
 

Protokoll för UNF Kronoberg 26/6-2018 
Närvarande: Jennie Rydén, Emil Johansson, Sara Johansson, Simon Pettersson samt Mina 
Karlsson på telefon. 
 

1. Öppnande av mötet 
Emil öppnar mötet 
 

2. Fastställande av föredragningslista 
Vi beslutar  

ATT fastställa föredragningslistan 
 

3. Lägesrunda 
Vi går en runda 
 

4. Föregående Wunderlist 
Vi går igenom föregående Wunderlist 
Mötet beslutar 

ATT lägga föregående protokoll och Wunderlist till handlingarna 
 

5. Val  
a. Mötesordförande 

Jennie föreslår Emil till mötesordförande 
Mötet beslutar  

ATT välja Emil till mötesordförande 
 

b. Mötessekreterare 
Emil föreslår Simon till mötessekreterare 
Mötet beslutar  

ATT välja Simon till mötessekreterare 
 

c. Protokolljusterare 
Jennie föreslår sig själv till protokolljusterare 
Mötet beslutar  

ATT välja Jennie till protokolljusterare 
 

d. Uppdragsloggsförare 
Mina föreslår Sara till uppdragsloggsförare 
Mötet beslutar  

ATT välja Sara till uppdragsloggsförare 
 

e. Parkeringsvakt 
Mina föreslår sig själv till parkeringsvakt 
Mötet beslutar  

ATT välja Mina till parkeringsvakt 
 
 



 

6. Ekonomi 
Emil kopplar upp sig till TV:n och berättar om våra pengar. Det ser bra ut för alla föreningar. 
Vi har fått distriktsbidraget. Vi har även fått kursbidrag av kommunen. Vår fond har ökat i 
värde men det bokförs bara två gånger om året. Vi har fått landstingsbidrag. Vi har hyrt ut 
discoanläggning och gått över budget angående intäkter där. Vi har redan fått in 94% av 
våra intäkter för året. Det har använts väldigt lite pengar på kurser jämfört med budget för att 
vi knappt har haft några kurser. Föreningarna har inte sökt sina föreningsbidrag. 
Distriktsårsmötet har gått under budget. Vi måste göra av med mer pengar! 
 

7. Årsplan/arbetsplan  
Emma har designat arbetsplanen och den är väldigt fin! 
Vi ska ha en ölköpskontroll i juli. 
Mötet beslutar 

ATT Jennie och Simon ska se till att det sker.  
 

Vi ska ha en föreningsstyrelsesamling under Augusti eller september. 
Emil känner sig taggad. Simon räcker glatt upp handen. 
Mötet beslutar 

ATT Simon och Emil drar i det.  
 

Jennie känner sig ansvarig för JUNF-teatern i augusti. 
Nöjesresan dras redan i.  
Det känns jobbigt att dra i värvning utan verksamhetsutvecklare.  
Studiecirkel dras redan i. 
 

8. Rapporter 
a. ”Något kul”-grupp  
b. UNF Road Trip Gang 
c. Nöjesresan 
d. Studiecirkel om valet 

Mötet beslutar 
ATT lägga rapporterna till handlingarna.  
 

9. Förbundssamling 
Det är förbundssamling i Övik den 14-16:de september. Vi kan skicka två representanter och 
det går även att få övriga platser utöver de två. Vi pratar om att vi borde göra ett inlägg om 
detta så att övriga medlemmar också kan få en chans att åka.  
Mötet beslutar 

ATT Jennie ska göra ett inlägg. 
 

10. Möte om distriktsgränser 
Jennie har blivit kontaktad av Anneli Bylund som är UNF:s bildningsledare och ville boka in 
ett möte. Vi har fått tider så kan vi försöka få ihop ett möte. Vi kunde alla andra juli så Jennie 
kontaktar Anneli om detta och bokar in mötet. Vi diskuterar vår ställning till förändring med 
distriktsgränser.  
 



 

11. Nyhetsbrev 
Vi måste lösa ett nyhetsbrev. Vi diskuterar vad som ska vara med så kan Jennie skriva det. 
  

12. Medlemssiffror 
Vi har bytt medlemssystem och det är svårt att få folk att gå in och bekräfta sitt medlemskap. 
Det blir enklare om man skickar ut en faktura. Vi behöver fixa en faktura, för det behöver vi 
fixa en fakturamall. Vi behöver sedan skriva ut fakturorna, posta fakturorna och betala portot 
för alla fakturor. Detta känns som bästa sättet att få folk att betala sina medlemsavgifter. 
Junismedlemmar och NSF-medlemmar är automatiskt betalande i UNF också så då kan vi 
registrera att de är betalande i eBas också. 
 

13. Fadder 
Vi har en fadder som heter Semanur. Jennie och Semanur ska ha möte den 27:de och hon 
undrar om vi har något som hon ska ta med sig till det mötet.  
 

14. Distriktsbidrag 
Vi ska skicka in distriktsbidrag så vi kollar på vilka kurser och liknande vi ska ha och fyller 
gemensamt i detta under mötet 
 

15. Kursgården 
Vi är nu delägare i Kursgården! (WOOOOOO) Det arrangeras ett bildningsmöte för 
kursgården den 11:e juli. 
 

16. Övrigt 
 

17. Kommande möte och fikaansvarig 
Vi ska ha ett möte den 26:e juli och ett möte den 28:e augusti. Till mötet den 26:e juli fixar 
Emil fika. 
 

18. Avslutande av möte 
Emil avslutar mötet.  


