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Förslag till föredragningslista vid sammanträde  med UNF:s förbundsstyrelse 2012-05-04 — 06  
 
Ärende Vem Tidsåtgång Förslag Beslut 
1. Öppnande 
 

 
 

   

2. Fastställande av föredragningslistan 
 

LE 5 min Bilaga  

3. Val av justerare 
 

 5 min   

4. Föregående protokoll 
 

LA 10 min Bilaga  

5. Lägesrunda  
 

ALLA 20 min   

6. Rapporter 
- Anmälningsärenden 
a) Föreningsförändringar  
b) Representation  
 
- Utskott 
c) Förebygg  
d) Sociala  
e) Drogpolitik 
f) Globalt  
g) Organisation 
h) AU-rapport  
 
- Styrelse 
i) Ordföranderapport Vidar 
j) Ordföranderapport Linda 

 
 

- Kansli 
k) Generalsekreterare 
l) Pengar att söka 
m) Ekonomisk rapport 
n) Personalpolitik 

 
- Grupper  

 
 
 

- RS  
 
o) Rapport IOGT-NTO 
p) Rapport III 
q) Rapport NSF 
r) Rapport JUNIS 
s) Rapport UNF 
t) Rapport VitJul 

 
 
 
 

 
 
AW 
AW 
 
 
AA 
KM 
LE 
RÅ 
VA 
LE 
 
 
VA 
LE 
 
 
 
AW 
AW 
LB 
AW 
 
 
 

 
5 min 
 
 
 
20min 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
5 min 
5 min 
20min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilaga 
Bilaga 
 
 
Ej inkommen 
Bilaga 
Bilaga 
Bilaga 
Bilaga 
Bilaga 
 
 
Bilaga 
Bilaga 
 
 
 
Bilaga 
Bilaga 
- 
- 
 
 
 
 
 
Ej inkommet 

 



Ärende Vem Tidsåtgång Förslag Beslut 
7. Diskussionsärenden 

a) Kamratstöd- 
b) Framtidens skolmetod 
c) Taktisk plan för UNFs 

medlemsorganisationer och 
diskussion angående politisk 
breddning 

d) Reviderade grundsatser 

 
LE 
LE 
VA 
 
 
 
MT 

 
60 min 
90 min 
 
 
 
 
 

 
Bilaga 
Bilaga 
Bilaga 
 
 
 
Bilaga 

 

 
8. Beslutsärenden 

a) Idedebatt och politisk förnyelse 
b) Motion för Active Alkoholindustrin 

 
 

 
VA 
VA 
 
 

 
30min 
10min 
 

 
Bilaga 
Bilaga 
 
 
 

 

9. Nästa möte 
 

    

10. Avslutning     

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Anmälningsärenden – föreningsförändringar   
 
 

1. Den 19 februari godkände ordförande Vidar Aronsson och generalsekreterare 
Astrid Wetterström nybildandet av  
06D6524 UNF Mys:ät, JÖNKÖPING 
 

2. Den 17 april godkände ordförande Vidar Aronsson och generalsekreterare Astrid 
Wetterström namnändringen t av   
03D6502 UNF IOD, HABO 
Till 
03D6502 UNF Optic, HABO 
 

3. Den 17 april godkände ordförande Vidar Aronsson och generalsekreterare Astrid 
Wetterström nedläggningen av   
06D6505 UNF K:T, HABO 
 

4. Den 3 april godkände ordförande Vidar Aronsson och generalsekreterare Astrid 
Wetterström nedläggningen av följande föreingar: 
22D0175 UNF Sollefteå 
22D0395 UNF Super fly Disco 
22D0946UNF-Ligan 
22D6191 UNF FNU 
22D6207 Sundsvall UNF   
22D6234 UNF New forest 
 
 
 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att  notera anmälningsärenden om föreningsförändringar. 
 
 
Andreas Jonasson 
Stockholm, 2012-04-25 
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Anmälningsärenden - representation  
 

• Den 2 mars träffade Linda Engström och Elin Ramfalk (NSG) Socialdepartementets 
utredningsgrupp för provköp för att berätta om våra erfarenheter av folkölskontroller och 
vår syn på provköp 

• Den 5 mars deltog Vidar Aronsson och Linda Engström på möte med LSU om 
idédebattserie för 2012. 

• Den 13 mars deltog Vidar Aronsson i styrgruppsmöte för Överenskommelsen på 
utbildningsdepartementet 

• 14 mars deltog Linda Engström i Nocturums seminarium om Nya perspektiv på 
alkoholfrågan  

• 15 mars deltog Linda Engström i LSU:s ordförandenätverk 
• 16 mars kommenterade Linda Engström drogvaneundersökningen bland unga på CAN-

dagen 
• 21 mars träffade Linda Engström ca 20 stödgruppsledare som gått Hela Människans 

stödgruppsledarutbildning och berättade om möjliga samarbeten 
 

• 26 mars deltog Linda Engström i en mikrodebatt mot Ingrid Lindqvist CUF:s vice 
ordförande om alkoholskatt i Kvällsöppet 

