
medlemssiffror från året innan pandemin, men nu finns inte längre den möjligheten. Det 
innebär att vi behöver säkerställa att minst 2445 av våra medlemmar ska befinna sig i föreningar 
som genomfört årsmöte för att inte minska underlaget som MUCF beviljar oss bidrag på. 
 
Som ett sista omnämnde från vårt arbete med medlemmar och föreningar så har vi precis 
påbörjat arbetet med Föreningsårsmötena 2023. Vi genomförde under våren utvärderingar av 
FÅM-arbetet 2022 och som en del i vårt utvecklingsarbete med föreningsstödet påbörjade vi 
under oktober förberedelserna. Vid månadsskiftet oktober/november samlade vi därför 
fältpersonalen för att förankra förväntningar, visa arbetsmetoder och dela med oss av lärdomar 
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från utvärderingen. Nu påbörjar de lokala och regionala förberedelserna tillsammans med 
föreningarna för att sedan under januari och februari genomföra årsmöten i hela landet. 

Gott & blandat 

Motdrag #3 2022 är nu släppt och vi har gjort den ihop med A4 som har stått för stora delar av 
innehållet tillsammans med krönikörer och vår Lowe Elfström Schönbeck som skapat innehållet 
till UNF sidorna.  Om ni inte redan har läst den rekommenderar jag krönikan om 
läkemedelsturism eller varför inte texten om samtida demokratiutmaningar skriven av vår egna 
Jane Segerblom. 

Omtaget med vårt utvärderingsarbete börjar också ta sig ordentligt. Nu finner ni bland våra 
delade dokument utvärderingsmallar för deltagare och ledare för de som genomför kurser, 
aktiviteter eller projekt. Dessutom har vi också börjat använda oss av “progressutvärderingar” vid 
tillfällen där vi tydligare vill följa t.ex. kursers effekt på deltagarna. Detta har vi gjort på GV90, 
Personalsamlingen i september och för Höjdaren och det ska bli spännande att följa resultatet. 

Sist men inte minst närmar sig också Ledaren ett komplett skarpt genomförande. När ni läser 
detta är vi förmodligen i full fart med att utvärdera arbetet, men det känns väldigt roligt att 
äntligen vara i hamn med en process som utvecklats under så många år! 

 
Ekonomi 

Det finns andra handlingar som också behandlar ekonomin under detta möte, inte minst 
budgetdiskussionerna, men denna är mer framåtblickande än mina nedslag. Som vi redan 
noterade under Sep-FS kommer vi förmodligen inte förbruka de budgeterade medlena för 2022 
och delvis handlar det om vägval (såsom att inte tillsätta två vakanta tjänster i början av året) och 
delvis handlar det om att viss verksamhet inte har inneburit de kostnader som vi väntat oss. Det 
som sticker ut mest från nuläget är personalbudgeten där vi förmodligen kommer använda 
betydligt mindre än vad vi tidigare tänkt. Detta har också förstärkts av diverse sjukskrivningar 
och vakanser som vi inte hade räknat med. Detta utrymmet kommer delvis användas till att 
anlita externt stöd för vissa processer där vi behöver mer arbetskraft, men långt ifrån allt. 
 
Förutom det har vi under oktober har glädjen att välkomna vår nya ekonom, Sally Sundell som 
började vid månadsskiftet. Med hjälp av Johan Fridlund har såväl Sally som jag introducerats i 
ekonomin och kommit in i rutinerna. Under november återupptas arbetet med några 
utvecklingspunkter som har lagts på is under introduktionstiden och dessa är bl.a. placering av 
kapital, nya rutiner för företagskort och utredning av vårt lönesystem. Jag och Sally har också 
tillsammans med Jane Segerblom inlett samarbetet med våra auktoriserade revisorer för årets 
revision som nu börjar på allvar. 
 
Ansökningar 

Personalorganisationen har under året börjat arbeta mer aktivt med bidragsansökningar och har 
nyligen tillsammans med kassören skapat en ny rutin för hur dessa ska komma förbundsstyrelsen 
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till kännedom. Hittills har vi under 2022 sökt medel för 1 129 800 kronor genom 9 olika 
ansökningar. Två har hittills besvarats varav en är avslagen (400 000 kr) och en är beviljad (90 
000 kr). Jag har därtill utlyst en ny tjänst som finansieringssamordnare vilket vi hoppas ska 
kunna stärka vårt arbete med bidragsansökningar och andra intäktskällor under 2023. 

Personal 

Slutligen skulle jag vilja säga några ord om det nuvarande personalläget. Den största 
påverkansfaktorn har under hösten varit våra vakanta tjänster. Vi saknar just nu medarbetare på 
flera viktiga tjänster, både på fält och kansli. Dessa är nu utlysta och ambitionen är att tillsätta 
flera av dem till årsskiftet. Dessvärre har det inneburit en ökad arbetsbelastning för oss andra 
vilket har inneburit tuffa prioriteringar och långa dagar för många av oss. Jag har krokat arm 
med såväl fackklubb som arbetsmiljöombud för att säkerställa att arbetsbördan hanteras med 
omsorg för att minska riskerna som det kan innebära för våra medarbetare. 
 
För att avsluta med en gladare ton har jag och Frida Lind besökt Tollare och träffat deras 
företrädare för att diskutera hur vi kan arbeta tillsammans. Detta kommer förmodligen leda till 
ett mer utpräglat samarbete kring UNF:s personalsamlingar och kompetensutvecklingen för vår 
personal. Arbetet med detta fortgår och planeras skrida till verket 2023. 

 

Slutord 

Med det sagt hoppas jag kunna erbjuda insyn i vad som pågått i personalorganisationen sedan jag 
tillträdde som generalsekreterare. Jag ser med glädje fram emot allt spännande som ska innan vi 
sätter punkt för 2022! 
 
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten  

 
Jonas Larsson 
Jönköping, 2022-11-04  
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Måluppföljning (punkt 6e, bilaga § 18:6) 
Rapport 

Det har kommit till min kännedom att det ingår i mina ansvarsuppgifter att samordna en 
måluppföljningsrapport på arbetsplanen inför varje förbundsstyrelsemöte. 

Jag har inte gjort någon egen bedömning av målens uppföljning – utan föreslår att det görs i 
kalkylarket som finns tillgängligt på Drive-enheten före mötet eller på mötet. 

Förslag till beslut 

Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att notera rapporten. 

Sebastian Udenius 
Söderhamn 6 november 2022 
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Arbetsplan 2022–2023 

Huvudmål Undermål Mål Status 

UNF är en organisation som 
för en kamp mot droger 

UNF:s distrikt gör verksamhet inom 
drogpolitik och påverkan för att slå ner 
alkoholnormen  

UNF driver kampanjer i frågor som är relevanta för dagens 
unga både nationellt och lokalt 

Ej 
bedömt 

UNF är en organisation som 
för en kamp mot droger 

UNF:s distrikt gör verksamhet inom 
drogpolitik och påverkan för att slå ner 
alkoholnormen  

UNF påverkar civilsamhället nationellt och lokalt i 
drogpolitiska frågor 

Ej 
bedömt 

UNF är en organisation som 
för en kamp mot droger 

UNF:s distrikt gör verksamhet inom 
drogpolitik och påverkan för att slå ner 
alkoholnormen  

UNF ökar i antalet påverkansaktiviteter Ej 
bedömt 

UNF är en organisation som 
för en kamp mot droger 

UNF:s distrikt gör verksamhet inom 
drogpolitik och påverkan för att slå ner 
alkoholnormen  

UNF har en levande drogpolitisk debatt i förbundet Ej 
bedömt 

UNF är en organisation som 
för en kamp mot droger 

UNF:s distrikt gör verksamhet inom 
drogpolitik och påverkan för att slå ner 
alkoholnormen  

UNF utvecklar verktyg för att möjliggöra lokalt och 
regionalt påverkansarbete 

Ej 
bedömt 

UNF är en organisation som 
för en kamp mot droger 

UNF:s distrikt gör verksamhet inom 
drogpolitik och påverkan för att slå ner 
alkoholnormen  

Utveckla metoder och verktyg för att lättare kunna anmäla 
exponering av olaglig alkoholhaltiga drycker. 

Ej 
bedömt 

UNF är en organisation som 
för en kamp mot droger 

UNF:s distrikt gör verksamhet inom 
drogpolitik och påverkan för att slå ner 
alkoholnormen  

Marknadsföra våra alkoholfria drycker och produkter för att 
stödja och skapa en ny norm i samhället. 

Ej 
bedömt 

UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal 
varje år 

UNF har ett långsiktigt och hållbart föreningsliv som tillåter 
ett långt engagemang och ökar medellängden på ett 
medlemskap i UNF 

Ej 
bedömt 

UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal 
varje år UNF återvärvar 75% av vår medlemsbas årligen Ej 

bedömt 
UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal 
varje år 17 utav UNF:s distrikt har minst 100 medlemmar Ej 

bedömt 
UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal 
varje år 

En majoritet utav UNF:s föreningar genomför egna 
värvningar och återvärvningar 

Ej 
bedömt 

UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal 
varje år UNF ökar antalet kommuner där vi har aktiva föreningar Ej 

bedömt 
UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal 
varje år Öka det totala medlemsantalet till 3000 medlemmar Ej 

bedömt 
UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s distrikt nettoökar i medlemsantal 
varje år UNF ökar med minst 30% i medlemsantal varje år Ej 

bedömt 
UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s verksamhet är bred och har en 
bra kvalité 

Ideologin och uppdraget har en tydlig plats i vår 
verksamhet 

Ej 
bedömt 

UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s verksamhet är bred och har en 
bra kvalité UNF för ett aktivt internt och externt kamratstödsarbete Ej 

bedömt 
UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s verksamhet är bred och har en 
bra kvalité UNF skapar fler trygga, nyktra mötesplatser Ej 

bedömt 
UNF erbjuder fler en 
meningsfull och trygg fritid 

UNF:s verksamhet är bred och har en 
bra kvalité 

UNF ska visa upp sig mer på typiskt alkoholnormativa 
zoner 

Ej 
bedömt 

UNF är en organisation som 
bildar världsförbättrare UNF har en stark bildningskultur 80 % av nyvärvade ska gå UNF:aren inom ett halvår efter 

värvningstillfället 
Ej 
bedömt 

UNF är en organisation som 
bildar världsförbättrare UNF har en stark bildningskultur Ledare och förtroendevalda på alla nivåer upplever att de 

utvecklas och höjer sin kompetensnivå 
Ej 
bedömt 

UNF är en organisation som 
bildar världsförbättrare UNF har en stark bildningskultur UNF ökar antalet genomförda studietimmar Ej 

bedömt 
UNF är en organisation som 
bildar världsförbättrare UNF har en stark bildningskultur UNF genomför fler spetsinriktade bildningsinsatser Ej 

bedömt 
UNF är en organisation som 
bildar världsförbättrare 

UNF är en välfungerande och 
engagerande organisation 

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

Ej 
bedömt 

UNF är en organisation som 
bildar världsförbättrare 

UNF är en välfungerande och 
engagerande organisation 

Medlemmarna uppfattar UNF som en organisation där det 
alltid finns förutsättningar att vidareutveckla sitt 
engagemang 

Ej 
bedömt 
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Rapport – POPBOX (punkt 6f, bilaga § 18:7) 
 
Bakgrund 

Sedan senaste FS-mötet har det skett lite nya planer. Vi håller försäljningen öppen för de boxar 
som finns kvar så att vi fortsatt kan få lite intäkter. En tjänst har lagts ut för ansökan samt vi har 
en parallell process med “upphandling” för att få ut POPBOX på konsulter. Vilket val det blir i 
slutändan kommer att bli klart inom kort när processerna är klara. 

