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Datum: 18-20 november 2022.
Plats: Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21-23, Örebro.

Närvarande ledamöter:
Sigrid Björk (ej § 18:8g)
Simon Elfström Schönbeck (ej § 18:5 och § 18:9e)
Johan Fridlund
Jacob Nehrer
Filip Nyman (endast § 18:1-5 och § 18:8)
Jane Segerblom
Sebastian Udenius

Närvarande tjänstemän:
Jonas Larsson (ej § 18:6)

Ärenden: § 18:1 - 18:12
Bilagor: § 18:1 - 18:27

§ 18:1 Öppnande
Jane Segerblom förklarade mötet öppnat 18 november klockan 19:42.

§ 18:2 Fastställande av föredragningslista (bilaga § 18:1)
Jane Segerblom föreslog
att tillfoga ärende § 18:9a Kongresshandlingar.
att tillfoga ärende § 18:5 Jäv och konsekvensjustera numeringen för efterföljande ärenden i föredragningslistan.

Mötet beslutade
att tillfoga ärende § 18:9a Kongresshandlingar.
att tillfoga ärende § 18:5 Jäv och konsekvensjustera numeringen för efterföljande ärenden i föredragningslistan.

Jane Segerblom föreslog
att fastställa föredragningslistan.

Mötet beslutade
att fastställa föredragningslistan.

§ 18:3 Lägesrunda
Mötet genomförde en lägesrunda.

§ 18:4a Val av mötesordförande
Jane Segerblom föreslog
att välja Jane Segerblom till mötesordförande.

Mötet beslutade
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att välja Jane Segerblom till mötesordförande.

§ 18:4b Val av mötessekreterare
Sebastian Udenius föreslog
att välja Sebastian Udenius till mötessekreterare.

Mötet beslutade
att välja Sebastian Udenius till mötessekreterare.

§ 18:4c Val av justerare
Filip Nyman föreslog
att välja Johan Fridlund och Jacob Nehrer till justerare.

Mötet beslutade
att välja Johan Fridlund och Jacob Nehrer till justerare.

§ 18:5 Jäv
Mötet behandlade om Simon Elfström Schönbeck är jäv i ärende § 18:9e Budget 2023 på grund av sin äktenskaps-
relation till en anställd. Ledamoten närvarade inte under ärendet.

Jacob Nehrer föreslog
att frånta närvarorätt till beslutstagande och rösträtt för Simon Elfström Schönbeck i ärende § 18:9eBudget 2023.
att frånta närvarorätt och rösträtt för Simon Elfström Schönbeck i ärende § 18:9e Budget 2023.

Mötet beslutade
att behålla förslaget att frånta närvarorätt och rösträtt för Simon Elfström Schönbeck i ärende § 18:9e Budget
2023.
att förkasta förslaget att frånta närvarorätt till beslutstagande och rösträtt för Simon Elfström Schönbeck i
ärende § 18:9e Budget 2023.

Mötet beslutade
att frånta närvarorätt och rösträtt för Simon Elfström Schönbeck i ärende § 18:9e Budget 2023.

§ 18:6 Personalfri punkt
Jonas Larsson närvarade inte under ärendet.

§ 18:7a Beslutsuppföljning (bilaga § 18:2)
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 18:7b Jane Segerbloms ordföranderapport (bilaga § 18:3)
Mötet beslutade
att notera rapporten.
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§ 18:7c Kassörsrapport (bilaga § 18:4)
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 18:7d Generalsekreterarrapport (bilaga § 18:5)
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 18:7e Måluppföljning (bilaga § 18:6)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Jacob Nehrer föreslog
att uppdra åt Jacob Nehrer att följa upp måluppföljningen.

Mötet beslutade
att notera rapporten.
att uppdra åt Jacob Nehrer att följa upp måluppföljningen.

§ 18:7f POPBOX (bilaga § 18:7)
Jane Segerblom föreslog
att notera rapporten.

Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 18:7g Historieutskottet (bilaga § 18:8)
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 18:7h Drogpolitiska utskottet (bilaga § 18:9)
Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 18:7i Bildningsrapport
Simon Elfström Schönbeck föredrog en muntlig rapport.

Simon Elfström Schönbeck föreslog
att notera rapporten.
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Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 18:7j Ledningsgruppen
Jane Segerblom föredrog en muntlig rapport.

Jane Segerblom föreslog
att notera rapporten.

Mötet beslutade
att notera rapporten.

§ 18:8a Delegationsordning (bilaga § 18:10)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.

§ 18:8b Förenings- och distriktsstrategi (bilaga § 18:11)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.

§ 18:8c Stadgetolkning (bilaga § 18:12)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Simon Elfström Schönbeck föreslog
att tolka stadgarna som att regioner där det inte finns ett distrikt som genomfört ett distriktsårsmöte likställs
med regioner utan distrikt.
att uppdra åt ledningsgruppen att kartlägga distriktens möjligheter till att genomföra distriktsårsmöten och be-
reda ett rapportärende med resultatet till mötet 13-15 januari 2023.
att uppdra åt ledningsgruppen att bereda ett beslutsärende tillmötet 17-19mars 2023 som föreslår ett av följande
alternativ för varje distrikt:

• Kalla till distriktsårsmöte.

• Kalla till regionmöte.

• Låta distriktet vara vilande.

Mötet beslutade
att behålla förslaget att tolka stadgarna som att regioner där det inte finns ett distrikt som genomfört ett di-
striktsårsmöte likställs med regioner utan distrikt.
att förkasta förslaget att tolka stadgarna som att i de regioner det inte finns distrikt tillhör föreningarna regi-
oner; samt att i dessa regioner kan ombud och ersättare till kongressen väljas under regionsmöten.

Mötet beslutade
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att uppdra åt ledningsgruppen att kartlägga distriktens möjligheter till att genomföra distriktsårsmöten och be-
reda ett rapportärende med resultatet till mötet 13-15 januari 2023.

Mötet beslutade
att uppdra åt ledningsgruppen att bereda ett beslutsärende tillmötet 17-19mars 2023 som föreslår ett av följande
alternativ för varje distrikt:

• Kalla till distriktsårsmöte.

• Kalla till regionmöte.

• Låta distriktet vara vilande.

Mötet beslutade
att tolka stadgarna som att regioner där det inte finns ett distrikt som genomfört ett distriktsårsmöte likställs
med regioner utan distrikt.

§ 18:8d Budget 2024-2025 (bilaga § 18:25)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.

§ 18:8e Motdrag (bilaga § 18:26)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.

§ 18:8f Distriktsnedläggning (bilaga § 18:13)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Simon Elfström Schönbeck föreslog
att uppdra åt ledningsgruppen att bereda förslag på interimlösningar för föreningsstöd och samordning för ned-
lagda distrikt som kan användas innan införandet av en ny organisationsstruktur.

Mötet beslutade
att uppdra åt ledningsgruppen att bereda förslag på interimlösningar för föreningsstöd och samordning för ned-
lagda distrikt som kan användas innan införandet av en ny organisationsstruktur.

Mötet beslutade
att uppdra åt ledningsgruppen att bereda en rutin för nedläggning av distrikt.

§ 18:8g Bildningssystem (bilaga § 18:14)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.



Förbundsstyrelsemöte 18-20 november 2022
Ungdomens Nykterhetsförbund

sida 6 av 15

§ 18:9a Verksamhetsberättelse 2021 (bilaga § 18:15)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Simon Elfström Schönbeck föreslog
att ersätta stycket Kommunrankningen i stycket Utvalda händelser 2021 i verksamhetsberättelse 2021 med denna
text:

UNF har tagit fram kommunrankningen - en granskning av kommunernas arbete med ungas fritid,
ungas inflytande och preventionsarbete. På grund av ändringar i Folkhälsomyndighetens publice-
ring av olika uppgifter har vi valt att flytta kommunrankningens släpp till folknykterhetens vecka
följande år.