• Den 28 mars deltog Vidar Aronsson på möte med KFUMs ordförande Anna Magnussion  
• 28 mars deltog Linda Engström på Alkoholpolitiskt forums årsmöte och seminarium 
• Den 3 april deltog Vidar Aronsson på Civos frukostseminarie om uppföljning av politiken 

för det civila samhället 
• Den 3 april deltog Vidar Aronsson på möte med Sektor3s valberedning 
• 11 april deltog Linda Engström och Vidar Aronsson på LSU:s seminarium Med vilket syfte – 

en kartläggning av lokalt stöd till unga organisering 
• Den 17 april deltog Linda Engström och Vidar Aronsson på IOGT-NTO-rörelsens 

ordförandeträff 
• Den 18 april deltog Linda Engström på Ideell Arenas seminarium om ”Nytänkande 

framtidshopp eller bångstyriga rebeller - unga ledare som resurs eller hinder” 
• 18 april representerade Linda Engström SLAN:s som ombud på Föreningen Fruktdryckers 

årsmöte 
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• 19 april höll Linda Engström ett anförande om UNF, alkoholpolitik och Ett bra uteliv på 
Forum för unga politiker i Nordvästra Ryssland och de nordiska länderna 

• Den 21 april deltog Vidar Aronsson på NBV Stockholms årsmöte och pratade om att 
prioritera verksamhet i NBVs ungdomsorganisationer 
 

 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att notera rapporten. 
 
Andreas Jonasson 
Stockholm, 2012-04-26 

 



Rapportärende 

 
 
 

 

 

Rapport från Sociala utskottet 
 

Upplägg 

Utskottet har haft svårt att synka ihop kalendrarna denna perioden så vi har haft ett skype-möte 
där alla deltog och har även träffats enskilda utskottsmedlemmar i samband med bl.a höjdaren. 

Resultat 

Utskottet har diskuterat arbetet i utskottet och hur vi kan arbeta bättre som grupp. Vi har 
omfördelat ansvararen för projekten så att det är två ansvariga för varje projekt för att det lättare 
ska finnas någon att bolla med och för att säkerställa resultaten. 

Höjdarens andra helg är genomförd och deltagarna var betydligt mer peppade efter denna. Vi har 
tyvärr fått ett avhopp så nu är det åtta deltagare. De har börjat planera projekt som de ska jobba 
med efter att kursen avslutas och nästa träff så ska planeringen följas upp 

Planeringen av Julkursen är i full gång och inbjudan har gått ut och det har börjat trilla in 
ansökningar, mestadels som ledare. Vi har skickat in fyra ansökningar för extern finansiering, vi har 
fått ett avslag och en beviljad på 70 000. 

Planeringen av Öppet Hus är så gott som klar, lite smådetaljer kvar. Inbjudan har gått ut och det har 
inte kommit några formella ansökningar ännu men några som visat intresse via facebook. Peppa i 
era fadderdistrikt att söka! 

Stödgruppssamarbetet har gått vidare i två riktningar. Några av höjdarna kommer jobba vidare 
med ett samarbete lokalt, i Stockholm har de startat en kontakt med hela människan. Linda 
Engström kommer besöka Stödgruppsledarnas Förening Sveriges årsmöte för att berätta lite om 
UNF och hur vi kan jobba ihop. Vi bjöd även in personer från rörelsen som både har erfarenhet och  
som jobbar med kamratstöd idag för att prata om kamratstödet i UNF i ett vidare perspektiv och 
om det bör utvecklas och på vilket sätt. Deltog gjorde Karin Melbin, Gabriella Franzén, Nathalie 
Carlryd, Espen Bjordal, Björn Lanefeldt och Helena Wannberg. Vidare tankar utifrån det kommer i 
bilagan om ett långsiktigt kamratstödsarbete i UNF. 
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Rapportärende 

Projekt Pengar 
använda 

Pengar 
avsatta 

Ansvarig 
person 

Läge med projektet 

Höjdaren socialt 22600 150 000 Karin Melbin 

(Marcus 
Thörn 
Damin) 

/Anna-Maria 
Mårtensson 

Den andra helgen är 
genomförd och Karin var 
med under större delen 
av helgen.  

Stödgruppssamarbete  49 000 Karin Melbin/ 
Linda 
Adolfsson 

Enskilda lokala initiativ är 
påbörjade. En större 
översyn av hela 
kamratstödet i UNF ska 
kunna utveckla det 
ytterligare. 

Översättning av material  8000 Gabriella 
Franzén 

(Marcus 
Thörn 
Damin) 

Peter Ahlsén har börjat 
översätta några av 
materialen till engelska. 

Öppet hus  30500 Linda 
Adolfsson  

(Karin 
Melbin 

Inbjudan har gått ut och 
kursledning är klar. 

Medlemskapet  1000 Linda 
Adolfsson 

Undersökningar via 
facebook är påbörjade. 
Eftersöker nu 
medlemmar från olika 
bakgrund och distrikt 
som referenspersoner. 

Föreläsningsturné  0 Gabriella 
Franzén 

(Linda 
Adolfsson) 

 

Julkursen 2012  200000 Gabriella Inbjudan har gått ut. Har 
skickat in ansökningar för 



Rapportärende 

 

Up
pfö
ljni
ng 
Vi 
pla
ner
ar 

för ett möte inför sommaren. Fokus ligger på Öppet hus, Höjdaren och planering av Julkursen. 
Marcus och Karin är ansvarig för uppföljningen av höjdarna för att kunna guida dem i sina 
kommande projekt. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

Att notera rapporten 

 

Karin Melbin, 073-0679620, karin@unf.se 
2012-04-24 Göteborg  

 

 

 

+ 70000 Franzén 

(Karin 
Melbin) 

extern finansiering. 