 
Johan Fridlund och Jonas Larsson 

POPBOXgruppen 

Landsbygd och storstad i samverkan 

2022-10-30 
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Historieutskottet (punkt 6g, § 18:8) 
Rapport 

Utskottsarbetet har stått stilla sen det föregående förbundsstyrelsemötet. 

Framåt 

Jag ska höra av mig till Johan Persson och kolla upp möjligheterna för att presentera 
historieutskottets arbete på webbsidan. 

Förslag till beslut 

Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att notera rapporten. 

Sebastian Udenius 
Söderhamn 6 november 2022 
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Drogpolitiska utskottet (punkt 6h, bilaga § 
18:9) 
Rapport 

Sedan vi rapporterade från utskottet har det hänt en del roligt. Utskottet valde Lovisa Edström 
till ordförande och det kommer ge gruppen mer energi att orka utföra vårt gemensamma 
uppdrag. Vykortskampanjen som bland annat Simon skickade iväg på det senaste FS-mötet har 
gått ut till politiker över hela landet och det inväntar vi just nu resultat av. Vi tror att det är ett 
tydligt sätt att lyfta våra frågor till personer som faktiskt har mandat att påverka i frågorna vi 
arbetar med. Ett kommunalråd och tillika ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse noterade 
utskicket i sin hemkommun. Vi har planer på att genomföra ytterligare ett utskick i början av 
nästa år när nya nämnder har kommit på plats efter årets val.  
 
Det vi har påbörjat nu är utvecklingen och revideringen av det drogpolitiska programmet som 
kommer att presenteras nästa år tillsammans med den framtida politiska strategin. Samtidigt 
kollar vi på om vi kan göra politiska utspel kopplat till Tidöavtalet och den nya regeringen.  
Framöver ska vi även sätta planeringen inför nästa år och där ingår bland annat arbetet med 
studiecirkeln ”ta debatten”, politiska utspel och att påbörja arbetet med kommunrankningen.  

 
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

 

 
Drogpolitiska utskottet genom 
Filip Nyman och Simon Schönbeck 
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Diskussionsunderlag – Delegationsordning 
(punkt 7a, bilaga § 18:10) 
Bakgrund 

Förbundsstyrelsen har beslutat om en arbetsordning och en delegationsordning kring hur saker 
och frågor ska arbetas med och vem som har befogenheter för vissa beslut. Vid vissa tillfällen kan 
jag känna att den antingen har brutits eller varit på gränsen/en gråzon till att brytas. Vid ett 
tillfälle var jag tydlig under ett förbundsstyrelsemöte att jag ansåg att delegationsordningen inte 
hade levts upp till. Problemet jag känner är att ingen riktigt verkar veta vad som sker om den 
bryts. Blir det då bara en tillsägelse? Blir det att beslutet blir ogiltigt? Blir det ett straff? Nu 
förordar inte jag att vi ska skapa böter eller fängelsestraff i FS men vad är konsekvensen? 
 
Jag önskar diskutera följande frågor med förbundsstyrelsen och tänker att vi kommer att göra det 
i två grupper för att sedan återsamlas. 

• Hur väl känner du att du har koll på delegationsordningen? 
• Vad innebär en delegationsordning, enligt dig? 
• Vad sker nu om den bryts? 
• Vad bör ske om den bryts? 
• Hur ska vi efterleva att den följs av både FS och personalorganisationen? 

 

Förslag till beslut 

 
Förbundsstyrelsen föreslås 
 
att notera diskussionen. 
 
 

Johan Fridlund  
Vingåker på Bondegatan, 2022-09-23 
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Diskussionsunderlag – Förenings- och 
distriktsstrategin (punkt 7b, bilaga § 18:11) 
Bakgrund 

Under året som varit har vi i styrelsen vid flera tillfällen diskuterat kring vår verksamhet med 
utgångsläget för våra nya ekonomiska förutsättningar. Vi har tagit olika steg och beslut för att 
komma fram till hur vi vill att vår organisation ska se ut framåt.  

Under den här mandatperioden har jag haft i uppdrag att skriva en handling kring föreningarna 
och distriktens uppdrag. Nu har jag äntligen kommit fram med ett underlag jag känner mig nöjd 
med och som jag tror kommer att förtydliga och underlätta i föreningarnas och distriktens 
verksamhet. För att få med så mycket underlag som möjligt till detta dokument har jag 
tillsammans med förbundsutvecklaren anordnat olika workshops tillfällen med personal, 
förbundsstyrelsen och medlemmar som vi tagit med i arbetet med strategin.  

I den nya strategin har vi valt att ta en riktning som styrelsen kommer behöva ta ställning till och 
för att kunna göra det har vi lyft ut olika frågor kopplat till de förändringar vi ser i verksamheten 
framåt.  

Diskussionsfrågor: 
• Vad tänker ni om ortsföreningar? Fördelarna? Nackdelarna?  
• Hur skulle ni beskriva ortsföreningar? Vad betyder det för er?  
• Om vi ändrar om till att arbeta med ortsföreningar kommer det att påverka vårt MUCF 

bidrag (mer föreningar=mer pengar). Å andra sidan kan det också låsa upp resurser och 
personaltid som idag spenderas på att hålla kortlivade föreningar vid liv. Hur ställer sig 
styrelsen till detta?  

• Hur tänker ni kring distriktens roll? 
• Idag har vi väldigt många distrikt som inte genomför årsmöte och det kommer nog 

under nästa år bli ännu fler som inte kommer att genomföra DÅM. Detta kommer att 
resultera i att vi kommer ha väldigt få deltagare under kongressen. Hur kan vi 
säkerhetsställa att alla medlemmar kan vara delaktiga i den demokratiska processen även 
fast de inte har ett distriktsårsmöte?  

• Vilka förändringar behövs göras i verksamheten för att denna strategi ska kunna 
fungera?  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera diskussionen  
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Jane Segerblom  
jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85 
Jönköping, 2022-11-06 
  

mailto:jane.segerblom@unf.se
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Stadgetolkning (punkt 7c, bilaga § 18:12)  
Bakgrund  

Med bakgrund till tidigare diskussioner om förenings- och distriktsstrategin har vi hittat ett 
problem med DÅM:en och valen av kongressombud inför nästa år. Vi har hittat en stadga som 
skulle kunna ge oss en möjlighet att kunna kalla till regionsmöten där föreningarna i den 
regionen väljer ombud till kongressen.  

Detta för att se till att våra medlemmar som bor i distrikt där det inte finns aktiva 
distriktsstyrelser kan få möjlighet att delta på kongressen men också för att vi inte ska behöva 
lägga tid på att genomföra och kalla till en massa distriktsårsmöten för att välja styrelser som 
endast sitter på pappret. Min önska är att förbundsstyrelsen ska tolka denna stadgan för att se om 
det finns en alternativ lösning till att välja kongressombud i de distrikt som inte har 
distriktsårsmöten.  

§ 2:4 Kongressombud  
 

● Kongressen har etthundra ombud. Där det finns distrikt väljs ombuden av distriktsårsmötena. Där det 
saknas distrikt tillhör föreningarna i stället regioner och ombuden väljs vid regionmöten. 
Förbundsstyrelsen bestämmer vilka föreningar som ska ingå i en region. En region ska i första hand bestå 
av ett område som tidigare har utgjort ett UNF-distrikt eller som utgör ett distrikt inom något eller några 
av IOGT- NTO rörelsens övriga förbund. Ombuden ska vara valda och anmälda till kongressen senast tio 
veckor innan kongressens öppnande.  
 

Diskussionsfråga:  
• Hur vill styrelsen tolka denna stadgan?  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera diskussionen samt  

att i de regioner det inte finns distrikt tillhör föreningarna regioner i dessa regioner kan 
ombud och ersättare till kongressen väljas under regionsmöten.  

 

Jane Segerblom  
jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85 
Jönköping, 2022-11-06 
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Nedläggande av distrikt (punkt 7f, bilaga § 
18:13) 
Bakgrund 

I ljuset av det pågående arbetet med att se över distrikten och föreningarnas uppdrag har en 
diskussion om distriktens varande och utformning återupptagits. UNF har diskuterat frågan 
många gånger om, senast var förmodligen på kongressen 2019 med förbundsstyrelsens förslag om 

distriktsgränser. Utgångspunkten för dessa diskussioner har ofta byggt på premissen att vår 
organisationsform kommer med såväl fördelar som nackdelar och att dessa kräver avvägningar. 
 
Nu är det förmodligen dags för en ny avvägning då nackdelarna har vuxit. Under 2022 har vi 
genomfört 12 distriktsårsmöten och det är närmare hälften av dessa som inte kvalificerar sig för 
regionbidrag av verksamhets- och medlemsantalsskäl. Bland dessa 12 finns det dessutom flera 
distrikt som fungerar mycket dåligt och i värsta fall inte alls. Flera av dem har tappat 
styrelseledamöter under årets gång eller var i vissa knappt styrelser mer än på pappret redan från 
början. Arbetet med att hålla distrikt över ytan är extremt tidskrävande och flyttar resurser från 
riktig verksamhetsutveckling till förvaltning av en haltande organisationsdel. 
 
Framåt 

Att ett distrikt finns i ett oklart läge mellan nedlagt och inaktivt är extremt svårnavigerat. Vem 
ska upprätthålla det som en gång i tiden drevs av ideella och vem ska fortsätta förvalta det av 
organisationens kostym som fortfarande finns kvar? Därtill finns många ekonomiska 
svårigheter. Alltifrån att betala löpande fakturor, hantera distriktens avtal, ta hand om tillgångar, 
föra bokföring eller att ha kontakt med bank möter vi redan idag och varje gång är det en 
tidskrävande utmaning att hantera det. 
 
Utifrån detta finns det två stora frågor som förbundsstyrelsen behöver ta ställning till. Dels är det 
kopplat gränsdragningen för när ett distrikt faktiskt ska upplösas och läggas ned. Där behöver vi 
fundera och bedöma vilka gränsdragningar det ska finnas och när ett distrikt inte längre bedöms 
vara livsdugligt. 
 
Dels är det kopplat till åtgärdsplanen efteråt. Vad sker när ett distrikt lägger ned, vad behöver vi 
göra med tillgångar, avtal, föreningsstöd, rörelsen, medlemskap och kongressombud t.ex. Och 
vem ska göra allt det? och dels är det vad vi gör när det händer. 
 