Mötet beslutade
att ersätta stycket Kommunrankningen i stycket Utvalda händelser 2021 i verksamhetsberättelse 2021 med denna
text:

UNF har tagit fram kommunrankningen - en granskning av kommunernas arbete med ungas fritid,
ungas inflytande och preventionsarbete. På grund av ändringar i Folkhälsomyndighetens publice-
ring av olika uppgifter har vi valt att flytta kommunrankningens släpp till folknykterhetens vecka
följande år.

Mötet beslutade
att anta måluppföljning 2021.
att anta verksamhetsberättelse 2021 inklusive beslutade ändringar.

§ 18:9b Tillgänglighetsutskottet (bilaga § 18:16)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Simon Elfström Schönbeck föreslog
att förlänga tillgänglighetsutskottets uppdrag till och med 31 december 2023.

Mötet beslutade
att välja Ida Andersson, Amanda RehnströmDafors, Siri RoshedÖman och RamonaWallström till medlemmar i
tillgänglighetsutskottet; samt att välja Amanda RehnströmDafors till sammankallande i tillgänglighetsutskottet.
att förlänga tillgänglighetsutskottets uppdrag till och med 31 december 2023.
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§ 18:9c Interna bidrag 2023 (bilaga § 18:17)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Simon Elfström Schönbeck föreslog
att ersätta bidraget Per medlem i stycket Föreningsbidrag i Interna bidrag 2023med detta bidrag:
Per medlem 150 kr

att ta bort maximibeloppet för föreningsbidraget per år och förening.
att prioritera Pengar att söka-bidrag till verksamhet utefter kvalitetskoden IGLOR samt nödvändig förvaltning
såsom arbetshelger och årsmöten.
att uppdra åt förbundsordförande och förbundskassör (två i förening) att fatta beslut om inkomna ansökningar
av Pengar att söka-bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens möten.

Johan Fridlund föreslog
att ändra maximibeloppet för föreningsbidraget till 10 000 kronor per år och förening.
att uppdra åt Johan Fridlund och FilipNyman att fatta beslut om inkomna ansökningar av Pengar att söka-bidrag;
samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens möten.
att uppdra åt Johan Fridlund och Jane Segerblom att fatta beslut om inkomna ansökningar av Pengar att söka-
bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens möten.
att uppdra åt Johan Fridlund, Filip Nyman och Jane Segerblom att fatta beslut om inkomna ansökningar av Peng-
ar att söka-bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens möten.

Jonas Larsson föreslog
att ersätta bidraget Grundbidrag i stycket Föreningsbidrag i Interna bidrag 2023med dessa bidrag:
Grundbidrag för föreningar med 20 medlemmar eller mindre 2 000 kr
Grundbidrag för föreningar med fler än 20 medlemmar 3 500 kr

att ersätta bidragen Per medlem och Per återvärvad medlem i stycket Föreningsbidrag i Interna bidrag 2023med dessa
bidrag:
Per medlem vars medlemskap är kortare än 12 månader 50 kr
Per medlem vars medlemskap är längre än 12 månader 150 kr

att ersätta första stycket i stycket Föreningsbidrag i Interna bidrag 2023med denna text:

För att få föreningsbidraget ska årsmötet vara inrapporterat med årsmötesprotokoll och årsmötes-
rapport i Ebas enligt stadgarna. När årsmötet rapporteras in kan föreningen ansöka om förenings-
bidrag.

Mötet beslutade
att behålla förslaget att ändra maximibeloppet för föreningsbidraget till 10 000 kronor per år och förening.
att förkasta förslaget att ta bort maximibeloppet för föreningsbidraget per år och förening.