Uppdatera Policys   Karin Melbin 

(Gabriella 
Franzén) 

Utskottet har börjat titta 
på det utifrån FS 
synpunkter. Planeras 
klart till hösten. 



Rapportärende 

 
 
 
 
 
Rapport från utskott   

Upplägg 
7 mars och 24 april har vi haft möten digitalt där vi stämt av våra projekt. Det huvudsakliga arbetet 
har skett i undergrupper, i par eller på egen hand senaste tiden. 

Resultat 
Nedan finns våra äskade projekt för 2012 samt en del andra budgetposter vi är ansvariga för och 
kort hur läget ser ut 

Projekt Pengar 
använda 

Pengar 
avsatta 

Ansvarig 
person 

Läge med projektet 

EU:s alkoholstrategi 0 79500 Alina A  EU-grupp ska tillsättas och kring 
midsommar planeras en Brysselresa för 
intresserade medlemmar, förhoppningsvis 
hela den blivande EU-gruppen.  

Politisk assistent 0 100000 Alina Simon Olsson och Dalida Barukh Chomille 
är våra assistenter just nu, höstens tjänst är 
under rekrytering.  

Ettbrauteliv material 34000 88000 Linda A Elma jobbar vidare med hemsidan och har 
tagit in offerter på t-shirts. Almedalen och 
sommarprylar i planeringsfas. Brauteliv-
shop på hemsidan. 

Påverkanspott 8000 40000 Linda E Seminarium med politiska 
ungdomsförbund är genomförd. 

Nyhetsbevakning 0 15000 Linda E Pengar kommer betalas till Drugnews. 
Almedalen 0 60000 Lovisa B  Almedalen flyter på. Det mesta praktiska är 

ordnat. Diskussionsgrupp igång för 
fundering på aktiviteter att göra 
och politiker att träffa. 

Ettbrautelivhelg 59 900 61000 Linda E 24 deltagare skapade 9 utelivsgrupper som 
idag är mer eller mindre aktiva. En mycket 
lyckad helg! 

Påverkanspoäng 0 40000 Linda A  Poängen klara, rapporteringssystem 
behövs sen måste det marknadsföras mer 
för att komma igång.  

Folkrörelselobbyister 0 0 Lovisa B  Ett bra utelivs-helg-deltagarna är nu 
deltagare. Även andra intresserade 
UNF:are. Ett förklaringsmejl ska gå ut till de 
gamla Folkrörelselobbyisterna. 
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Rapportärende 

Djupdykning i äskningar och övriga områden som är aktuella 

Provköpsutredning 
Socialdepartementets utredningsgrupp är klara och förslaget är att åter ge kommunerna 
möjlighet att utföra kontrollköp av folköl, tobak och läkemedel. Detta välkomnas givetvis av UNF 
och förslaget förväntas gå igenom eftersom det var folkhälsoministern som ville ha denna 
utredning med syftet att just undersöka möjligheter att ge kommunerna detta verktyg.  

Utelivsgrupper 
Av utelivshelgen har 9 utelivsgrupper fötts och fokus nu är att få dem så aktiva som möjligt och 
bygga egna projektplaner och genomföra drogpolitiska aktiviteter och påverkan. Norrbotten, 
Västerbotten, Västmanland, Örebro, Jönköping, Göteborg, Kronoberg, Kalmar och Skåne har en 
utelivsgrupp var.  

Kommunenkäten 
Stor fokus under denna period har varit att genomföra den kommunenkät som är ska resultera i en 
kommunranking. Frågor som ställts handlar om ungas inflytande, nyktra mötesplatser och 
kommunen insatser för att minska alkoholkonsumtionen. Spännande resultat väntar i början av 
maj.  

Utbildningar 
Vårt utbildningsmål är högt och det behöver genomföras fler drogpolitiska utbildningar runt om i 
landet. Vi kommer genom projektbanken söka efter personer som vill arrangera en helg för 
UNF:are som sympatiserar med regeringspartierna och är intresserade av partipolitik tillsammans 
med de politiska ungdomsförbundens medlemmar som är intresserade av alkoholpolitik.  

Media 
Medialt har UNF uppmärksammats mycket under denna period, både lokalt och nationellt. Lokalt 
har fokus varit från DÅM:en, nyvalda DS:ar och diverse verksamhet och några brautelivsgruppers 
aktiviteter. Nationellt har bland annat följande publicerats 

• 4 mars, DN.se, artikel om utelivshelgens krogkontroller 

• 8 mars, Dagens Samhälle, debattartikel Fest – en feministisk frizon eller ett fängelse? 

• 21 mars, Aftonbladet, artikel om Filip & Fredrik  

• 26 mars, Kvällsöppet, mikrodebatt om alkoholskatt 

• 12 april, GP, debattartikel med Grön ungdom om öppettider i Göteborg 

• 16 april, debatt.svt.se, debattartikel om alkoholskatten 

  

 

 

 



Rapportärende 

Uppföljning 
Fysiskt möte planeras till juni.  