Förmodligen kräver dessa frågor en del eftertanke och därför vill jag öppna för en diskussion i 
FS som sedan kan leda till att en rutin arbetas fram för det fortsatta arbetet. 
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Frågor till förbundsstyrelsen 

1. Vad innebär det för oss att lägga ned ett distrikt? 
2. När bör vi som förbund fortsätta försöka hålla liv vid ett distrikt som inte klarar det på 

egen hand och när passeras gränsen för att nedläggning blir det bästa alternativet? 
3. Vad behöver vi “ta hand om” när vi genomför en nedläggning. 
4. Vem är ansvarig över vad i en sådan nedläggning? 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta: 
 
att notera diskussionen och 
att uppdragsge till LG att ta fram en rutin för nedläggning av distrikt. 
 
Jonas Larsson 
2022-11-03 
Jönköping 
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Diskussionsunderlag – Nytt bildningssystem 
(punkt 7g, bilaga § 18:14) 
Bakgrund 

Nu närmar sig kongressen och då är det dags att se över våra olika dokument. Självklart även 
bildningssystemet. Under mandatperioden har det framkommit att bildningssystemet är tungrott 
och det finns mycket obligatoriska moment som hindrar utveckling. Det finns mycket tankar 
kring vad framtidens bildning i UNF ska vara.  

Jag tror att vi måste ställa om bildningen till att vara ett verktyg och inte ett egensyfte. Därför 
föreslår jag att vi begränsar bildningssystemet. Jag tycker att bildningsresan fortfarande är ett 
otroligt viktigt och relevant verktyg, men att vi måste tänka om kring vad de olika momenten 
ska innehålla.  

De övriga momenten tror jag är överflödiga och är något som varje förbundsstyrelse själva kan 
besluta om. Därför föreslår jag att vi tar bort delarna om “övrig bildning” och “bildning för 
förtroendevalda”. Detta kommer istället styras av budget och arbetsplan. Dagens arbetsplan och 
bildningssystem går ibland åt olika vägar, vilket gör det svårt att prioritera på bildningsområdet.  

Diskussion 

Vi behöver diskutera utkastet till förslag och fundera kring några frågeställningar: 

- Vad är UNF:s definition av bildning?  

- Vad är Bildarens roll i bildningssystemet? 

- Vad behöver bildningssystemet innehålla och vad bör styras genom andra styrdokument? 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera diskussionen 

 

Bildningsledare 
Simon Elfström Schönbeck 
simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 
Påskallavik, 2022-11-05 
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UNF:s bildningssystem 

Inledning 

UNF är en folkrörelse som präglas av ett folkbildningsideal. Det innebär att medlemmar ska 
kunna förverkliga sina idéer. Medlemmar ska tillsammans lära av varandra och utvecklas i 
gemenskap. UNF ska lyfta sina medlemmar och med det låta dem växa, både i sig själva och i sin 
förmåga. 

Ur UNF:s vision; en solidarisk och demokratisk värld fri från alkohol och andra droger, har ett 
bildningsuppdrag formulerats. Detta tillsammans med några principer och en värdegrund för 
folkbildning utgör grunden för allt bildningsarbete som UNF bedriver. 

Bildningsuppdrag 

UNF är en samhällsbyggande organisation där alla unga människor är välkomna att i gemenskap 
och utifrån sig själv växa och utvecklas. UNF ägnar sig åt folkbildning för att medlemmar ska få 
mötas på jämlika grunder, inhämta kunskap och bli engagerade medborgare. Folkbildningens 
värdegrund utgår ifrån två viktiga principer; mötet och kunskapen. 

Mötet 

Folkbildning uppstår i ett möte mellan människor som tillsammans skapar bildning. Mötet 
uppstår i sin tur ur frivillighet och tar sin utgångspunkt i övertygelsen om varje människas egen 
förmåga att bidra till en social, gemensam och individuell utveckling. 

Folkbildningen bygger på en jämlik syn på människan där varje individs kompetens tas tillvara. 
Något som tar sig uttryck i att deltagare använder sin reella möjlighet att påverka innehåll och 
arbetssätt. 

Kunskapen 

Folkbildningen skapas i en sammansättning av teoretisk, erfarenhetsmässig och praktisk 
kunskap. Synen på kunskap är att den är föränderlig och beroende av deltagares olika 
erfarenheter, perspektiv och värderingar. Folkbildningens perspektiv ska genomsyra all 
verksamhet, som därmed ingår i UNF:s folkbildningsarbete, i syfte att uppnå vårt 
bildningsuppdrag. 

UNF tror att bildningens innehåll inte bara kan läsas in, utan att bildning skapas genom att få 
erfarenheter av praktisk handling, diskussion och upplevelser. Det viktigaste med 
bildningsverksamheten är därför hur det görs, snarare än vad som görs. 
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UNF:s bildningssystem 
Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att UNF som rörelse ska kunna skapa och behålla 
förståelse för olika delar i bildningsverksamheten. UNF har ett bildningssystem för att skapa 
tydlighet i hur medlemmar, föreningar, distrikt och förbund kan jobba med bildning, samt hur 
medlemmar kan utvecklas i UNF. Systemet är indelat i tre rubriker. 

Bildningsresan för alla medlemmar 

UNF har en tydlig bildningsresa för att medlemmar successivt ska kunna utvecklas i sitt 
engagemang och känna att de stärks genom hela resan. Bildningsresan består av tre huvudsakliga 
steg, UNF:aren, Ledaren/Påverkaren/Bildaren och Höjdaren. Medlemmar ska alltid erbjudas 
påbörja sin bildningsresa med UNF:aren. För de medlemmar som vill fördjupa sig i UNF så blir 
nästa steg Ledaren, Bildaren eller Påverkaren. När medlemmen har vuxit en del inom UNF och 
vill ta ytterligare ett steg så finns Höjdaren. Däremellan finns Digitalisten och olika Studiecirklar 
för att bredda medlemmars kunskaper. 

UNF:aren 

UNF:s grundutbildning riktar sig till nya medlemmar. Utgångspunkten är att alla medlemmar 
ska få resonera och få förståelse för UNF. Syftet är att deltagarna får en förståelse för varför UNF 
finns, hur man kan engagera sig i UNF och börja bilda relationer inom organisationen. 

Målgrupp: Nya medlemmar 

Påverkaren 

Påverkaren riktar sig till medlemmar som gått UNF:aren och aktivt vill bedriva kampen för en 
bättre värld. Syftet är att deltagarna ska få mer kunskap om drogpolitik, praktiska erfarenheter av 
att påverka samhället och verktyg för att själva gå till handling. 

Målgrupp: Medlemmar som gått UNF:aren och vill påverka samhället 

Bildaren 

Bildaren riktar sig till de medlemmar som har gått UNF:aren och som vill lära sig mer om UNF:s 
frågor. Kursen ska ge medlemmar möjlighet att fördjupa sig i olika frågor och ska bidra till 
ideutveckling, kunskapsspridning och nätverkande. Förbundet ska möjliggöra och stödja 
distrikten så att de kan arrangera Bildaren. 

Målgrupp: Medlemmar som gått UNF:aren och som vill utveckla sig själva och UNF. 
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Ledaren 

Ledaren riktar sig till de medlemmar som har gått UNF:aren och vill fördjupa sitt engagemang, 
samt utvecklas i sitt ledarskap. Den ska ge förutsättningar för UNF:s medlemmar att på ett 
hållbart sätt arrangera, leda och inspirera fler i UNF. Syftet är att medlemmar ska växa som 
nyktra ambassadörer som vill bidra till att utveckla UNF. 

Målgrupp: Medlemmar som varit med minst 1–2 år och är/vill vara ledare 

Höjdaren 

Höjdaren är UNF:s högsta utbildning. Syftet med utbildningen är att stärka unga vuxna i 
nykterhetsrörelsen i sitt engagemang, sina politiska och organisatoriska kunskaper för att kunna 
stärka nykterhetsrörelsen långsiktigt. Höjdaren ska ge deltagarna förmågan att leda framtidens 
nykterhetsrörelse.  

Metoder för bildning 

Bildning för förtroendevalda 

Förtroendevaldas kompetens och engagemang är en viktig del i UNF:s utveckling. För att de ska 
kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt har UNF tagit fram olika kurser för att stärka 
dem. Organisationens struktur och behov ändras med varje mandatperiod, därmed ändras även 
hur UNF väljer att bilda förtroendevalda. Bildning för förtroendevalda ska fokusera på att stärka 
dem i deras uppdrag genom att ge dem kunskaperna, kompetensen och det nätverk som behövs 
för rollen.  

Digitalisten 

För att bedriva ett modernt och tillgängligt bildningsarbete har vi också digitala utbildningar 
som sker antingen individuellt eller tillsammans med andra i studiecirkelform. Syftet med 
digitala utbildningar är att det finns lättillgänglig bildning för alla medlemmar. Digitalisten kan 
vara egna kurser för själv- eller gruppstudier. Digitalisten kan även vara ett komplement till 
annan bildning.  

Studiecirklar 

UNF kan organisera sin bildning genom studiecirklar. Det är särskilt lämpligt för föreningar. 
Studiecirklar bör ske i samarbete med NBV. NBV är UNF:s studieförbund och en viktig 
samarbetspartner i bildningsarbetet. UNF:s föreningar kan genom NBV genomföra studiecirklar, 
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kulturprogram och annan folkbildning. Föreningar kan tillsammans med NBV lokalt upprätta 
studieplaner och verksamhetsformer som skräddarsys till att passa föreningens förutsättningar. 
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Verksamhetsberättelse 2021 (punkt 8a, 
bilaga § 18:15) 
Bakgrund 

Jag tog initiativ till en diskussion om verksamhetsberättelsens utformning och innehåll vid det 
föregående mötet. Diskussionen mynnade ut i ett önskemål om att dela upp 
verksamhetsberättelsen i två delar – en kort version riktad mot externa parter (som exempelvis 
bidragsgivare) och en måluppföljning riktad mot interna parter (som exempelvis medlemmar). 

Jag har därför lagt måluppföljningen i ett eget dokument. Måluppföljningen fokuserar på 
arbetsplansmålen som antogs av kongressen 2019. 

Verksamhetsberättelsen är i stort baserat på den preliminära verksamhetsberättelsen som togs 
fram av personalorganisationen och presenterades vid det föregående mötet. 

Jag har också tagit bort hela stycket om förbundsstyrelsens organisation (och underliggande 
utskott) som fanns i det första utkastet. Jag skulle vilja presentera den informationen till 
kongressen 2023 på något sätt, men vet inte exakt hur. 

Jag kommer att ta hjälp av kommunikatören för att bildsätta verksamhetsberättelsen. 

Förslag till beslut 

 

Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att anta måluppföljning 2021. 

att anta verksamhetsberättelse 2021. 

