
Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 

2 februari 2023 

1 (28) 

 

 

Föredragningslista (ärende 2; bilaga 1) ................................................................................................ 2 

Beslutsuppföljning (ärende 6a; bilaga 2) .............................................................................................. 3 

Stadgeändringar om medlemsrättigheter (ärende 7a; bilaga 3) ....................................................... 21 

Bildningssystem (ärende 8a; bilaga 4) ................................................................................................ 23 

Kamratstödskurs 2023 (ärende 8b; bilaga 5) ..................................................................................... 27 

Rosa Villan (ärende 8c; bilaga 6) ........................................................................................................ 28 

 



Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 

2 februari 2023 

2 (28) 

 

§ 1 Öppnande 

§ 2 Fastställande av föredragningslista 

§ 3 Lägesrunda 

§ 4 Val av mötesfunktionärer 

a. Val av mötesordförande 

b. Val av mötessekreterare 

c. Val av justerare 

§ 5 Jäv 
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a. Beslutsuppföljning 
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Protokollet för förbundsstyrelsens möten 13 januari 2023 och 26 januari 2023 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. 

Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att notera rapporten. 

Sebastian Udenius 

sebastian.udenius@unf.se 

Söderhamn 26 januari 2023 

  

mailto:sebastian.udenius@unf.se
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§ 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. 

 Klar 

66 
Beslut om 
bildningssystem 

Bildning  
Höjdaren utreds och körs 
igång senast 2022. 

Simon Schönbeck Klar 

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 Klar 

66 
Beslut om 
bildningssystem 

Bildning 

valberedningen till 
förbundsstyrelsen får i 
uppdrag att arrangera en 
valberedningsutbildning. 

 Klar 

68 
Beslut om 
bildningssystem 

Dokument 
anta förslaget på 
bildningssystem med 
gjorda ändringar. 

 Klar 

70 UNF:s uppdrag Dokument 
anta UNF:s uppdrag med 
gjorda ändringar. 

Jane Segerblom Klar 

71 
Riktlinjer för UNF:s 
personalresurser 

Dokument 
anta riktlinjer för UNF:s 
personalresurser. 

 Klar 

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

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 

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. 

 Pågående 

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. 

 Klar 

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

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 

221 Motion om riktlinjer Krisgrupp 

ge förbundsstyrelsen i 
uppdrag att vidareutveckla 
och tillgängliggöra stöd vid 
svåra situationer. 

Krisgruppen Pågående 

221 Motion om riktlinjer Krisgrupp 

krisgruppen ska ta fram 
bättre och tydligare egen 
handlingsplan för 
involvering. 

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

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

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 

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 Pågående 

255 

Förbundsstyrelsens 
förslag om 
medlemsavgift för 
2022–2023 

 
fastställa UNF:s 
medlemsavgift 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. 

 Pågående 

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. 

 Klar 

 



Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 

2 februari 2023 

9 (28) 

 

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 
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Möte Ärende Beslut (att...) Status 

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 

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 
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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. 

Upphävt 

FS05 (11-12 september 
2021) 

§ 5:8d Utredning av 
FSS 

utredningen tar fram ett nytt förslag för 
föreningsstyrelsesamlingarna. 

Upphävt 

FS05 (11-12 september 
2021) 

§ 5:8d Utredning av 
FSS 

utredningen undersöker huruvida det går att göra ett 
digitalist FSS material. 

Upphävt 

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. 

Upphävt 

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 

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 



Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 

2 februari 2023 

12 (28) 

 

Möte Ärende Beslut (att...) Status 

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. 

Klar 

FS06 (4 oktober 2021) 
§ 6:7c 
Tillgänglighetsutskottet 

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

Klar 

FS06 (4 oktober 2021) 
§ 6:7c 
Tillgänglighetsutskottet 

anta uppdragsbeskrivningen för tillgänglighetsutskottet 
inklusive beslutade ändringar. 

Klar 

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 
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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 

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. 

Klar 

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 
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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. 

Substituerat 

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. 

Substituerat 

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. 

Substituerat 

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. 

Substituerat 

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 
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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 

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. 

Substituerat 



Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 

2 februari 2023 

16 (28) 
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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. 

Klar 

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. 

Klar 

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. 

Klar 

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 
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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. 

Klar 

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. 