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Linda Engström, linda.engstrom@unf.se, 0733-726264 
Tväråbäck 2012-04-25 



Rapportärende 

 
 

Rapport från Globala utskottet Maj 
Andrea Holm, Eric Tegnander, Linn Heiel Ekeborg, Rasmus Åkesson, Simon Tullstedt (vik handläggre)   

Upplägg 
Arbete har pågått på var sitt håll med projekten uppdelade sinsemellan. Ett större 
skypemöte hölls 19 mars och ett mindre den 16 april. Vi Har även börjat tagga för ett 
helgmöte V21. 

Resultat 
Vad har berörda kommit fram till?  

 

Projekt  Pengar 
använda 

Pengar 
avsatta 

Ansvarig 
person 

Läge med projektet 

Unf till Island  15000  200000  Andrea  Alla platser bekräftade. Många 
avhopp innan deadline men 
många villiga reserver. 
Formulär ute för fullständig 
anmälan och vi kommer att 
ringa alla minderårigas 
målsmän.  

Globala Nätverket    23000  Rasmus   Global Youth Empowerment 
Weekend är nya namnet. 9‐11 
November. Den lättilgängliga 
plattformen kan bli en app. Vi 
tittar på det men har inte 
kommit till något konkret 

Konceptspridning    5000    Ligger och skvalpar 
Vinnare från ADIC  13000  20000  Rasmus  Genomfört. Maheeka och 

Pathum var här i nästan två 
veckor. Efter lite krångel med 
visum så kom de några dagar 
senare men stannade också lite 
längre.  

Utbyte Finland    20000  Eric  Finländarna har inte lyckats 
motivera några deltagare. Så 
projektet läggs ner. 

Insamling      Rasmus  Vi kommer att  diskutera hur vi 
vill satsa på insamlingen. Vi har 
upptäckt att arbetsplansmålet 
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Rapportärende 

är svårt. På ett sätt har vi redan 
uppfyllt det och på andra sätt 
är det väldigt svårt att mäta hur 
mycket vi fått in. 

Ombud 
Activekongress 

  Whatever 
it takes ☺ 

Rasmus  Eric, Malin och Anna T är 
bekräftade. John bestämmer 
sig i dagarna.  

Volontärer      Eric/Rasmus  Det okej på Finland. Null på 
Island har valt Nicklas 
Bergström som volontär hos 
sig. 

Active/Norgu      Eric  Seminarier har hållits och de 
har haft deltagare. Vi blir bara 
kontaktade i sista stund när 
anmälningsläget ser mörkt ut. 
Och det har det inte gjort 

Shyst resande      Linn  Vi tror mycket på detta och 
värdet i att vi är många bakom 
en fråga. Så vi tänker oss att vi 
tar tag lite där och kanske styr 
det hela vidare. I startgroparna. 

 

Uppföljning 

 
Vi använder vårt  googleark med färgkoder, känns fortfarande bra. 

V21 hålls nästa livemöte. I en stuga utanför Jönköping. Då ska vi jobba på gruppen och att 
utarbeta strategier för resten av året.   

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att  notera rapporten 

 

Rasmus Åkesson, 0730232223 
Lugnåsberget den 24 april 2012 

 

 



Rapportärende 

 

 

Rapport från organisationsutskottet  

Medlemmar: Vidar Aronsson, Lina Boberg, Malin Thorson, Linda Tjälldén. 
Handläggare: Ulrika Jansson.  

Upplägg 
Denna rapport innehåller denna gång tre delar: Saker utskottet vill belysa, uppföljningsdokument 
för utskottets projekt, förslag på direktiv för UNF:s kommunikationskanaler 

Resultat 
Några saker utskottet vill belysa förutom uppföljning i varje specifikt projekt: 

1. Inställda specialisten 

Två relativt sett små specialister har genomförts, men i övrigt har inställningarna varit flera. Ett 
problem som utskottet kommer analysera på sitt möte i maj, men det är värt att notera att det inte 
bara av sig själv blir utbildningar. 

2. Utvärdering av DÅM-åtgärder 

Flera åtgärder är genomförda för att stärka distrikten i samband med DÅM. I år var betoning på:  

• DÅM-kit av lite uppgraderad karaktär 

• Försök med att erbjuda mötesordföringar 

• Utdelning av Utmärkelsen: årets eldsjäl 

Vi har tänkt utvärdera dessa utifrån kostnad, tidsåtkomst och uppskattat resultat.  

3. Fokus på DSS & förbundssamling i horisonten 

DSS:en har tagit tid från oss alla och vi hoppas kunna göra en DSS som ständigt överträffar den 
tidigare. Några försök till förbättringar: 

• Mer och tydligare material till deltagaren 

• Bättre sittning för helgruppspass av högre kvalité 

• Utmana gruppen med extern hjälp på fredagskvällen 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

 

Vidar Aronsson | 2011-04-24 | Liljeholmen 
070 22 000 16 | vidar@unf.se 
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Projekt Status
Pengar 
avsatta

Beräknat 
överskott/
underskott Ansvarig

Extern 
ansvarig När ska det ske Läge

Välj status: "Klar", 
"Pågående", 
"Väntar", "Ej 
påbörjad"

INTERN 
KOMMUNIKATION

Fokus på ledarskap Pågående 30 000:- Vidar

Insamlingsarbetet inför ledarskapspolicy 
fortsätter på DSS:en. Arbetet med 
ledarskapsboken fortskrider och Idealistas 
kommer stå som avsändare, men med UNF, 
SSU och ABF som styrgrupp. Cecilia Elmqvist 
kommer vara redaktör och projektleda boken, 
vilket vi tror kommer bli mycket bra.