Sebastian Udenius 
Söderhamn 6 november 2022 
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Måluppföljning 2021 
För beslut på förbundsstyrelsemötet 18–20 november 2022 

Måluppföljningen är uppdelad i två delar. 

Den första delen består av de tre inriktningsmålen UNF till fler, UNF organiserar sig och UNF 

påverkar. Målen sträcker sig till slutet av 2021. 

Den andra delen består av Mål för 2023. Det är ett långsiktigt mål som sträcker sig till slutet av 
2023. 

UNF till fler 

UNF är en växande organisation både när det kommer till medlemsantal, genomförd verksamhet 
och engagemangsnivå. Vi är många och vill bli ännu fler. Värvning är en del av vår kontinuerliga 
verksamhet, och inkludering och aktivering är nyckeln till ett långt och meningsfullt 
medlemskap. Vi vill ha en mångfald bland medlemmar. För att uppnå detta arbetar vi strategiskt 
och medvetet. Vi är helt enkelt fler i UNF, fler trivs i UNF och UNF når ut till fler. 

UNF ökar i medlemsantal och blir 8 000 bekräftande medlemmar 

Ej uppnått 
UNF ökade till 2 719 medlemmar under 2021. 

UNF satsar på att nå, värva och inkludera målgrupper som är underrepresenterade i 

UNF för att skapa en god mångfald bland medlemmarna genom att bland annat 

undersöka nya värvningsformer, för att nå dessa, som kan användas av distrikten. 

Delvis uppnått 
UNF har inte gjort någon satsning mot specifika målgrupper. Nya värvningsmetoder har 
organiskt vuxit fram i organisationen och används utav distrikten. 

UNF arbetar för att skapa en värvningskultur där medlemmar aktivt vill och är 

med och värvar 

Ej uppnått 
Trots pandemi har vi ökat i medlemsantal, men att skapa en värvningskultur med de 
restriktioner som funnits har inte gått. 
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UNF organiserar sig 

UNF är en organisation där alla kommer till tals, trivs och lär sig massa nytt. I UNF ska det 
kännas meningsfullt att organisera sig och en ska växa och utvecklas som individ. Vi har ett brett 
urval av verksamhet och är inte rädda för att utmana våra engagemangsformer. Alla ska ha 
möjlighet att organisera sig på lika villkor oavsett vem du är eller vart du kommer från. 

UNF blir en organisation som är relevant, uppdaterad och utmanar sina 

engagemangsformer och verksamhetsmetoder. 

Delvis uppnått 
Nya förutsättningar har fått oss att utveckla vår digitala verksamhet. Den största vinsten med 
detta är att det blivit lättare att delta oavsett var du bor. Det går dock att göra mycket mer och 
det finns enorm potential i att fortsätta utforska möjligheterna till engagemang och verksamhet 
online. 

Alla medlemmar ska känna att det finns mer att lära sig och det uppnår vi genom att 

prioritera bildningsverksamhet. 

Delvis uppnått 
Under större delen av 2021 har restriktioner hindrat oss från att samla till större kurstillfällen; 
trots det har vi försökt prioritera bildningsverksamheten och även prioriterat 
studiecirkelverksamhet på annat sätt än tidigare inom våra föreningar. 

UNF blir en inkluderande organisation vilket uppnås genom ett tydligt 

likabehandlingsarbete. 

Delvis uppnått 
UNF har tagit tydligt avstånd från diskriminering som ingår i diskrimineringsgrunderna, men 
även arbetat för att förenkla deltagande på UNF:s samlingar för personer med 
funktionsvariationer. 
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UNF påverkar 

UNF är den solklara rösten när det kommer till att prata drogpolitik. Vi är väl pålästa och alltid 
redo att ta kampen. Vårt påverkansarbete är brett, det sträcker sig från lobbyism till aktivism, 
från politikermöten till gatukritor och affischer. Vårt påverkansarbete gör att fler vill gå med i 
UNF. Alla ska kunna vara med och bidra på sitt sätt. Det ska vara tydligt att vi är med och 
förändrar världen tillsammans och är alkoholindustrins värsta fiende. Vi påverkar även i frågor 
rörande demokrati och solidaritet. UNF sätter därmed tydligt fokus på den enorma 
samhällsutmaningen som klimatkrisen utgör. 

UNF ska påverka makthavare inom våra frågor och vara vassa i medier. 

Delvis uppnått 
UNF har skrivit många debattartiklar och deltagit i debatten aktivt bland annat genom 
Narkotikapolitiskt Center. 

UNF arbetar aktivt med bildning inom drogpolitik och påverkansarbete så 

medlemmarna känner sig självsäkra och redo att ta debatten. 

Delvis uppnått 
UNF har under en del nationella samlingar för distriktsstyrelser arrangerat pass inom temat 
drogpolitik. UNF:s medlemmar har också haft möjlighet att delta på seminarium, webbinarium 
och kurser inom drogpolitik genom våra samarbetsorganisationer. 

UNF ska fortsätta arbetet med vår valda nyckelfråga - att stoppa alkoholreklamen. 

Ej uppnått 
Likt året tidigare har detta mål inte prioriterats. 

UNF ska engagera sig för att klimatkrisen ska lösas. 

Ej uppnått 
Likt året tidigare har detta mål inte prioriterats. 
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Mål för 2023 

UNF är den självklara mötesplatsen för ungdomar som vill göra sin fritid meningsfull, 

men även påverka samhällsutvecklingen mot en mer demokratisk, solidarisk och 

drogfri värld. 

Ej uppnått 
Att UNF är platsen för att påverka samhället i en drogfri riktning är självklart; vi är den största 
nykterhetsorganisationen för ungdomar. Men i sfären för att påverka mot en demokratisk och 
solidarisk värld infinner sig många organisationer. UNF är en plattform för den typen av 
påverkan och påverkar mer nu, men vi är inte den självklaraste aktören. Likaså är vi inte den 
självklara mötesplatsen för unga att göra sin fritid meningsfull på. Det finns mycket alternativ 
och UNF är bara ett utav dem. I vissa orter kan vi vara den självklara mötesplatsen, men är inte 
det i ett nationellt perspektiv. 

Vi är en organisation med mångfald bland våra medlemmar och verksamhet. 

Delvis uppnått 
UNF har länge varit en organisation med mångfald i verksamheten, det är vi än. Vårt 
medlemsunderlag återspeglar ofta en god representation av HBTQ+ personer men har – särskilt 
på distrikts- och förbundsnivå – en underrepresentation av rasifierade medlemmar. Vi ser att en 
förändring sker; men som i alla rörelser dröjer det innan en sån förändring syns högre upp. 

UNF är experter på drogpolitiska frågor och ger unga en röst i debatten. 

Ej uppnått 
UNF har under 2021 varit mer aktiva i medier än tidigare. Kombinerat med det har vårt 
medlemskap i narkotikapolitiskt center gett oss ett kompetenscenter att samarbeta kring. Den 
interna bildningen inom drogpolitik har varit något frånvarande, men UNF lyckas ändå ge unga 
en röst i debatten. 

UNF är en röst att räkna med och är en respekterad aktör i civilsamhället. 

Uppnått 
UNF har ett stort inflytande i förhållande till medlemsantal i civilsamhället. Vi har en röst som 
väger tungt och samarbetar aktivt med aktörer inom civilsamhället.  
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Verksamhetsberättelse 2021 
För beslut på förbundsstyrelsemötet 18–20 november 2022 

Utvalda händelser 2021 

Covid-19 

Coronapandemin har fortsatt påverkat vår verksamhet och våra medlemmar. Personal har jobbat 
hemifrån och mycket verksamhet har varit tvungen att fortsätta digitalt. Under den första delen 
av 2021 har korridorsvärvning varit omöjlig att genomföra, men när restriktionerna släppte 
under hösten märktes det hos medlemmarna. Inför 2022 är vi på banan igen och är redo att ta 
oss an ett pandemifritt år! 

Kongress 2021 

UNF höll sin 29:e kongress och sin första semi-digitala kongress med utgångspunkt i Jönköping, 
med delegationer som deltog digitalt från runt om i Sverige. Under kongressen togs bland annat 
beslut om ett nytt drogpolitiskt program och om UNF:s uppdrag. 

POPBOX 

Projektet POPBOX har fortgått och utvecklats under 2021, med prenumerationslösning nära 
förestående 

Kommunrankningen 

I några år har UNF släppt kommunrankningen. Tyvärr blev det inte av 2021, men vi laddar om 
och återupptar projektet 2022. 

UNF:s verksamhetsområden 

Fritidsverksamhet 

2021 som år har varit tuff för alla ideella organisationer. Efterdyningarna av pandemin har i allra 
högsta grad märkt året i sin helhet, och inte minst när det kommer till den bedrivna 
verksamheten i föreningarna. Efter att från föregående år ha tvingats till anpassningar och ett 
stort medlemstapp har många föreningar inte kunnat skapa den naturliga övergång som behövts 
i verksamheterna. Erfarna mångåriga ledare har per standard lämnat organisationen av olika skäl 
(skola, ålder, andra intressen) och det har varit svårt att för organisationen att ha tid och 
möjlighet att hitta och lära upp flera nya ledare. Vi har dock gjort vårt bästa och har kunnat 
därmed kunnat fortsätta bedriva verksamhet på flertalet platser. 

Första halvåret har präglats av att fortsättningsvis försöka komma på och utveckla nya sätt för 
medlemmarna att kunna organisera sig som inte nödvändigtvis behöver innebära klassisk 
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föreningsverksamhet. Det digitala har naturligt fått ta en större plats, om än inte i samma 
omfattning som under större delen av 2020. Samtidigt har en stor önskan från ungdomar om att 
träffas fysiskt funnits. Detta ledde till att olika semi-digitala aktiviteter fick ta plats, att man 
träffades några stycken och även erbjöd möjligheten att träffas utomhus eller digitalt. 

Under andra halvan av 2021 har dock verksamheten mer eller mindre börjat återgå till någon 
form av normalitet i att man som förening känner sig mer bekväma med att träffas. Eftersom 
även medlemsstatistiken rent generellt börjat se något bättre ut med nya medlemmar har 
klassiska föreningsträffar gjort ett återtåg, något som startades och kändes av redan under och 
precis efter sommaren. 

Vi har övergripande under hela året arbetat med att hitta andra digitala lösningar och möjliggöra 
för medlemmarna att mötas på andra sätt. När pandemin börjat släppa sitt grepp har vi också 
arbetat närmare föreningar och ledare för att få igång den vanliga föreningsverksamheten på 
nytt igen, genom att själva arrangera aktiviteter och komma med inspiration och hjälp. Vi tittar 
också på fler möjligheter att kunna göra en del av verksamheten digital, såsom vissa kurser och 
träffar, för att nå fler på ett effektivt sätt. 