Klar 

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. Pågående 

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 
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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 Sundell 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 

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. Klar 

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 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:7e Måluppföljning uppdra åt Jacob Nehrer att följa upp måluppföljningen. Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:8c Stadgetolkning 

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

Öppen 
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FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:8c Stadgetolkning 

uppdra åt ledningsgruppen att bereda ett beslutsärende 
till mötet 17-19 mars 2023 som föreslår ett av följande 
alternativ för varje distrikt: 
• Kalla till distriktsårsmöte. 
• Kalla till regionmöte. 
• Låta distriktet vara vilande. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:8c Stadgetolkning 
tolka stadgarna som att regioner där det inte finns ett 
distrikt som genomfört ett distriktsårsmöte likställs med 
regioner utan distrikt. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:8f 
Distriktsnedläggning 

uppdra åt ledningsgruppen att bereda förslag på 
interimlösningar för föreningsstöd och samordning för 
nedlagda distrikt som kan användas innan införandet av 
en ny organisationsstruktur. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:8f 
Distriktsnedläggning 

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

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9a 
Verksamhetsberättelse 
2021 

anta måluppföljning 2021. Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9a 
Verksamhetsberättelse 
2021 

anta verksamhetsberättelse 2021 inklusive beslutade 
ändringar. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9b 
Tillgänglighetsutskottet 

välja Ida Andersson, Amanda Rehnström Dafors, Siri 
Roshed Öman och Ramona Wallström till medlemmar i 
tillgänglighetsutskottet; samt att välja Amanda 
Rehnström Dafors till sammankallande i 
tillgänglighetsutskottet. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9b 
Tillgänglighetsutskottet 

förlänga tillgänglighetsutskottets uppdrag till och med 31 
december 2023. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9c Interna bidrag 
2023 

anta Interna bidrag 2023 inklusive beslutade ändringar. Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9c Interna bidrag 
2023 

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. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9d 
Delegationsordning 

revidera delegationsordningen [enligt fattade beslut]. Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9e Budget 2023 
anta den reviderade budgeten för 2023 inklusive 
beslutade ändringar. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9g Förenings- och 
distriktsstrategi 

anta dokumentet Föreningarnas och distriktens uppdrag 
[Förenings- och distriktsplan] inklusive beslutade 
ändringar. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9g Förenings- och 
distriktsstrategi 

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

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9g Förenings- och 
distriktsstrategi 

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

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9g Förenings- och 
distriktsstrategi 

fastställa följande viljeinriktning för den kvarvarande 
mandatperioden: 
Förbundsstyrelsen ska se över hur vår organisation är 
organiserad. Vi är redo att göra stora förändringar för att 
vår organisation ska främja vår verksamhet inte stjälpa 
den. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9h Föreningsstöd 
uppdra åt Simon Elfström Schönbeck och Jane 
Segerblom att bereda nytt studiecirkelmaterial och 
metoder baserat på föreningslådan. 

Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9h Föreningsstöd 
upphäva det tidigare uppdraget om att ta fram nytt FSS-
material. 

Öppen 
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FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9j UNF:aren arrangera ett UNF:aren-nätverk under 2023. Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9j UNF:aren utse bildningsledaren till ansvarig för nätverket. Öppen 

FS18 (18-20 november 
2022) 

§ 18:9k Kongressförfest 
utse Sigrid Björk och Johan Fridlund till ansvariga för 
kongressförfesten. 

Substituerat 

FS19 (13 januari 2023) 
§ 19:9a 
Verksamhetsberättelse 
2022 

uppdra åt Jonas Larsson och Sebastian Udenius att 
bereda ett förslag på verksamhetsberättelse 2022. 

Pågående 

FS19 (13 januari 2023) 
§ 19:10a 
Kongressförfest 

uppdra åt Sigrid Björk, Simon Elfström Schönbeck och 
Filip Nyman att ansvara för kongressförfesten. 

Öppen 

FS19 (13 januari 2023) § 19:11 Nästa möte kalla till möte 26 januari klockan 17:30-20:30 Klar 

FS19 (13 januari 2023) § 19:11 Nästa möte kalla till möte 2 februari klockan 17:30-20:30. Klar 

FS20 (26 januari 2023) 
§ 20:7a Förvaltning av 
eget kapital 

uppdra åt förbundskassören och generalsekreteraren att 
gå vidare med förslaget om en portfölj förvaltad av 
Handelsbanken 

Öppen 

FS20 (26 januari 2023) 
§ 20:7a Förvaltning av 
eget kapital 

skapa en slutgiltig placeringspolicy och 
kapitaliseringsplan tillsammans med Handelsbanken. 

Öppen 

FS20 (26 januari 2023) 
§ 20:7a Förvaltning av 
eget kapital 

slutrapportera kapitalplaceringsarbetet till 
förbundsstyrelsen efter genomförande. 

Öppen 
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Inför kongress har vår dialog om stadgerevideringar börjat och likaså på de andra förbunden. I 

och med det har jag och Johan Persson blivit informerade om en förändring som IOGT-NTO 

avser att göra som påverkar en av våra gemensamma stadgar. Eftersom gemensamma stadgar 

endast kan ändras av samstämmiga kongressbeslut av alla berörda förbund behöver UNF:s 

förbundsstyrelse ta ställning till om ni avser att föreslå samma förändring. 

