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Ärende Vem Förslag Beslut 

1. Öppnande JS   

2. Fastställande av 

föredragningslistan 

JS   

3. Lägesrunda 

4. Val av mötesfunktionärer 

a) Mötesordförande 

b) Mötessekreterare 

c) Justerare 

JS 

JS 

  

5. Personalfripunkt JS   

6. Jäv JS   

7. Rapporter 

a) Föregående protokoll  

b) Ordföranderapport Jane 

c) Kassörsrapport Johan 

d) Muntlig rapport från 

ledningsgruppen 

FN 

SU 

JS 

JF 

JS 

  

8. Diskussionsunderlag  

a) Budget 2024/2025 

JS 

JF 

  

 

9. Beslutsunderlag 

a) Verksamhetsberättelse 2022 

JS 

SU 

  

10. Övriga frågor 

11. Nästa möte 

12. Avslutning 

JS 

JS 

JS 
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Gäller period: 2022/11/06- 2023/01/02 

Rapport  

Nu är det nytt år! Det känns helt galet att vi börjar att närma oss kongressen och slutet på denna 

mandatperiod. Detta kommer att bli en intressant sista tid innan sommarens kongresser. 

 

Denna period som varit har varit intensiv och fylld med en masa olika uppdrag allt ifrån olika 

representationsuppdrag, planering, ute och besöka i verksamheten och intervjuer. Jag har jobbat 

in i det sista innan jul och varit inne och jobbat en del under mellandagarna.  

  

Extraordinära insatser    

● Träffat förening i Skövde  

● Träffat DS i Örebro 

● LG möten 

● Faddergruppsmöten  

● Huvudmannakonferans NBV  

● CAN nätverkskonferans 

● INRIF årsmöte 

● MR- Dagarna i Örebro  

● RS möte  

● Digital träff i värvning med andra civilsamhällesorganisatoner  

● Flytt av kansli  

● Personalsamling  

● Gemensam värvningsdag  

● Intervjuer med Jonas till olika tjänster främst BIGS 

● Arbetsledning   

● Kongressplanering  

● Krisgruppsmöten  

 

 

Framåt  

Nu är det är det snart dags för kongress! Och det är vad jag kommer fokusera på under den 

kommande perioden, FÅM, DÅM, regionmöten och kongress. Vi har en spännande period 
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framför oss med en massa arbete som vi behöver ta oss igenom tillsammans. NU KÖR VI IN I 

KAKLET!  

 " New beginnings are often disguised as painful endings.”  

Lao Tzu 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten  

 

Jane Segerblom  

jane.segerblom@unf.se 076-836 05 85 

Jönköping, 2023-01-02 

 

  

mailto:jane.segerblom@unf.se
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Månaderna tickar vidare och vi har nu endast ett halvår kvar av vårt mandat från kongressen. 

2023 har startat och nu kör vi igång! 

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

• Budgetarbete inför 2024/2025 

• Möte kring Rosa Villan 

• Möten kring finansiering och fonder 

• Möten med Sally kring ekonomi 

• Vit Jul aktivitet  
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Johan Fridlund 

Helsingfors 2023-01-04 
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På senaste förbundsstyrelsemötet diskuterades det kring budget 2023 men även kring olika vägar 

framåt utifrån minskade intäkter från främst Miljonlotteriet. Det diskuterades kring risker och 

möjligheter samt vad som egentligen var det viktiga framåt. 

Utifrån diskussionen på senaste mötet och löftet om att lägga fram två olika budgetar - en 

realistisk och en ”worst case”. Så har vi suttit och vänt och vridit för att skapa två budgetar som 

ändå kan behålla kärnan i UNF. Det har inte varit lätt utan vi har fått vridit och funderat mycket. 

Bilagan är uppbyggd i två sidor som alla våra budgetar. Värt att notera är att endast den 

realistiska (enligt oss) ligger på första fliken och den värsta tänkbara endast ligger under 

underbudgetarna (längst till höger). 

Vi föreslår hopslagning av några huvudbudgetar och har därmed döpt om dessa för att de ska 

passa lite bättre. Tex stöd till landet pengar och verksamhet - information och material har flyttat 

till andra huvudbudgetar. 

Några saker har fått prioriterats bort eller sänks som ni märker och en mer tydlig genomgång 

kommer under mötet. 

Vi lägger upp dessa för en diskussion och kommer i mars att lägga förslag på den 

budgetproposition vi sedan ska lägga till kongressen. Vi undersöker fortfarande vissa delar vilket 

gör att vi inte vill sätta in en helt färdig proposition ännu. 

Frågor att diskutera utifrån budgetbilagan: 

• Vad är risken kring UNF:s verksamhet om det blir worst case budgetintäkterna? Hur 

ska vi tänka då? 

• Hur ska man tänka kring om vi får in mer än förväntat? Hur ska vi ställa om om vi 

märker att pengar inte kommer in under året? 

• Vad har du för ändringsförslag redan nu? 

• Var tror du att vi hamnar? 

• Vilken budget anser du är mest realistisk? 

• Övriga tankar? 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att  notera diskussionen 
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Johan Fridlund och Jonas Larsson 

Landsbygd och storstad i samverkan via nätet 

2023-01-04
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Bakgrund 

Förbundsstyrelsen diskuterade i samband med antagandet av verksamhetsberättelse 2021 på 

mötet 18–20 november 2022 om framtagandet av verksamhetsberättelse 2022. Diskussionen 

mynnade ut i ett önskemål om att lägga mer resurser på framtagandet av verksamhetsberättelsen 

(jämfört med tidigare år) och att ta fram ett dokument som kan användas i fler sammanhang än 

enbart kongresser. 

Förslag till beslut 

Jag föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att uppdra åt Jonas Larsson, Frida Lind och Sebastian Udenius att bereda ett förslag på 

verksamhetsberättelse 2022. 

Sebastian Udenius 

Söderhamn 9 januari 2023 