Skolbesök 

Under 2021 har skolbesök rent generellt varit svåra att genomföra som en följd av efterdyningar 
av pandemin. Många skolor har backat på det stora hela när det kommit till att släppa in oss på 
skolor. Olika av UNF framtagna koncept (såsom UNG) har som en följd av detta inte kunnat 
utvecklas på det sätt som det kanske skulle kunnat göras under en pandemifri tid. Genom 
värvningsinsatser utomhus och påverkanskampanjer och marknadsföring på internet har vi ändå 
försökt nå ut med information till ungdomar. 

Nya medlemmar – värvning 

Första halvan av 2021 har det generellt varit svårt att få till värvningar och tillfällen till detta. Vi 
har kunnat titta närmare på digitala lösningar, kompisvärvningar, Junis-övergångar samt 
samarbetsmöjligheter med andra organisationer i syfte att kunna hitta nya medlemmar. 
Återvärvningen har som en följd av att 2020 varit ojämn inledningsvis men i takt med att 
aktiviteter kommit igång (något som gjort det lättare att bjuda in gamla medlemmar) förbättrats. 
Samordningsmässigt har 2021 varit riktigt bra återvärvningsmässigt och personalen har tagit ett 
gemensamt ansvar för de samlade medlemssiffrorna. 

Under andra halvan har värvningar kunnat genomföras i något större omfattning, och 
erfarenheterna från andra sätt att värva har inte behövts i lika stor utsträckning. Satsningar med 
utomhusvärvningar, vars arbete inleddes under 2020, utökades och provades på många olika 
skolor för att möjliggöra att vi skulle få göra besök. Det gav också resultat i form av medlemmar 
och engagemang. Eftersom även tillfällena i stor grad kunnat kompletteras med fysiska 
uppföljningar är känslan att det lett till ett bra resultat i fråga om engagemangsnivåer hos de nya 
medlemmarna. 
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Drogpolitik 

UNF jobbar med drogpolitik för att vi tror att vi kan bidra med mer än bara det praktiska arbetet 
ute i landet. UNF jobbar med att bilda våra medlemmar i drogpolitiska frågor som oftast kan 
uppfattas som svåra och komplicerade på ett sätt som gör det lätt att begripa men också göra 
något med på lokal nivå. De metoder vi använder är aktivism där vi jobbar med att opinionsbilda 
genom bland annat nattaffisheringar och flashmobs. Vi jobbar också med lobbyism där vi bjuder 
in politiker, partier och andra organisationer i civilsamhället till diskussioner, seminarier, 
rundabordssamtal och opinionsbildning genom debattartiklar nationellt och lokalt. 

Bildning 

Under våren arrangerades en kongressförfest där deltagare från hela landet samlades digitalt för 
att bilda sig, diskutera, men framförallt för att peppa inför kongressen. 

Hela året arbetade vi med våra Digitalisten-kurser. Mindre kurser som en själv ska kunna gå 
digitalt, eller som ska fungera stöd på andra kurser och studiecirklar. Arbetet med lanseringen 
blev inte klar, men flera kurser har fått en grundutformning. 

Coronapandemin gjorde det svårt med UNF:s grundkurs, därför arbetades det fram stöd på vår 
hemsida för hur en kan hålla i digitala UNF:aren kurser. 

De så kallade DO- och DK-nätverken för distriktsordföranden och distriktskassörer pågick 
under hela åren. Pandemin gjorde stödet extra viktigt. 

Det extraordinära året gjorde att det inte bara blev en utan två(!) distriktsstyrelsesamlingar. 
Tillfällena där hela UNF:s distriktsstyrelser samlas under en helg för att utvecklas, dela 
erfarenheter och ha roligt. Den första blev digital och den andra fysisk. 

Den länge väntade Ledarenkursen utförde sitt pilottillfälle på hösten. Kursidéen utvecklades 
redan för många år sedan men det var under 2021 som vi fick första provet på vilken potential 
Ledaren har för att skapa UNF:s (och några av samhällets) framtida ledare. 

Under kongressen kom ett nytt bildningssystem som ändrar om lite. Två nya kurser ska 
tillkomma, Bildaren och Påverkaren, samtidigt som innehållet ska ändras i Höjdaren. 

UNF:s stora kamratstödskurs gick av stapeln under vintern. Under den drygt veckolånga kursen 
fick många medlemmar lära sig mer om kamratstöd och förbättra hälsan genom skidåkning. 

Särskilt under hösten tog bildningsarbetet fart i landet. Lite här och där började UNF:aren kurser 
hållas och äntligen kunde vi arrangera fysiska bildningstillfällen igen för att välkomna nästa 
generations UNF:are 
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Medlemsutveckling 

Årsmöten 

Under 2021 hade vi 74 godkända årsmöten. 

Medlemsutveckling 

Det totala medlemsantalet för 2021 blev 2717 medlemmar, vilket är en ökning med 163 
medlemmar mot den föregående perioden. 

Distrikt Antal medlemmar 
2020 

Återvärvade 
medlemmar 

Nyvärvade 
medlemmar 

Antal medlemmar 
2021 

Differens mot 
2020 

Stockholm 214 93 100 193 -21 
Uppsala 202 69 231 300 98 
Södermanland 19 5 13 18 -1 
Östergötland 47 17 17 34 -13 
Jönköping 103 23 95 118 15 
Kronoberg 169 93 36 129 -40 
Kalmar 27 5 7 12 -15 
Gotland 9 2 1 3 -6 
Blekinge 10 7 0 7 -3 
Skåne 146 31 148 179 33 
Halland 66 31 49 80 14 
Väst 97 39 48 87 -10 
Skaraborg 159 62 76 138 -21 
Värmland 32 17 12 29 -3 
Örebro 55 17 116 133 78 
Västmanland 15 8 14 22 7 
Dalarna 60 30 29 59 -1 
Gävleborg 273 125 162 287 14 
Västernorrland 122 77 20 97 -25 
Jämtland 284 149 31 180 -104 
Västerbotten 60 35 29 64 4 
Norrbotten 385 137 411 548 163 
Totalt 2554 1072 1645 2717 163 
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Beslutsunderlag –
Tillgänglighetsutskottet(punkt 8b, bilaga § 
18:16) 
Under ett års tid har jag sökt medlemmar till tillgänglighetsutskottetet, då det nu börjar närma 
sig kongressförberedelser har jag ni valt att skicka detta beslutsunderlag trots att det inte 
inkommit mer än två stycken intresseanmälningar. 

Personerna som jag tycker borde ingå i tillgänglighetsutskottet:  
Ramona Wallström 

Ida Andersson 

Siri Roshed Öman 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att fastställa Ramona Wallström, Ida Andersson, Siri Roshed Öman samt Amanda 
Rehnström Dafors (Sammankallande) som medlemmar i tillgänglighetsutskottet  

 

Amanda Rehnström Dafors 
amanda.dafors@unf.se | 0768267207 
Piteå , 2022-09-25 
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Interna bidrag 2023 (punkt 8c, bilaga § 
18:17) 
Bakgrund 
 
Förbundsstyrelsen har under hösten 2021 beslutat om interna bidrag 2022 och 2023 men sedan 
hände något… En stor bomb släpptes och det var en budgetnedskärning. Utifrån budgetarbetet 
har förbundsstyrelsen haft diskussioner kring olika frågor där en fråga har varit de interna 
bidragen. Utifrån den diskussionen har jag skapat ett förslag på nya interna bidrag för 2023. 
 
De nya interna bidragen är uppdelad i två delar: förening och PAS.  
 
Föreningsbidraget ser ut som tidigare. 
PAS är ett mer sökbart projektbidrag. 
 
Kopplat till PAS kan man se olika vägar fram för hur de besluten ska tas och här kommer några 
förslag och därifrån finns olika att-satser. 

Förslag A – LG (+Johan) beslutar kring varje PAS-ansökan. (Här krävs ingen att-sats utan är 
enligt delegationsordningen.) 
Förslag B – LG (+Johan) beslutar kring varje PAS-ansökan och gör en rapport över vad som 
betalats ut till respektive FS-möte. 
Förslag C – Johan (FK) beslutar kring PAS-ansökningar och lämnar en rapport till respektive 
FS-möte om beviljade/avslagna ansökningar. 
Förslag D – Johan och Jonas (FK/GS) beslutar kring PAS-ansökningar och lämnar en rapport till 
respektive FS-möte om beviljade/avslagna ansökningar. 

Då det bör ses som viktigt att man har årsmöte kräver PAS att distrikt (eller föreningar) som 
söker ska ha haft ett godkänt årsmöte. 
 
Förslag till beslut 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att bifalla förslaget på interna bidrag till 2023. 
att LG (+Johan) beslutar kring varje PAS-ansökan och gör en rapport över vad som betalats 

ut till respektive FS-möte. 
att Johan (FK) beslutar kring PAS-ansökningar och lämnar en rapport till respektive FS-

möte om beviljade/avslagna ansökningar. 
att Johan och Jonas (FK/GS) beslutar kring PAS-ansökningar och lämnar en rapport till 

respektive FS-möte om beviljade/avslagna ansökningar. 
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Johan Fridlund 
Vingåker, 2022-09-22 
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Bidrag från förbundet 2023 

● Föreningsbidrag 
● Nybildningsbidrag 
● PAS – Pengar att söka 

Föreningsbidrag 

Grundbidrag    2000kr 

Per medlem     100 kr 

Per återvärvad medlem  20 kr 
 
För att få föreningsbidraget ska årsmötet vara inrapporterat med årsmötesprotokoll och 
årsmötesrapport i Ebas enligt stadgarna. När årsmötet rapporteras in väljer föreningen om 
föreningen vill ha bidrag eller ej utbetalt. 
 
Föreningen kan få max 5000  kronor per år i föreningsbidrag. 

Nybildningsbidrag 

Nybildningsbidrag för en ny UNF-förening  2000kr 

Nybildningsmötet räknas som ett årsmöte vilket innebär att man inte kan ha både årsmöte och 
nybildningsmöte samma kalenderår. Eftersom föreningen inte hade medlemmar vid årsskiftet 
utbetalas inget medlemsbidrag.  

PAS – Pengar att söka 

Har ditt distrikt eller förening en idé på ett arrangemang eller en fantastisk form av verksamhet? 
Ansök då om bidrag till arrangemanget. Bidraget är på max 15.000 kronor. 

Ansökan ska vara inkommen minst tre veckor innan arrangemangets start. 

För att man ska kunna ansöka ska distriktet eller föreningen ha haft ett enligt stadgarna godkänt 
årsmöte. 

Ansökan skickas in till johan.fridlund@unf.se och ska innehålla: 

– Rubrik 

– Beskrivning av vad det söks för samt bakgrund till ansökan. 

– Hur detta uppnår UNF:s vision. 

– Hur detta eventuellt ska redovisas 
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– Budget med övriga intäkter samt specificerade kostnader 

– Sökt belopp 

– Kontaktuppgifter och vem som ansöker 
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Beslutsunderlag – Delegationsordningen 
(punkt 8d, bilaga § 18:18) 
Bakgrund 
 
För att göra det tydligare med hur Förbundskassören ska vara delaktig i beslut kring ansökningar 
för förbundet då det står i arbetsordningen för LG (vid inkommande ansökningar) lägger jag 
därmed följande att-satser. 
 