Komin-grupp Pågående 0 Vidar

Elma och 
Sofia på 
kansliet

Avsluta första fasen 
under våren

Ett förslag/utkast på regler för UNF:s 
kommunikationskanaler är framtagna och 
kommer antas inom några veckor. Det stora 
nya är Distriktsnytt (ett nyhetsbrev) som vi 
hoppas ska bli en framgång. Denna bifogas 
också utskottsrapporten.

Premiering Klar 35 000:- Vidar

Shoppen är klar. Och finns att använda. 12 
beställningar har hitintills gjorts.
Majoriteten av distriktsutmärkelserna är 
utdelade. Roligt och uppskattat inslag!
Senare ska en mer ordentlig utvärdering 
genomföras.

DISTRIKTSSTÖD
Utvecklingspeng till 
distrikt Pågående 48 000:-

plus 20 
000:- Lina

Linda 
Engström

Utkast på kritier gjorda, Linda har nu kontroll 
över pengarna



Verksamhetsnätver
k Pågående 60 000:- 0 Lina

Studentnätverket är genomfört och Viggo 
Stahle har utsetts till "sammankallande". 
Lägger upp ett utkast på text till hemsidan på 
sites idag. 14/2:Viggo vill inte längre jobba 
med studentnätverket, måste hitta någon ny. 
(ny bohuslänskonsulent intresserad av av 
SXE-nätverk /Malin) /Har lagt ut ett textförslag 
på sites. Lina/

FÅM Pågående 0 0 Linda
Inget ytterligare har gjorts sen sist, jag och 
Andreas ska kika lite på det här tisdag 24 april

DSS Pågående 175 000:- Vidar 27-29 april Allt är på gång. SNART SMÄLLER DET!
Fadderdistriktsöver
enskommelse Pågående 0 0 Lina Till DÅM

Information gick ut till alla fsfaddrar innan 
dåm.

Utvidga D-bidrag Klar Lina
Andreas 
Jonasson 16/2 skickades informationen ut om d-bidrag.

Demokratiska DÅM Klar 10 000:- plus 5027:- Linda

Tidsödande projekt men lyckat i dom distrikt 
det har genomförts DÅM med en extern 
mötesordförande.

DÅM-paket Klar Malin Klart

Lyckat! Lite problem med postgång och 
liknande men överlag ett uppskattat inslag av 
distrikten som mottagit paketen. Överblivna 
pärmar som köptes in kommer delas ut vid 
DSS:en.

BILDNINGSSYSTE
MET Malin

Utbildningar på 
uppdrag Pågående 300 000:-

100 000 :- 
överskott 
(kanske 
mer) Malin Löpande

Under våren har två utbildningar genomförts, 
två ställts in på grund av för få anmälda och 
en femte har ett oklart öde. Ny utlysning för 
hösten har skickats ut och läget för arrangörer 
ser gott ut. En diskussion ska genomföras av 
hur det har gått hittills och vad vi kan göra för 
att det ska fungera bättre.  



Kommunicera 
bildning Pågående 0:- Malin Löpande

Specialisterna har varit med i flera nyhetsbrev 
och en artikel i detta Motdrag om bildning. 
Inför hösten ska en plan tas fram för 
marknadsföring av Specialisterna.

Validering Pågående 0:- Vidar Elma

Under våren, helt 
lanserat och sjösatt 
inför höstens kurser.

Vidar och Elma har numera pucken! Elma har 
gjort klart pins för Specialisterna och diplomen 
kommer vara klara när pinsen levereras. 

Höjdarna Pågående Malin
Under 
sommaren/hösten

Diskussionerna på FS-mötet ska 
sammanfattas. Under sommaren/hösten ska 
tips/riktlinjer för arrangerandet av Höjdarna tas 
fram.

Fixa utbildningsdel 
på hemsidan Pågående 0:- Malin Elma Snart

En Bildningsdel finns nu upplagd på 
hemsidan. Malin och Elma arbetar med att 
fylla på med material och tips.

Utbildningsarbetsgr
upp Pågående 20 000:-

5 000 kr 
överskott Malin På gång

Några men inte tillräckligt många har 
rekryterats som kan utföra olika uppdrag. Efter 
DÅM:en ska vi arbeta med att fånga upp 
avgående DS-ledamöter och till hösten ska vi 
arbeta med lokala bildningsambassadörer för 
Specialisterna. 

Föreningshandbok/ 
Föreningsportal Väntar 0:- 0:- Vidar Jönköping? ? Kansliet/Jönköping/Malin ska göra något bra. 

Uppdatera material Väntar 0:- 0:- Linda ?

Process pågår med att hitta personer att 
delegera till. UNF:aren avancerad, FSS-
material, FÅM-material. 

Bildningspamflett Pågående 0:- 0:- Malin
Amanda 
Ylipää Våren 2012

Grundmaterial har sammanställts. Projektet 
har delegerats till Amanda Ylipää och ett 
första utkast har skrivits.  