Simon Elfström Schönbeck reserverade sig mot beslutet ”att förkasta förslaget att ta bort maximibeloppet för
föreningsbidraget per år och förening.” med denna motivering:
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Jag reserverar mig mot beslutet att fastställa taket för interna bidrag till föreningar till 10 000 kr
över mitt förslag om att ta bort taket. Det är viktigt med en tydlig styrning för att vår organisation
ska utvecklas. Beslutet kommer straffa större föreningar och kommer motverka starka föreningar.
Det finns bättre sätt att begränsa så pengar inte går till föreningar som inte behöver det. Detta är ett
beslut som skadar UNF och våra föreningar som jag inte kan stå bakom.

Mötet beslutade
att behålla förslaget att ersätta bidraget Per medlem i stycket Föreningsbidrag i Interna bidrag 2023 med detta
bidrag:
Per medlem 150 kr

att förkasta förslaget att ersätta bidragenPermedlemochPer återvärvadmedlem i stycketFöreningsbidrag i Interna
bidrag 2023med dessa bidrag:
Per medlem vars medlemskap är kortare än 12 månader 50 kr
Per medlem vars medlemskap är längre än 12 månader 150 kr

Mötet beslutade
att ersätta bidraget Grundbidrag i stycket Föreningsbidrag i Interna bidrag 2023med dessa bidrag:
Grundbidrag för föreningar med 20 medlemmar eller mindre 2 000 kr
Grundbidrag för föreningar med fler än 20 medlemmar 3 500 kr

att ersätta första stycket i stycket Föreningsbidrag i Interna bidrag 2023med denna text:

För att få föreningsbidraget ska årsmötet vara inrapporterat med årsmötesprotokoll och årsmötes-
rapport i Ebas enligt stadgarna. När årsmötet rapporteras in kan föreningen ansöka om förenings-
bidrag.

att prioritera Pengar att söka-bidrag till verksamhet utefter kvalitetskoden IGLOR samt nödvändig förvaltning
såsom arbetshelger och årsmöten.

Mötet beslutade
att ändra maximibeloppet för föreningsbidraget till 10 000 kronor per år och förening.

Mötet beslutade
att ersätta bidraget Per medlem i stycket Föreningsbidrag i Interna bidrag 2023med detta bidrag:
Per medlem 150 kr

Mötet beslutade
att anta Interna bidrag 2023 inklusive beslutade ändringar.

Mötet beslutade
att behålla förslaget att uppdra åt förbundsordförande och förbundskassör (två i förening) att fatta beslut om
inkomna ansökningar av Pengar att söka-bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundssty-
relsens möten.
att förkasta förslaget att uppdra åt Johan Fridlund att fatta beslut om inkomna ansökningar av Pengar att söka-
bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens möten.
att förkasta förslaget att uppdra åt Johan Fridlund och Jonas Larsson att fatta beslut om inkomna ansökningar
av Pengar att söka-bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens möten.



Förbundsstyrelsemöte 18-20 november 2022
Ungdomens Nykterhetsförbund

sida 9 av 15

att förkasta förslaget att uppdra åt Johan Fridlund och Filip Nyman att fatta beslut om inkomna ansökningar
av Pengar att söka-bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens möten.
att förkasta förslaget attuppdra åt JohanFridlundoch Jane Segerblomatt fatta beslut om inkomna ansökningar
av Pengar att söka-bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens möten.
att förkasta förslaget att uppdra åt Johan Fridlund, FilipNyman och Jane Segerblom att fatta beslut om inkom-
na ansökningar av Pengar att söka-bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens
möten.
att förkasta förslaget att uppdra åt Johan Fridlund och ledningsgruppen att fatta beslut om inkomna ansök-
ningar av Pengar att söka-bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens möten.

Mötet beslutade
att uppdra åt förbundsordförande och förbundskassör (två i förening) att fatta beslut om inkomna ansökningar
av Pengar att söka-bidrag; samt att bereda rapportärenden med resultatet till förbundsstyrelsens möten.