De två nedersta handlar om att FK ska vara delaktig i att godkänna ansökan tillsammans med GS 
innan den skickas in till respektive bidragsgivare. Tidigare har FK antingen blivit informerad 
eller konsulterad vilket inte alltid fungerat i alla olika ansökningar. För att tydliggöra att FK 
därmed är en viktig del i processen läggs ett ansvar på FK i delegationsordningen också. 
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att i delegationsordningen lägga till ”A*” på FK och lägga till  ”*” på LG under punkten ” 

Inkommande bidragsansökningar understigande 150 001” 
att i delegationsordningen ändra från ”K” till ”A*” på FK och lägga till ”*” på GS under 

punkten ”Projektansökningar i enlighet med de av förbundsstyrelsen fastställda 
riktlinjerna” 

att i delegationsordningen ändra från ”I” till ”A*” på FK och lägga till ”*” på GS under 
punkten ”Rutinansökningar och allmänna bidrag som rör förbundsorganisationens 
finansiering” 

 

Johan Fridlund 
Vingåker, 2022-09-22 
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Beslutsunderlag – Revidering av budget 
2023 (punkt 8e, bilaga § 18:19) 
Bakgrund  

Beroende på satsningar, utfall och prognoser kan ibland budgeten behöva revideras. Då vi nu har 
en ny personalorganisation behöver budgeten ses över för att få till en verksamhet och möjlighet 
att få inaktiva distrikt till aktiva för den nya personalen. Vi har förutom ett nytt personalsystem 
som i sig inte speglas i budgeten även ett nytt ekonomiskt läge som ska in. Enligt 
delegationsordningen kan förbundskassör och generalsekreterare tillsammans själva göra 
förflyttningar inom underbudgetar men för att flytta mellan underbudgetar och därmed revidera 
budgeten krävs ett FS beslut, dessa revideringar bör ske med försiktighet och ske när det så krävs 
utifrån verksamheten och bör helst ske för framtida ändamål. Beredning av revidering ska ske 
mellan FK, GS och LG från denna mandatperiod och därmed kommer förslaget från oss. 
 
Några förklaringar på ändringar förutom kommentarer i bilagan är: 
Övriga intäkter- Detta tror vi är möjligt då vi lägger till en ny tjänst - finansieringssamordnare 
som ska ha som jobb att lösa olika intäkter till organisationen. Det är värt att tänka på att får vi 
inte in dessa pengar kommer annat behöva strykas, vi har försökt vara tydliga med det i 
kommentarer men det kan inte nog understrykas. 
 

Stöd till landet pengar - Här slår vi ihop alla bidrag till en budgetpost och hänvisar till en 
handling kring interna bidrag. Detta skapar mer möjligheter än tidigare kopplat till 
föreningssatsning men även satsningar för distrikten. 
 
 

Färgmarkeringar i dokumentet: 
Grön - Kongressens budget 
Vit - Reviderad budget i maj 
Lila - Förslag från oss 
Mörk lila- Förslag från oss där beslut ligger hos FS. 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att anta den reviderade budgeten för 2023. 

 
Johan Fridlund, Jonas Larsson, Filip Nyman, Jane Segerblom 
Cyberrymden 2022-11-05 
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Huvudbudget 

UNF 

Budget 2023 - från 

kongressen 

Budget 2023 - 
reviderat av FS 

Förslag till 
november FS 

Intäkt 

   
Bidrag 14 800 000 kr 14 250 000 kr 14 750 000 kr 

Försäljning 130 000 kr 645 000 kr 640 000 kr 

Övriga intäkter 50 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 

Summa intäkter: 14 980 000 kr 15 045 000 kr 15 540 000 kr 

    

Kostnad 

   
1. Förbundsorganisation - Styrelse 885 000 kr 730 000 kr 650 000 kr 

2. Förbundsorganisation - 
Infrastruktur 1 040 000 kr 1 060 000 kr 975 000 kr 

3. Stöd till landet - Personal 8 915 000 kr 7 650 000 kr 8 400 000 kr 

4. Stöd till landet - Pengar 1 175 000 kr 750 000 kr 700 000 kr 

5. Stöd till landet - Information och 
material 785 000 kr 820 000 kr 750 000 kr 

6. Verksamhet - 
Bildningsverksamhet 925 000 kr 795 000 kr 655 000 kr 

7. Verksamhet - Arbetsplan & 
projekt 340 000 kr 690 000 kr 715 000 kr 

8. Verksamhet - Kongress 700 000 kr 800 000 kr 800 000 kr 

9. Verksamhet - Samverkan 1 850 000 kr 1 500 000 kr 1 400 000 kr 

10. Insamling 0 kr 0 kr 0 kr 

Summa kostnader: 16 615 000 kr 14 795 000 kr 15 045 000 kr 

    

Verksamhetsresultat:  −1 635 000 kr 250 000 kr 495 000 kr 
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Budget 2023 

- från 

kongressen 

Budget 
2023 - 
reviderat 
av FS 

Förslag till 
november 
FS 

Här står lite korta kommentarer 
för att förtydliga de olika 
posterna. 

INTÄKTER 

    

MUCF 2 100 000 kr 
2 100 000 

kr 
2 100 000 

kr 
Baserat på tidigare utfall och med 
ökat stöd från staten. 

Socialstyrelsen 700 000 kr 550 000 kr 550 000 kr Riktvärde baserat på utfall 2022 

Övriga projektmedel 1 000 000 kr 
1 000 000 

kr 
1 500 000 

kr 

Höjning pga 
finansieringssamordnare. 2023: 
Målsättning extern 
bidragsfinaniering. 100 000 
Kamratstöd, 100 000 övrig bildning, 
200 000 kr sommarläger. 2024: 
Målsättning extern 
bidragsfinansiering. 150.000kr till 
Kamratstöd, 200.000kr till övrig 
bildning. 

Miljonlotteriet 
11 000 000 

kr 
10 600 000 

kr 
10 600 000 

kr 
Baserat på prognoserna. Exakt 
siffra för 2023 får vi snart. 

Prenumerationer 
Motdrag 45 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 

Konsekvensjustering utifrån utfall 
2021 

Försäljning 35 000 kr 60 000 kr 60 000 kr UNF-shop + Almedalsdrinken 

POPBOX 50 000 kr 550 000 kr 550 000 kr 
Försäljning. Nettoresultat 2023 +50 
000 kr, 2024 + 200 000 kr. 

Deltagaravgifter  100 000 kr 100 000 kr 

Kamratstödskursen. Lägre avgift 
2023 pga billigare kurs genom att 
den t ex är i Sverige. 

Övriga intäkter 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 

Intäkter vi inte kan förtuse. 
2024:Beräknat på ett kapital på ca 
26 000 000 kr som vi kan investera 
- en del med låg risk och en del 
med hög risk - och en sammanlagd 
avkastning på 5 % per år. Det 
skulle ge 1 300 000 kr i avkastning 
varje år. Räknar vi försiktigt på 1 
000 000 kr, och att hälften av den 
summan återinvesteras, blir 
intäkten att använda varje år 500 
000 kr. Bonus om vi får en del av 
dessa nya intäkter redan 2023 (kan 
justeras under november-FS när vi 
nog ver mer). 

Summa 

14 980 000 
kr 

15 045 000 
kr 

15 540 000 
kr  
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1. 

Förbundsorganisation 

- Styrelse 

    
Valberedning och 
revisorer 15 000 kr  10 000 kr  10 000 kr  Samma som 2022. 

Förbundsstyrelsemöten 120 000 kr  120 000 kr  120 000 kr  
Resor, boende, mat, lokaler, 
arbetsveckor för FS. 

FS-arbete i landet 50 000 kr  50 000 kr  50 000 

Praktiskt arbete ex distriktbesök + 
tekniska hjälpmedel+telefon+FS 
tekniskutrustning 

Fadderarbete 50 000 kr  50 000 kr  20 000 kr   

Arvoden 650 000 kr  500 000 kr  500 000 kr  

Arvoden som motsvarar det 
valberedningen föreslagit. Höjd 
med höjt prisbasbelopp. 

Summa 885 000 kr  730 000 kr  650 000 kr  
 

     

2. 

Förbundsorganisation 

- Infrastruktur 

    
Lokaler förbundskansli 450 000 kr  400 000 kr  350 000 kr  Uppskattning av nytt avtal 

IT-system 100 000 kr  100 000 kr  100 000 kr  
Drift, programvaror, supporttjänst, 
gemensamma system.  

Ekonomisystem 150 000 kr  200 000 kr  200 000 kr  
Kostnad för ekonomiprogram och 
fakturahantering i förbundet.  

Medlemsregister  150 000 kr  150 000 kr  150 000 kr  
Drift och utvecklingskostnad av 
eBas. 

Medlemsförsäkring 35 000 kr  35 000 kr  35 000 kr  
Organisationsförsäkring för 
förbundet. 

Administration 40 000 kr  40 000 kr  40 000 kr  
Exempelvis portokostader, visst 
material och programvaror 

Revision 115 000 kr  115 000 kr  100 000 kr  

Granskning som auktoriserade 
revisorer gör av förbundet ex 
bokslut, förvaltningsrevision och 
granskning av 
projektmedelsredovisning 

Oförutsedda kostnader  20 000 kr  - kr   

Summa 1 040 000 kr  1 060 000 kr  975 000 kr  
 

     

3. Stöd till landet - 

Personal 

    

Kontor i landet 400 000 kr 300 000 kr 250 000 kr 

Minskat från från 2022 och tidigare 
budget för 2023 pga färre kontor 
och färre anställda. 
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Samlingar & Utbildning 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 
Personalsamlingar och 
kompetensutveckling för anställda 

Omkostnader personal 315 000 kr 600 000 kr 500 000 kr 
Omkostnader för personal som 
t.ex. telefon, resor... 

Personalkostnader 7 950 000 kr 
6 500 000 

kr 
7 400 000 

kr 

Löneökningar enligt kollektivavtal 
inlagt. Lägsta löner höjs. Löner, 
sociala avgifter och förmåner. Tre 
tjänster tas bort (nuvarande 
vakanta + en DU). 
Finansieringssamordnare läggs till. 

Aktiviteter i landet - ej 

distriktsfinansierat 
   Flyttad 

Summa 8 915 000 kr 7 650 000 kr 8 400 000 kr 
 

     

4. Stöd till landet - 

Pengar 

    
LG till förfogande 50 000 kr     
Föreningsstöd  500 000 kr     
Distriktsstöd 600 000 kr     
Ekonomisystem distrikt 25 000 kr    Bokföringsprogram för distrikten. 

Aktiviteter i landet - ej 
distriktsfinansierat   100 000 kr  

Pengar till verksamhet i distrikt utan 
distriktsekonomi. 

Totalsumma alla ovan 
 

750 000 kr  600 000 kr  

Inget distriktsbidrag, max bidrag på 
5000 kr per förening. En större 
slant till PAS. Se förslagom interna 
bidrag. 