DO- och DK-
nätverk Väntar 255 000:- Lina Wendelsberg Maj 2012-jan 2013

Haft utvärderingsmöte. Anteckningar ligger 
uppe på sites. 

Förbundssamling Pågående 150 000:- Linda BORÅS! 21-23 september

En grupp bestående av Linda Tjälldén 
(sammankallande), Vidar Aronsson och Lina 
Boberg ska börja planeringen av 
förbundssamlingen. Ulli kontakt på kansliet. 
En inbjudan är på gång. Elma håller på och 
fixar layout. 



Arrangörspärm Klar 0:- 0:- Linda Klart

 Utbildningsriktlinjer Klar 0:- 0:- Linda Klart
Distriktspärm Klar 0:- 0:- Malin Klart
 
FOLKBILDNING

Projektbildarna Pågående 200 000:- 0:- Linda Pågående
Arbetet fortlöper bra. Vi är i inledningsskedet 
av ny rekrytering. Spännande!

NBV Pågående Ullie

Samtal med Peter Axelsson (Förbundssek. 
NBV) har påbörjats för att skriva 
verksamhetsöverenskommelse mellan 
förbunden. Vidare har materialen blivit 
färdigställda och ligger på hemsidan. Vi har 
fått medel för att arbeta med implementering 
och det är något som förbundsutvecklaren ska 
arbeta med under året. 
Implementeringsarbetet är på gång nu. Träffar 
konsulenterna i helgen och pratar hur man 
använder materialen. Möten med 5 
UNFdistrikt och NBV Avdelningar är på gång 
innan sommaren.

Klar
Pågående
Väntar
Ej påbörjat



FÖRSLAG PÅ DIREKTIV FÖR UNF:S 
KOMMUNIKATIONSKANALER



FÖRSLAG PÅ REGLER FÖR DISTRIKTSNYTT

Syfte
Säkerställa bred och relevant informationsspridning till distriktsaktiva medlemmar 
i UNF.

Primär målgrupp 
Distriktsstyrelser och konsulenter.

Sekundär målgrupp 
Distriktsintresserade, FS, utskott, kansli.

Innehåll 
Utgångspunkten är att allt som ska skickas till distrikten ska skickas genom just 
distriktsnytt. 

Krav på innehåll
Senast sista dagen i varje månad ska informationen som ska med i ”Distriktsnytt” 
skickas till ”distriktsnytt@unf.se”. Inskickat material ska innehålla följande:
·      Rubrik
·      Eventuell bild
·      Beskrivande text (max 500 tecken, inklusive blanksteg)
·      Länk för vidare information
·      Eventuell bilaga

Distriktsnytt går ut senaste den 7:e varje månad.

Regelbundenhet 
 11 ”Distriktsnytt” per år. Distriktsnytt går ut i början av varje månad, förutom ett 
uppehåll i juli. Extrainsatta distriktsnytt kan förekomma men bara i undantagsfall.

Interna mål 
100 läsare till varje ”Distriktsnytt”. 17 av 23 distrikt ska uppge att det är en viktig och 
relevant informationskälla.



FÖRSLAG PÅ REGLER FÖR DIREKTMEJL TILL ”LANDET”

Direktmejl till listorna ”do@unf.se” respektive ”faltkonsulenterunf@sobernet.nu” 
ska enbart göras vid särskilt undantagsfall. Eller för att det är extremt akut. Detta 
ska i så fall stämmas av med Vidar Aronsson (070 22 000 16 eller vidar@unf.se).

I sådant fall gäller följande:
·         Tydlig rubrik som också avgör om det är brådskande.
·         Tidigt i mailet meddela vem som förväntas göra något.
·         Hålla mailet kort och istället bifoga information som är längre.

FÖRSLAG PÅ REGLER FÖR UNF-FACEBOOK-KONTO

Syfte 
Stärka bilden av den interna organisationen som gemensam, engagera medlem-
mar, sprida information och skapa dialog kring frågor.

Primär målgrupp  
Medlemmar.
 
Sekundär målgrupp 
Potentiella medlemmar.

Innehåll 
Inlägg ska vara något av följande:
·    Rapport från verksamheten (bild, beskrivning som dokumenterar något kul som 
händer ute i verksamheten) (Biträdande sekreterare, FS)
·    Diskussion/tips (Saker som förbundet tycker det behöver diskuteras/spridas - 
nytt i UNF-shoppen, nya uppdrag man kan söka eller tips på verksamhet är exem-
pel)
·    UNF-frågor i media (Länkar vidare där UNF är i media eller omnämns, gärna 
ungdomsbetonat)



Regelbundenhet 
Max en av varje sort och dag. 
 
Vem 
Politisk sekreterare, Strategisk kommunikatör, Biträdande generalsekreterare, FS.
 
Resultatmål  
2 500 likes före årsskiftet.

FÖRSLAG PÅ REGLER FÖR TWITTER

Syfte 
Delta i den drogpolitiska debatten och opinionsbilda i våra frågor.
 
Primär målgrupp 
Drogpolitiskt intresserade.

Sekundär målgrupp 
Medlemmar.

Innehåll 
Spridning av bra information och uppdaterande nyheter, dialog med beslutsfat-
tare/journalister/opinionsbildare.