§ 18:9d Delegationsordning (bilaga § 18:18)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Johan Fridlund föreslog
att lägga till delegeringen Större projektansökningar utanför förbundsstyrelsens fastställda riktlinjer i delegationsord-
ningen med dessa parametrar:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A* A*

Jonas Larsson föreslog
att ersätta delegeringen Projektansökningar i enlighet med de av förbundsstyrelsen fastställda riktlinjerna i delega-
tionsordningen med denna delegering:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A

att ersätta delegeringen Rutinansökningar och allmänna bidrag som rör förbundsorganisationens finansering i dele-
gationsordningen med denna delegering:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I K A

att lägga till delegeringen Större projektansökningar utanför förbundsstyrelsens fastställda riktlinjer i delegationsord-
ningen med dessa parametrar:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A

Mötet beslutade
att behålla förslaget att ersätta delegeringen Projektansökningar i enlighet med de av förbundsstyrelsen fastställda
riktlinjerna i delegationsordningen med denna delegering:
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Kongr. FS LG Komp. FO FK GS
I A

att förkasta förslaget att ersätta delegeringen Projektansökningar i enlighet med de av förbundsstyrelsen fastställda
riktlinjerna i delegationsordningen med denna delegering:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A* A*

Mötet beslutade
att behålla förslaget att ersätta delegeringen Rutinansökningar och allmänna bidrag som rör förbundsorganisatio-
nens finansering i delegationsordningen med denna delegering:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I K A

att förkasta förslaget att ersätta delegeringen Rutinansökningar och allmänna bidrag som rör förbundsorganisatio-
nens finansering i delegationsordningen med denna delegering:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A* A*

Mötet beslutade
att behålla förslaget att lägga till delegeringen Större projektansökningar utanför förbundsstyrelsens fastställda rikt-
linjer i delegationsordningen med dessa parametrar:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A

att förkasta förslaget att lägga till delegeringen Större projektansökningar utanför förbundsstyrelsens fastställda
riktlinjer i delegationsordningen med dessa parametrar:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A* A*

Mötet beslutade
att ersätta delegeringen Projektansökningar i enlighet med de av förbundsstyrelsen fastställda riktlinjerna i delega-
tionsordningen med denna delegering:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A

Johan Fridlund reserverade sig mot beslutet ”att ersätta delegeringen Projektansökningar i enlighet med de av för-
bundsstyrelsen fastställda riktlinjerna i delegationsordningen med denna delegering:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A
” med denna motivering:

Jag reserverar att ta bort konsultationen på mig (och även förslaget som ansvarig) kring projektan-
sökningar som förbundskassör kopplat till projektansökningar då det innebär att jag inte kommer
att kunna hålla samma koll på ekonomin i enlighet med mitt uppdrag som kassör vilket gör mitt
uppdrag svårarbetat vilket gör det komplicerat.

Mötet beslutade
att ersätta delegeringen Rutinansökningar och allmänna bidrag som rör förbundsorganisationens finansering i dele-
gationsordningen med denna delegering:
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Kongr. FS LG Komp. FO FK GS
I K A

Mötet beslutade
att lägga till delegeringen Större projektansökningar utanför förbundsstyrelsens fastställda riktlinjer i delegationsord-
ningen med dessa parametrar:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A

Mötet beslutade
att ersätta delegeringen Inkommande bidragsansökningar understigande 150 001 kronor i delegationsordningenmed
denna delegering:
Kongr. FS LG Komp. FO FK GS

I A* A*

§ 18:9e Budget 2023 (bilaga § 18:19)
Mötet fråntog Simon Elfström Schönbeck närvarorätt och rösträtt för detta ärende i § 18:5 Jäv.

Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Simon Elfström Schönbeck föreslog
att ersätta underbudgetposten Arvoden i huvudbudgetposten 1. Förbundsorganisation - Styrelsemed denna under-
budgetpost:
Arvoden 540 000 kr

att ersätta underbudgetposten Personalkostnader i huvudbudgetposten 3. Stöd till landet - Personal med denna
underbudgetpost:
Personalkostnader 7 750 000 kr

att uppdra åt generalsekreteraren att utöka personalstödet för det förbundsknutna drogpolitiska arbetet.