Summa 1 175 000 kr  750 000 kr  700 000 kr   

     

5. Verksamhet - 

Information och 

material 

    

Medlemstidning 600 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 
2023 - Motdrag 4 nummer + 
hemsida och övriga kostnader. 

Kommunikation 135 000 kr 130 000 kr 150 000 kr 

Driftkostnader, uppdateringar av 
wordpress, hemsidan, 
serverkostnad, sociala medier, 
omvärldsbevakning, 
kommunikationsverktyg. Anpassad 
efter 2022 års utgifter. Behöver 
brytas ned tillsammans med 
kommunikatör vad de faktiska 
utgifterna bör vara 2023. 

Profil & Material 50 000 kr 90 000 kr - Flyttad till kommunikation 

Summa 785 000 kr  820 000 kr  750 000 kr   
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6. Verksamhet - 

Bildningsverksamhet 

    

Kamratstödskurs 200 000 kr  200 000 kr  200 000 kr  

Får man inte in intäkter 
(deltagaravgifter/bidrag) så 
genomförs inte kursen. 

Distriktsstyrelsesamling  150 000 kr  100 000 kr  100 000 kr   

Presidienätverk 100 000 kr  100 000 kr  100 000 kr  

DO+DK ihopslaget. En fysisk träff + 
en digital träff samt en träff på DSS 
(Dvs. tre träffar där en träff blir 
digital och en egen fysisk) 

Kongressförfest 70 000 kr  70 000 kr  50 000 kr  Genomförs kongressår 

UNFaren 25 000 kr 60 000 kr 0 kr 

Flyttade pengar till "Aktiviteter i 
landet - ej distriktsfinansierat" för 
att kunna genomföra ev. 
UNF:aren/material 

Valberedningsutbildning 30 000 kr 0 kr 0 kr  

Ledaren 180 000 kr 75 000 kr 75 000 kr 

Inga utvecklingskostnader 2023, 
genomförande med flera träffar på 
hösten. 

Påverkaren 60 000 kr 0 kr 0 kr Borttaget 

Höjdarakademin 50 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 
Ett genomförande under våren, 
sista träffen. 

Digital 
bildningsplattform 60 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 

Årslicens 40k 100användare. 500kr 
per användare över det.  

FSS  60 000 kr 0 kr  
Sekreterarstöd  0 kr 0 kr  
Bildaren  20 000 kr 20 000 kr  

Summa 925 000 kr  795 000 kr  655 000 kr  

2023 - nedbantat bildningssystem 
med färre och kanske även billigare 
kurser. 

     

7. Verksamhet - 

Arbetsplan och 

projekt 

    
Kommunrankning 25 000 kr  25 000 kr  50 000 kr   
Almedalen 45 000 kr  70 000 kr  70 000 kr   
Popbox 100 000 kr  500 000 kr  500 000 kr  Inkl Projektledarens lön 

Arbetsplansinsatser 150 000 kr  75 000 kr  - kr  Flyttad till kongressuppdrag 

Kongressuppdrag 20 000 kr  20 000 kr  95 000 kr   

Summa 340 000 kr  690 000 kr  715 000 kr  
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8. Verksamhet - 

Kongress 

    

Kongress 700 000 kr  800 000 kr  800 000 kr  

Varav ca 200 000 kr i externa 
medel för sommarläger - om vi inte 
får in det är inställningen från FS-
möte i maj att inte arrangera läger. 

Sommarläger - kr    
Sommarlägret var endast avsatt för 
2022 från föregående FS. 

Summa 700 000 kr  800 000 kr  800 000 kr  
 

     

     

9. Verksamhet - 

Samverkan 

    
Vit jul 400 000 kr  400 000 kr  300 000 kr   
Internationellt arbete 1 000 000 kr  750 000 kr  750 000 kr  25 % mindre enligt besked i RS. 

EU-närvaro 100 000 kr  100 000 kr  100 000 kr  
Brysselkontor med IOGT-NTO och 
NBV 

Kursgård och 
samlingsfond 100 000 kr    Nedlagd 

Medlemsavgifter 
samarbetsorgan 250 000 kr  250 000 kr  250 000 kr  

Inkluderar ex Movendi, Våra 
gårdar, NBV, CAN 

Insamling    Insamlingsarbetet är avslutat. 

Summa 1 850 000 kr  1 500 000 kr  1 400 000 kr  
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Beslutsunderlag –Arbetsordning (punkt 8f, 
bilaga § 18:20) 
Bakgrund 
 
Då jag tidigare har uttryckt oro för att tjänstemän har en hel del makt i vår organisation och även 
rösträtt i ledningsgruppen tänker jag att jag lägger ett nytt förslag, där han fortsatt har rösträtt 
eftersom styrelsen tydligt visat att man vill ge honom den makten. Det som är skillnaden är att 
maktförhållandet blir större till förtroendemannasidan. I arbetet kanske det inte är en 
jätteskillnad då det varit en del möten kopplat till det ekonomiska och jag då är med (och har 
rösträtt). Skillnaden om mitt förslag går igenom är att vi får ett LG och inte två olika och därmed 
kan det effektivisera arbetet ännu mer. 
 
Förslag till beslut 

 
Förbundsstyrelsen föreslås 
 
att ändra i arbetsordningen från: ”Ledningsgruppen (LG) 

Ledningsgruppen leds av personen som arbetsleder generalsekreteraren. Gruppen består 
av båda förbundsordföranden och generalsekreteraren. Vid personalfrågor relaterade till 
biträdande generalsekreterare ansvarsuppgifter är denne adjungerad, utan rösträtt. Vid 
ekonomiska frågor relaterade till inkomna bidragsansökningar är förbundskassören 
adjungerad, med rösträtt. 
Ledningsgruppens uppgift är att ta operativa beslut kopplat till förbundets verksamhet på 
de områden förbundsstyrelsen har delegerat det. Ledningsgruppen har däröver i uppgift 
att granska förbundet och personalorganisationens interna kontroll och styrning, samt 
bistå med rådgivning i dess utformning. Generalsekreteraren har beredningsansvar. 
Gruppens möten ska protokollföras.” 

 
Till:  
”Ledningsgruppen (LG) 
Ledningsgruppen leds av personen som arbetsleder generalsekreteraren. Gruppen består 
av båda förbundsordföranden, förbundskassören och generalsekreteraren. Vid 
personalfrågor relaterade till biträdande generalsekreterare ansvarsuppgifter är denne 
adjungerad, utan rösträtt.  

 
Ledningsgruppens uppgift är att ta operativa beslut kopplat till förbundets verksamhet på 
de områden förbundsstyrelsen har delegerat det. Ledningsgruppen har däröver i uppgift 
att granska förbundet och personalorganisationens interna kontroll och styrning, samt 
bistå med rådgivning i dess utformning. Generalsekreteraren har beredningsansvar. 
Gruppens möten ska protokollföras.” 
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Johan Fridlund 
Vingåker, 2022-09-22 
 

  

Frida Lind
kontaktuppgifter eller annan länk? har vi något? @jane.segerblom@unf.se_Tilldelad till Jane Segerblom_
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Beslutsunderlag – Förenings- och 
distriktsstrategin (punkt 8g, bilaga § 18:21) 
Inledning 

Vi lever i en föränderlig värld och under de senaste åren har UNF:s kostym och ekonomiska 
förutsättningar förändrats. UNF har därför behövt tänka om kring vår verksamhet och vad 
föreningarnas och distriktens roll ska vara nu och framåt. Tanken är att detta dokument ska hålla 
över längre tid. Det ska finnas utrymme för att kunna ändra i våra verksmahetsmetoder som vi 
länkar vid behov. Vi vill också att det ska förtydligas kring vilken verksamhet de olika organen 
ska ägna sin tid till.  

Vi ser att föreningarna behöver få en större plats i vår verksamhet framåt. Istället för att ha 
många, små, kortlivade föreningar som har svårt att hålla årsmöten och nå upp till det stadgarna 
säger att en förening ska göra, vill vi arbeta framåt med ortsföreningar.  

En ortsförening är en större UNF-förening som har kapacitet att ta hand om alla medlemmar 
och där de som vill och är intresserade kan engagera sig i styrelseuppdrag. Det här bidrar till 
större, mer hållbara föreningar där överlämningar mellan styrelser möjliggörs på ett annat sätt 
och där risken blir mindre för att föreningen bara lever under en kort tid och sedan försvinner 
när medlemmarna flyttar eller slutar vara aktiva.  

Vår organisation 

Alla delar i UNF genomsyras av UNFs uppdrag som är grunden i vår organisation och baserad på 
vår vision: en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Uppdraget tydliggör vad UNF gör 
för att nå det vi strävar efter och används för att ge förtroendevalda, ledare och personal stöd när 
de väljer insatser och aktiviteter. 

Vårt uppdrag:  

Tillsammans för vi en nykter kamp där unga får kraft att vara framtidens världsförbättrare. 
 

I uppdraget har verksamheten delats upp i tre områden som ska genomsyra vår verksamhet på 
alla plan; förening, distrikt och förbund.  

UNF är ett sammanhang för meningsfull och trygg fritid 

UNF är en plattform där vi för kampen mot droger 

UNF är en organisation som bildar världsförbättrare 

  

Frida Lind
@jane.segerblom@unf.se_Tilldelad till Jane Segerblom_
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Det här säkerställer vi genom medlemsresan. UNFs föreningar är en viktig del i den enskilde 
medlemmens medlemsresa. I föreningen får medlemmen sin första kontakt med UNF och vår 
verksamhet. Vi vill finnas i hela landet där vi tillsammans med våra medlemmar skapar och ger 
unga en plattform att påverka sin tillvaro, hitta sitt sammanhang och växa tillsammans med 
andra.  

Det är genom föreningarna våra medlemmar lär sig om demokrati, detta är viktigt för att alla ska 
kunna få möjlighet att vara med och påverka. UNF är en organisation och plattform där unga 
kan göra sin röst hörd. Vi förändrar och utvecklar det samhälle vi lever i idag genom att 
ungdomars idéer förverkligas. Vi är en motpol mot de orättvisor som drabbar unga och är en av 
de få röster som jobbar emot den rådande alkoholnormen. Vi bildar ungdomar till att bli 
framtidens ledare och demokratins förkämpar. Detta gör vi genom att erbjuda sammanhang för 
en meningsfull och trygg fritid samt bilda våra medlemmar i demokrati och solidaritet.  

Därtill fyller distrikten en viktig roll där de är med och stöttar, bildar och utvecklar föreningarna. 
I de fall det finns ett aktivt distrikt finns även möjlighet till nästa steg på medlemsresan: att sitta i 
distriktsstyrelsen. Det här är för medlemmar som vill vidareutveckla sina föreningsfärdigheter 
till en ny nivå. Det finns även olika möjligheter att engagera sig på förbundsnivå oavsett om man 
har varit i ett aktivt distrikt där man haft möjlighet att sitta i distriktsstyrelsen.  
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Föreningarnas uppdrag i UNF 

Syfte 

Föreningarna ger medlemmarna chans till en meningsfull fritid samt möjligheter att bilda sig och 
engagera sig för en bättre och drogfri värld. 

