
 

Protokoll för UNF Kronoberg 26/7 2018 
Närvarande: Jennie Rydén, Simon Pettersson, Emil Johansson, Sara Johansson 
Plats: Surbrunnsvägen 46 
 
 

1. Öppnande av mötet 
Jennie öppnar mötet 

 
2. Fastställande av föredragningslista 

Vi går igenom föredragningslistan och lägger till en punkt. 
Mötet beslutar 
ATT fastställa föredragningslistan. 

 
3. Lägesrunda 

Vi går en lägesrunda där vi bland annat pratar om att det är väldigt varmt ute 
men att det är skönt att vi sitter i en kall källare och har möte. 
 

4. Föregående Wunderlist 
Vi läser igenom föregående Wunderlist. 
 

5. Val av 
a. Mötessekreterare 

Jennie nominerar Sara till mötessekreterare 
Mötet beslutar 
ATT välja Sara till mötessekreterare 
 

b. Protokolljusterare 
Jennie nominerar Simon till protokolljusterare 
Mötet beslutar 
ATT välja Simon till protkolljusterare 
 

c. Uppdragsloggsförare 
Emil nominerar sig själv till uppdragsloggsförare 
Mötet beslutar 
ATT välja Emil till uppdragsloggsförare 
 

d. Parkeringsvakt 
Jennie nominerar sig själv till parkeringsvakt  
Mötet beslutar 



 

ATT välja Jennie till parkeringsvakt. 
 

6. Ekonomi 
Emil håller en kort genomgång om hur ekonomin ser ut. Han berättar också att vi 
har fått en faktura för domän för jul-lan.se, en hemsida som skapades inför ett 
jul-lan 2016. Mötet går in på hemsidan och Emil kommer med förslaget att lägga 
ned hemsidan. 
Mötet beslutar 
ATT lägga ned hemsidan 
 

7. Årsplan/Arbetsplan 
I jakten på årsplanen försvinner Sara i Cyberspace men som tur är lyckas Jennie 
hitta den och vi tar en genomgång på hur läget ser ut. Det kommer bland annat 
att ske en ölköpskontroll i augusti, Emil och Simon ska sätta sig och planera 
FSS:en och Jennie blir ansvarig för att hitta folk som vill planera kurshelgen. 
 

8. Rapporter 
a. UNF Tillsvidare 
b. Nöjesresan 
c. UNF Roadtrip Gang 
d. Studiecirkeln 
e. UNF Soberlan 
f. UNF 38 Kamratkretsen 

Mötet noterar rapporterna och går vidare med livet. 
 

9. Ny VU 
Jennie har fått ett mejl från Jonas som uppdaterar om statusen i jakten på en ny 
Verksamhetsutvecklare. Han har kallat tre personer till intervju i Stockholm och 
Jennie berättar lite kort om de tre personerna. 
 

10.Somalia Youth Power 
Vi läser upp Patriks exemplariska rapport och kommer sedan fram till att Emil ska 
prata med Patrik om hur han ska hantera situationen. Mötet är också överens om 
att föreningen inte kan få tillgång till en lokal förrän dem har registrerat sina 
medlemmar. 
 

11.Kursgården 
Kursgårdsstyrelsen har skickat ut info om att Kursgården vill ha ett eget årsmöte 
den 11:e november. 



 

Mötet beslutar 
ATT kursgården kan ha möte den 11:e november. 
 
JB har valt att lämna styrelsen men vi ser ingen mening med att fylla den platsen 
nu utan väntar tills årsmötet och Jennie ska meddela Cia om detta. 
 

12.Förbunssamling 
Ingen har anmält intresse för att åka på förbundssamlingen i Örnsköldsvik. Sara 
och Simon säger att de är taggade på att åka och mötet kommer överens om att 
de får ta distriktets två platser. 
 

Mötet ajourneras för att rädda smöret och osten 
 

13.Skicka ut fakturor/medlemsantal 
Vi behöver få upp antalet medlemmar, betalande och registrerade, Emil ska 
skapa fakturor innan arbetet kan fortsätta. 
Gällande SYP så diskuterar vi att de fortfarande inte har några medlemmar och 
hur det ska lösas. Jennie ska prata med Womba och se till så att samtliga i den 
föreningen blir medlemmar och Emil har kontakt med Araby. 
 

14.Föreningars årsmötesprotokoll 
Emil informerar om vilka föreningar som har och inte har rapporterat in 
årsmötesprotokoll.  
 

15.UNF Araby 
UNF Araby vill köpa en fritidsgård och Emil förespråkar att vi förutom att hjälpa till 
med det även ska hjälpa till att betala hyran eftersom att det kan generera fler 
medlemmar och vi har förtroende för föreningen. Mötet är positiva till Emils 
förslag. 
 

16.Övrigt 
a. Skåpet vid UNF-rummet 

Länstrafiken Kronoberg vill ha tillgång till skåpet, och här får Jennie 
parkera sig själv då hon börjar sjunga på Länsförsäkringars rejklamjingel. 
Byggnadsföreningen har sagt att det är okej att de får tillgång till skåpet. Vi 
ska därför se till att tömma skåpet och tillsammans med Patrik ska vi hitta 
en tid som passar. 

b. Womba Womba 
Simon har tagit kontakt och ställt frågan om årsmötesprotokollet. 



 

 
17.Kommande möten och fikaansvarig 

Nästa möte är den 28 augusti och Emil föreslår att vi väntar med att bestämma 
mötet efter det tills alla har fått sina scheman. Jennie fixar fika till 
septembermöte, och kollar med Mina om att fixa fika till nästa möte. 
 

18.Mötet avslutas 
Jennie avslutar mötet genom att banka handen i glasbordet. 