Johan Fridlund föreslog
att ersätta underbudgetposten Personalkostnader i huvudbudgetposten 3. Stöd till landet - Personal med denna
underbudgetpost:
Personalkostnader 7 400 000 kr
Personalkostnader (avsatt för fältpersonal) 350 000 kr

Jonas Larsson föreslog
att ersätta underbudgetposten Samlingar & utbildningar i huvudbudgetposten 3. Stöd till landet - Personal med
denna underbudgetpost:
Samlingar & utbildningar 300 000 kr

Jane Segerblom föreslog
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att ersätta underbudgetposten Kongress i huvudbudgetposten 8. Verksamhet - Kongressmed denna underbudget-
post:
Kongress 600 000 kr

Mötet beslutade
att behålla förslaget att ersätta underbudgetposten Personalkostnader i huvudbudgetposten 3. Stöd till landet -
Personalmed denna underbudgetpost:
Personalkostnader 7 400 000 kr
Personalkostnader (avsatt för fältpersonal) 350 000 kr

att förkasta förslaget att ersätta underbudgetposten Personalkostnader i huvudbudgetposten 3. Stöd till landet -
Personalmed denna underbudgetpost:
Personalkostnader 7 750 000 kr

Mötet beslutade
att ersätta underbudgetposten Personalkostnader i huvudbudgetposten 3. Stöd till landet - Personal med denna
underbudgetpost:
Personalkostnader 7 400 000 kr
Personalkostnader (avsatt för fältpersonal) 350 000 kr

Mötet beslutade
att ersätta underbudgetposten Arvoden i huvudbudgetposten 1. Förbundsorganisation - Styrelsemed denna under-
budgetpost:
Arvoden 540 000 kr

att ersätta underbudgetposten Samlingar & utbildningar i huvudbudgetposten 3. Stöd till landet - Personal med
denna underbudgetpost:
Samlingar & utbildningar 300 000 kr

att ersätta underbudgetposten Kongress i huvudbudgetposten 8. Verksamhet - Kongressmed denna underbudget-
post:
Kongress 600 000 kr

Jonas Larsson föreslog
att ersätta intäktsposten Övriga projektmedel i underbudgeten med denna intäktspost:
Övriga projektmedel 1 300 000 kr

Mötet beslutade
att ersätta intäktsposten Övriga projektmedel i underbudgeten med denna intäktspost:
Övriga projektmedel 1 300 000 kr

Mötet beslutade
att anta den reviderade budgeten för 2023 inklusive beslutade ändringar.

Mötet beslutade
att inte uppdra åt generalsekreteraren att utöka personalstödet för det förbundsknutna drogpolitiska arbetet.
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§ 18:9f Arbetsordning (bilaga § 18:20)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att inte ersätta stycket Ledningsgruppen (LG) i stycket Professionell organisation i arbetsordningen med denna text:

Ledningsgruppen leds av personen som arbetsleder generalsekreteraren. Gruppen består av bå-
da förbundsordföranden, förbundskassören och generalsekreteraren. Vid personalfrågor relatera-
de till biträdande generalsekreterare ansvarsuppgifter är denne adjungerad, utan rösträtt.
Ledningsgruppens uppgift är att ta operativa beslut kopplat till förbundets verksamhet på de om-
råden förbundsstyrelsen har delegerat det. Ledningsgruppen har däröver i uppgift att granska för-
bundet och personalorganisationens interna kontroll och styrning, samt biståmed rådgivning i dess
utformning. Generalsekreteraren har beredningsansvar. Gruppens möten ska protokollföras.

§ 18:9g Förenings- och distriktsstrategi (bilaga § 18:21)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Simon Elfström Schönbeck föreslog
att döpa om dokumentet till Förenings- och distriktsplan.