Stadgarna §4:7 säger detta om föreningens verksamhet:  

 

“Föreningen bör ha mångsidig verksamhet som ger medlemmarna möjlighet till en meningsfull 

gemenskap. Föreningen ska genom utåtriktad, opinionsbildande verksamhet försöka påverka 

samhällsutvecklingen och förverkliga IOGT-NTO-rörelsens grundsatser. Föreningen ska arbeta 

för att så många som möjligt blir medlemmar och därigenom väljer och aktivt verkar för en 

helnykter livsstil. Den ska även arbeta för en värld fri från alkohol och andra droger.” 

 

Verksamhet 

Här beskrivs olika nivåer av engagemang i föreningarna. Från en grundläggande nivå till en mer 
avancerad nivå. Grundnivån är det som alla föreningar bör uppnå under ett år, medan nivåerna 
därefter är för de föreningar som vill ta ytterligare ett kliv mot att bilda världsförbättrare och 
som vill utvecklas mer i sitt engagemang.  

Grundnivån  

En basnivå som alla föreningar ska nå upp till under året.  

● Föreningsårsmöte: att anordna och delta på föreningsårsmötet (Här hittar du 

årsmötesguiden och planeringsguiden inför årsmötet). 

● Att ta ansvar för sin medlemsökning och anordna minst ett värvnings/återvärvning- 

tillfälle per år (se mer tips om återvärvning här). 

● Göra verksamhet/aktiviteter, minst 2-4 aktiviteter per år. (Läs gärna mer här om att 

planera arrangemang och kvalitetskoden IGLOR som ska genomsyra all vår verksamhet.) 

 

Medelnivån 

Flera föreningar klarar några eller alla punkter under kategorin under året. 

● Att uppmuntra nya medlemmar att delta på UNF:aren. 

● Att föreningen deltar på tillfällen för föreningskunskap, exempelvis 

Föreningsstyrelsesamling. 

● Att föreningen anordnar en arbetsdag. 

● Att en eller flera medlemmar i föreningen deltar på kursen Ledaren. 

https://www.unf.se/arsmote/
https://www.unf.se/arsmote/
https://www.unf.se/wp-content/uploads/2022/02/A%CC%8Aterva%CC%88rvning.pdf
https://www.unf.se/wp-content/uploads/2020/01/Planera-arrangemang-i-UNF-Tryck-180517.pdf
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● Att föreningen anordnar en eller flera studiecirklar. (Glöm inte samarbeta med NBV.) 

● Att göra verksamhet/aktiviteter, minimum 5 per år. 

● Att anordna fler värvningstillfällen. (Se här)  

● Att anordna fler återvärvningstillfällen (Se här) 

● Arrangera en eller flera Vit jul-aktiviteter. 

● Att engagera sig drogpolitiskt, till exempel skriva en insändare, göra ölköpskontroller, 

boka in ett möte med kommunen om alkohol och andra droger, jobba med 

kommunrankningen, demonstrera. (Länk till drogpolitiska gruppen eller sida på 

hemsidan?) 

 

Hardcorenivån 

Några få föreningar klarar delar av eller alla punkter under ett år. 

● Att en eller flera medlemmar deltar på kursen Höjdaren. 

● Att föreningen arrangerar veckovis verksamhet.  

● Att föreningen gör ett eller flera skolbesök. Gärna med klassrumspresentation om UNF. 

(Länk till något?) 

● Att föreningen anordnar en kurs inom bildningssystemet. 

● Att föreningen söker bidrag till föreningens verksamhet.  

● Att föreningen anordnar en arbetshelg. 

● Att delta på andra bildningstillfällen inom UNF och IOGT-NTO rörelsen. 

● Att arrangera UNF:aren för nya medlemmar (Här hittar du kontaktuppgifter till din 

distriktsstyrelse för stöd. Här hittar du kontaktuppgifter till din föreningsutvecklare för 

stöd). 

 

  

https://www.unf.se/wp-content/uploads/2022/02/UNF-till-Fler_Digital.pdf
https://www.unf.se/wp-content/uploads/2022/02/Uppfo%CC%88ljaren-Digital.pdf
https://www.unf.se/mitt-distrikt/
https://www.unf.se/kontakt/personal/
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Distriktens uppdrag i UNF 

Syfte 

Distriktets roll är att vara ett stöd för föreningar och möjliggöra medlemsresan för den enskilde 
medlemmens engagemang och bildning. 

Stadgarna §3:8 säger detta om distriktets uppgifter: 

  

“Distriktsstyrelsen är distriktets verkställande organ. Mellan distriktsårsmötena är 

distriktsstyrelsen distriktets beslutande organ. Den leder distriktets arbete efter stadgar, 

grundsatser, ideologiska program samt distriktsårsmötets och kongressens beslut.” 

 

Verksamhet 

Här beskrivs olika nivåer av engagemang i distrikten. Från en grundläggande nivå till en mer 
avancerad nivå. Grundnivån är det som alla distrikt bör uppnå under ett år, medan nivåerna 
därefter är för de distrikt som vill ta ytterligare ett kliv mot att bilda världsförbättrare och som 
vill utvecklas mer i sitt och andras engagemang. 

 

Grundnivå 

En basnivå som alla distrikt ska nå upp till under året.  

 

● Att arrangera och delta på Distriktsårsmötet. 

Läs mer här). 

● Att stödja distriktets föreningar genom t.ex. föreningsbesök, FÅM och bildning. 

● Att värva medlemmar till distriktets föreningar. 

● Att ha två arbetsdagar där distriktet planerar verksamheten.  

● Att söka regionsbidrag om distriktet uppfyller kraven. 

 

Medelnivå 

Några distrikt klarar alla eller flera av punkterna under kategorin under året. 

 

● Att arrangera en arbetshelg där ni planerar verksamheten. 

● Att erbjuda UNF:aren kurser för sina medlemmar. 

https://www.unf.se/for-medlemmar/driva-distrikt/
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● Att delta på distriktsstöd. 

● Att delta på Ledaren. 

● Att ha ett utökat föreningsstöd (vara ute och träffa en förening, minimum fyra besök per 

förening hjälpa till med värvning och FÅM). 

● Arbeta med bidragsansökan, söka regionsbidrag, kommunbidrag (tillsammans med 

föreningar) och söka bidrag till olika aktiviteter. 
 

Hardcore nivå 

Några få distrikt klarar delar av eller alla punkter under ett år. 

 

● Arbeta mer med bidragsansökan, såsom till olika stiftelser. 

● Delta på Junf-aktiviteter. 

● Att anordna en eller flera bildningsisatser. 

● Att arrangera två Arbetshelger där ni planerar verksamheten. 

● Anordna en drogpolitisk debatt. 

● Att skriva en insändare. 

● Att anordna Vit jul-aktivitet. 

● Att delta på Höjdaren. 

● Starta en ny förening. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att anta föreningar och distriktens uppdrag  

 

Jane Segerblom  

jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85 
Jönköping, 2022-11-06 

 

 

 

  

https://www.unf.se/wp-content/uploads/2014/06/Starta-f%C3%B6rening-111202.pdf
mailto:jane.segerblom@unf.se
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Beslutsunderlag – Föreningsstöd istället för 
FSS (punkt 8h, bilaga § 18:22) 
Vi fick tidigare i uppdrag av förbundsstyrelsen att se över det nuvarande 
föreningsstyrelsesamlings materialet. Det har vi gjort, under resans gång har vi insett att ett nytt 
FSS material är inte vad som behövs för att stärka våra föreningar. FSS materialet ställer stora 
krav på våra distrikt och kräver många föreningar för att bli bra. Vi har funderat på möjligheten 
att genomföra FSS:er i regionerna istället men tror inte att det blir en bra lösning. Därför har vi 
funderat vidare på olika lösningar.  

Vi tror att det är bra om vi istället stärker föreningar och föreningsstyrelser på andra sätt. Därför 
föreslår vi att ta fram studiecirkelmaterial och metoder baserat på föreningslådan istället. På så 
sätt kan vi fortfarande ge föreningar den kompetensen som behövs för att bedriva föreningar. 
Det är inte en fulländad ersättning av FSS:erna men det ersätter de mest nödvändiga delarna så 
får vi fortsätta bygga vidare föreningsstödet på andra sätt senare.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att ge Jane Segerblom och Simon Elfström Schönbeck i ansvar att ta fram nytt 
studiecirkelmaterial och metoder baserat på föreningslådan 

att upphäva det tidigare uppdraget om att ta fram ett nytt FSS material 

 

Förbundsordförande 
Jane Segerblom 
jane.segerblom@unf.se 
 

Bildningsledare 
Simon Elfström Schönbeck 
simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 
Stockholm, 2022-11-07 

 

  

mailto:jane.segerblom@unf.se
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Beslutsunderlag – UNF:aren-nätverk (punkt 
8j, bilaga § 18:23) 
UNF:aren är vår viktigaste kurs, trots det är det en kurs som vi inte ägnar allt för mycket fokus 
på. Det finns idag flera svårigheter med att arrangera UNF:aren, det är svårt med helgkurser, det 
finns lite struktur för studiecirkelsvarianten av UNF:aren och det finns många olika sätt som 
kursen görs på.  

För att identifiera hinder, sprida erfarenheter, skapa ett mer sammanhållet arbete kring 
UNF:aren och för att främja kursen så föreslår jag att vi arrangerar ett nätverk för UNF:aren 
under 2023. På nätverket ska personal och ideella vid några tillfällen få träffas digitalt för att 
inspireras, diskutera och utbyta erfarenheter.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att att det ska arrangeras ett UNF:aren nätverk under 2023 

att utse bildningsledaren till ansvarig för nätverket 

 

Bildningsledare 
Simon Elfström Schönbeck 
simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 
Stockholm, 2022-11-07 
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Beslutsunderlag – Ansvar för 
kongressförfesten (punkt 8k, bilaga § 18:24) 
Bakgrund  

Det har varit stor förvirring kring vem som är ansvarig för kongressförfesten, som jag dels har 
skapat. Därför vill jag att vi tydligt tar ett beslut om vem som är ansvarig för att organisera 
kongressförfesten.  

Diskussion 

Vi skulle även behöva diskutera vad som är syftet med kongressförfesten. I tidigare samtal har 
det framkommit att kongressförfesten skulle kunna komma senare på året när nu DSS:en (eller 
förbundssamling) föreslås vara på hösten. Då skulle beslutade handlingar kunna diskuteras vilket 
delvis skulle kunna ersätta behovet av ombudsträffar. Vill vi att kongressförfesten ska ha det 
syftet? 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera diskussionen 

att utse xx till ansvarig för kongressförfesten 

 

Bildningsledare 
Simon Elfström Schönbeck 
simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 
Göteborg, 202x-xx-xx 
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