Den stadgan som IOGT-NTO avser är följande: 

Varje registrerad medlem i IOGT-NTO anses också som medlem i UNF från och med det år medlemmen 

fyller 13 år till och med det år medlemmen fyller 25 år. Varje registrerad medlem i UNF anses också som 

medlem i IOGT-NTO. Den som anses som medlem i ett annat förbund har de rättigheter som följer av ett 

medlemskap i förbundet i fråga, med undantag för de rättigheter som är förbehållna förbundets 

registrerade medlemmar. 

Syftet med förändringen är att man vill göra en översyn av de olika medlemsbegreppen och vilka 

rättigheter olika typer av medlemmar har i organisationen. Kopplat till denna stadgan så är 

UNF:s medlemmar också medlemmar i IOGT-NTO, men de åtnjuter inte alla de 

medlemsrättigheter som de hade gjort om de registrerat sitt medlemskap direkt hos IOGT-NTO. 

Dessa är t.ex. deras valbarhet till vissa förtroendeuppdrag och att de inte räknas som underlag till 

ombudsfördelning. 

Deras nuvarande tanke är att gå vidare med ett förslag som innebär att att delen om 

medlemsrättigheter försvinner. Det förslaget som de väntas lägga fram till sin kongress är: 

Varje medlem i UNF anses också som medlem i IOGT-NTO.  

Varje medlem i IOGT-NTO anses också som medlem i UNF från och med det år medlemmen fyller 13 år 

till och med det år medlemmen fyller 25 år.  

Fördelen med förändringen skulle vara att båda förbundens medlemmar får samma rättigheter i 

vardera organisationer som andra medlemmar, oavsett vilken väg in i de har haft i 

organisationen. Nackdelen skulle kanske vara unga medlemmar tydligare får en plats i IOGT-

NTO och att det skulle göra att de väljer ett engagemang i IOGT-NTO istället för UNF. Dock 

bör det påpekas att varken jag eller Johan bedömer det som något negativt, utan snarare positivt 

att unga får bättre förutsättningar att engagera sig i IOGT-NTO-rörelsen. 

IOGT-NTO är nu likt oss i beredningsfasen för kongresshandlingar och väntas fatta ett beslut 

om slutgiltigt förslag till kongressen i maj. Det innebär att jag i dagsläget enbart lyfter 
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diskussionen kring stadgan och att vi efter diskussion får fatta ett beslut om att ge någon i 

uppdrag att bereda ett förslag till förbundsstyrelsen och därefter kongressen, förutsatt att vi 

också vill gå den vägen. 

1. Vad tänker ni om den föreslagna förändringen? 

2. Bedömer ni att stadgarna som hanterar “registrerade medlemmar” berörs? 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att  noterad diskussionen samt 

att uppdra åt lämplig ledamot att bereda ett stadgeändringsförslag till FS-mötet i 

mars. 

Jonas Larsson 

2023-01-26 

Stockholm 
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På föregående möte diskuterades ett nytt förslag till bildningssystem. Utifrån den diskussionen 

har ett nytt förslag framtagits.  

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att  

Bildningsledare 

Simon Elfström Schönbeck 

simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

Stockholm, 2023-01-20 
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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 lär 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. 

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. 

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 



Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 

2 februari 2023 

25 (28) 

 

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 

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. 

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.  
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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, 

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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Kamratstödskursen står inför stora utmaningar. Vi har inte längre budget att bedriva kursen i 

samma form. Därför behöver vi se över alternativa lösningar. Antingen genom nya intäktskällor 

eller genom att ändra formatet. Vi behöver inte omedelbart ändra kursen men ändringar är 

nödvändiga. Jag föreslår att vi väljer en som ansvarar för att utreda framtida lösningar. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att ge xx ansvar för kamratstödskursen 2023 

att ge xx ansvar att utreda kamratstödskursens framtid 

Bildningsledare 

Simon Schönbeck 

simon.schonbeck@unf.se | 0760550596 

Stockholm, 2023-01-09 
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Förbundsstyrelsen har tidigare beslutat att vara borgenär åt Rosa Villan (UNF Jönköping) 

gentemot IOGT-NTO samt delat ut egna lån för färdigställande av renoveringen av huset för 

distriktet. Då lånet från IOGT-NTO inte betalades i tid av UNF Jönköping har IOGT-NTO nu 

krävt UNF-förbundet på dessa pengar (1 751 727 kronor) utifrån att vi var borgenärer. 

Då vi redan har lån ute hos UNF Jönköping föreslår jag att vi ska skapa ett nytt lån till UNF 

Jönköping på motsvarande belopp plus ränta. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att bevilja ett lån på 1 751 727 kronor utan amortering med en årlig ränta på 2%-

enheter över Riksbankens fastställda referensränta, dock lägst 2%. Räntan 

fastställs med den av Riksbanken fastställda referensräntan 1:a juli varje år. 

att Lånet löper fram till och med sista december 2025. 