Jonas Larsson föreslog
att lägga till denna punkt i punktlistan Grundnivå i Distriktens uppdrag i UNF:

Att distriktet innehar minst två föreningar, vara minst en är på medelnivån.

att göra denna ändring i punktlistanMedelnivå i Distriktens uppdrag i UNF:
Tidigare text Ny text

Att delta på distriktsstöd. Att närvara på förbundssamlingar eller andra liknande distriktsstödsinsatser.

att göra denna ändring i punktlistanMedelnivå i Distriktens uppdrag i UNF:
Tidigare text Ny text

Att ha ett utökat föreningsstöd Att ha ett utökat föreningsstöd.
(vara ute och träffa en förening,

minimum fyra besök per förening hjälpa till med värvning och FÅM).
Mötet beslutade
att döpa om dokumentet till Förenings- och distriktsplan.
att lägga till denna punkt i punktlistan Grundnivå i Distriktens uppdrag i UNF:
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Att distriktet innehar minst två föreningar, vara minst en är på medelnivån.

att göra denna ändring i punktlistanMedelnivå i Distriktens uppdrag i UNF:
Tidigare text Ny text

Att delta på distriktsstöd. Att närvara på förbundssamlingar eller andra liknande distriktsstödsinsatser.

att göra denna ändring i punktlistanMedelnivå i att uppdrag i UNF:
Tidigare text Ny text

Att ha ett utökat föreningsstöd Att ha ett utökat föreningsstöd.
(vara ute och träffa en förening,

minimum fyra besök per förening hjälpa till med värvning och FÅM).
Mötet beslutade
att anta dokumentet Föreningarnas och distriktens uppdrag inklusive beslutade ändringar.

Simon Elfström Schönbeck föreslog
att uppdra åt generalsekreteraren att implementera förenings- och distriktsplanen i personalorganisationen.
att uppdra åt samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen att enskilt bereda ett förslag på ny organisationsstruktur
till en strategidag som Jane Segerblom kallar till.
att fastställa följande viljeinriktning för den kvarvarande mandatperioden:

Förbundsstyrelsen ska se över hur vår organisation är organiserad. Vi är redo att göra stora föränd-
ringar för att vår organisation ska främja vår verksamhet inte stjälpa den.

Mötet beslutade
att uppdra åt generalsekreteraren att implementera förenings- och distriktsplanen i personalorganisationen.

Mötet beslutade
att uppdra åt samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen att enskilt bereda ett förslag på ny organisationsstruktur
till en strategidag som Jane Segerblom kallar till.

Mötet beslutade
att fastställa följande viljeinriktning för den kvarvarande mandatperioden:

Förbundsstyrelsen ska se över hur vår organisation är organiserad. Vi är redo att göra stora föränd-
ringar för att vår organisation ska främja vår verksamhet inte stjälpa den.

§ 18:9h Föreningsstöd (bilaga § 18:22)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att uppdra åt Simon Elfström Schönbeck och Jane Segerblom att bereda nytt studiecirkelmaterial och metoder
baserat på föreningslådan.
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Mötet beslutade
att upphäva det tidigare uppdraget om att ta fram nytt FSS-material.

§ 18:9i Medlemsärende (bilaga § 18:27)
Mötet behandlade ett medlemsärende.

§ 18:9j UNF:aren (bilaga § 18:23)
Jane Segerblom föreslog
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Mötet beslutade
att arrangera ett UNF:aren-nätverk under 2023.

Mötet beslutade
att utse bildningsledaren till ansvarig för nätverket.

§ 18:9k Kongressförfest (bilaga § 18:24)
Mötet beslutade
att notera diskussionen.

Simon Elfström Schönbeck föreslog
att utse Sigrid Björk och Johan Fridlund till ansvariga för kongressförfesten.

Mötet beslutade
att utse Sigrid Björk och Johan Fridlund till ansvariga för kongressförfesten.

§ 18:10a Kongresshandlingar
Mötet diskuterade om handlingarna till kongressen 2023.

§ 18:11 Nästa möte
Nästa förbundsstyrelsemöte hålls i Stockholm 13-15 januari 2023.

§ 18:12 Avslutande
Jane Segerblom förklarade mötet avslutat 20 november klockan 11:20.