Resultatmål 
Fler följare än IOGT-NTO (just nu 1 200)

Vem 
Politisk sekreterare och drogpolitiska utskottet.

Regelbundenhet 
Minst 3 tweets per dag.



FÖRSLAG PÅ REGLER FÖR UNF:S NYHETSBREV

Syfte 
Informera och engagera medlemmar.

Primär målgrupp 
Medlemmar.

Sekundär målgrupp 
Rörelsemedlemmar/kompisar till medlemmar.

Innehåll 
Följande regler gäller för innehåll:
·    Informationen ska vara aktuell och relevant för en bredare grupp, inte lokal.
·    Kortare brödtext (max 500 tecken, inklusive blanksteg) jobba med bilder och 
gärna länka vidare.
·    Använd tydliga rubriker. 
·    Informationen skickas till UNF:s strategiska kommunikatör.
·    Deadline – torsdagar. 

Vem 
Strategisk kommunikatör.

Regelbundenhet 
En gång i veckan, cirka 40 veckor om året. Störst uppehåll under sommaren. 



Syfte 
Att ge speci!k information till speci!k målgrupp.

Primär målgrupp 
Olika för varje sms-utskick.  

Innehåll 
Följande regler gäller för innehåll:
·    Används till att nå speci!ka grupper.  
·    Personligt tilltal. 
·    Kort och pepp information.
·    Tydligt och skräddarsytt budskap.

Vem 
Strategisk kommunikatör. 

Regelbundenhet 
Vid behov.

FÖRSLAG PÅ REGLER FÖR SMS-UTSKICK



Rapportärende 

 
 

 

 

 
Rapport från AU 
 

Uppdrag ur delegationsordningen 
Göra remissyttranden 
Hantera inkomna bidragsansökningar i storleken 20 000-100 000 kronor 
Ekonomiska frågor understigande 100 000 kronor 
Nominering av representanter i styrelse 
Representationsärenden rörande kongresser och ombudsmöten där vi är medlemmar 

Upplägg 
Möten en gång i månaden (om behov finns) över skype. 

Besluten är korrekt i sak men någon skillnad mot protokoll kan finnas då AU-protokollen inte är helt 
klara i skrivande stund 

Resultat 
6 mars 

Ansökan från POP - Almedalen 

Att  bifalla ansökan från POP om 20 000 kr till Almedalen 

Att  pengarna ska tas från FS till förfogande 

Ansökan: Vinster till ADIC´s Digital Stories 

Att  bevilja 10 000 kr för vinster till ADIC´s Digital Stories 

Att  pengarna tas från FS till förfogande 

Representation: Våra Gårdars ombudsmöte 

Att  ge Lina Boberg i uppdrag att hitta en representant till Våra gårdars ombudsmöte 

3 april 

Activeombud som fått anställning 

Att John Kraft kan åka om han vill eller avstå men det sker utanför arbetstid 

Bilaga nr   §  
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Rapportärende 

Förträff samt resor till Island för Activeombud 

Att  globala utskottet får använda pengar till detta och att Lina och Astrid väljer vart 
pengarna ska tas ifrån. 

PAS-ansökan Jönköping Said 

Att  avsätta 20 000kr från FS till förfogande. 

CAN-styrelsen 

Att nominera Lina Boberg till ytterligare ett år 

PAS - Terminsstart Uppsala 

Att  bevilja 25 000kr till projektet från FS till förfogande 

Lina röstade inte i frågan då hon sitter i föreningsstyrelsen 

UNF:aren-utbildning 

Att  bevilja 250kr per deltagare och att det tas från distriktsbidraget. 

PAS Jönköping - Skarasommarlandsresa 

Att  avslå ansökan 

 

Uppföljning 
Kommande möte är 8 maj och 5 juni 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

Att notera rapporten 

 

Linda Engström, linda.engstrom@unf.se, 0733-726264 

Tväråbäck 2012-04-24 

 

 



 

 

 

 
Rapport från Förbundsordförande Vidar Aronsson 

Ledning & representation 
Ett arbete för att få struktur och balans i ansvarsfrågor mellan ideella och anställda 
fortsätter ständigt och det har fått själ att diskuteras lite extra senaste tiden. I övrigt har 
tid lagts på att rekrytera ny administrativ sekreterare där både jag och Astrid känner 
också väldigt glada över att Jobjörn ska börja. Överlämning över tid ska kunna ge 
stabilitet. 

Jag har också arbetat vidare i gruppen om dubbelt medlemskap (mellan UNF och IOGT-
NTO) något som ska leda till förslag på styrelsens möte i september. Jag har också lagt 
arbete i Sektor3s valberedning för att få samman ett bra förslag. Arbetet med 
överenskommelse där jag är vice ordförande har lett till ett par möten på 
utbildningsdepartementet vilket är nyttiga kontakter. Har även deltagit vid en 
ordförandeträff.  

  

 Verksamhetsarbete (Fältet, utskottet & övriga projekt)  

Perioden då DÅM genomförs är blandad. För distrikten hör i mycket mindre 
utsträckning av sig, men fältarbetet tar mer tid än annars. Deltagande på DÅM där jag i år 
deltagit på Gotland, Kalmar, Kronoberg och Skaraborg, vilket varit roligt och det känns 
meningsfullt. Utskottsmässigt har arbetet kretsat kring att sy ihop DSS:en, vilket jag har 
stor förhoppning till kan bli bra.  

Känslan generellt kring ”landet” är att det finns bra med kraft i många styrelser, men att 
det är lite väl hög rotation på förtroendevalda (som DO:ar), men också att denna kraften 
inte än ses omsättas i handling. Där tror jag mer behöver ske för att mobilisera den kraft 
som finns i rätt riktning. 

Det är roligt att se målmedvetet engagemang i våra distrikt, men jag blir också orolig över 
oförmågan i flera distrikt till att riktigt förberedda DÅM, trots konsulenter. Jag ser också 
oro i att våra kommunikationskanaler med distrikt inte fungerar särskilt bra, men ser 
hoppfullt på distriktsnytt kan fylla en ny funktion. 

Det har varit spännande att arbeta med Karin & Eric i SWAT-gruppen med delvis 
handfasta och konkreta frågor men också svåra och mer abstrakta utmaningar. Har stor 
tilltro att vi är på väg åt rätt håll. 

Bilaga nr   §  
Beslutsunderlag för 
UNF FS 2012-05-04 – 06 p 6i 
 



Personlig utveckling 

Upplever att jag mer eller mindre hittat en ganska bra balansgång i arbetet och mycket 
fortskrider ungefär i enlighet med plan. Jag mår bra. Nu är det vår! 

 

Lediga 48h: 2 

Ungefärligt veckosnitt på övriga veckor: 34, 5 h 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

Att notera rapporten 

Vidar Aronsson | 070 22 000 16 | v@unf.se 
Stockholm den 2012-04-24 

 



Rapportärende 

 
 
 
 
 
 
Rapport från Ordförande Linda Engström 
29 feb  – 24 april 2012  

Organisation 
Distriktsårsmöten har givetvis varit i fokus senaste tiden. Jag har besökt alla mina tre 
fadderdistrikts årsmöten vilket känns bra för relationsbyggandet. Jag är väldigt glad över att vi 
återigen har 23 distriktsstyrelser vilket var mitt enskilt största mål när jag satte mig i 
förbundsstyrelsen 2007. Jag har varit i Jönköping flera vänder och tagit med mig mycket 
inspiration till framtida möjligheter för UNF, bland annat kring skolmetoder och 
distriktsutveckling. Kongressarbetet börjar så smått och det har gått snabbt att hitta min roll i 
förebyggsutskottet.  

Politik och påverkan 
Veckan innan FS-mötet genomfördes det en fantastisk utelivshelg som resulterade i 9 
utelivsgrupper där några är fullt igång redan nu. Detta är oerhört energigivande. Jag har 
representerat UNF i många olika sammanhang, på seminarier, årsmöten och medialt. (se 
anmälningsärendet representation för detaljer)Tre debattartiklar och medverkan i kvällsöppet är 
resultatet av att media prioriterats upp vilket känns riktigt kul! Möte med provköpsutredningen 
gav ett positivt förslag och att möte stödgruppsledare är mycket uppskattat. Tiden har 
fortsättningsvis ägnats mycket åt förberedelser inför vår kommunranking som släpps i början av 
maj men framöver behöver vi genomföra många politikermöten.  

Personlig utveckling 
Jag har haft en svacka utan att veta om den förrän jag kom ur den. Antar att det är fullt normalt men 
jag är otålig och vill älska allt jämt. Hursom, jag har inte fokuserat särskilt mycket på personlig 
utveckling under denna period men jag ska vara mentor för en tjej inom mentorskapsprogrammet 
Maktsalongen och vet att jag utvecklas hela tiden, framför allt inom media och påverkan. Detta har 
varit en väldigt intensiv period men samtidigt mycket rolig. Jag inser också gång på gång hur 
mycket UNF betyder för mig och för våra medlemmar vilket är det mest motiverande av allt! 
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Rapportärende 

Uppskattad tid 29 feb – 24 april 2012: knappt 55 h/vecka 
3 stycken 48-timmars ledigheter 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

Att notera rapporten 

Linda Engström, linda.engstom@unf.se, 0733-726264 
Tväråbäck 2012-04-24 



 
 
 
 
 
 
 
Generalsekreterarrapport 
 
Personal 
John Kraft är UNF:s flygande fältkonsulent och Mimmi Söderlund har tillträtt som fältkonsulent i 
Södermanland och Västmanland. Vår volontär Aurora Birbilaj är tillbaka på kansliet efter en lång 
väntan på visum hemma i Albanien. 
 
Rekrytering av en administrativ sekreterare är klar. Andreas Jonasson slutar i augusti och vår nya 
administrativa sekreterare Jobjörn Folkesson börjar 3 maj.  
 
På personalsidan har rutiner tydliggjorts efter önskemål av personalen. UNF har en reviderad 
Personalhandbok och ett dokument för kansliets rutiner är framtaget för att tydliggöra vårt 
gemensamma arbete.  
 
Under april genomfördes utvecklingssamtal med alla anställda på kansliet.  Inför årets lönerevision har 
vi genomfört en lönekartläggning tillsammans med facket. Vi har gjort ett rejält krafttag i UNF:s tre 
förråd där det rådde allmänt kaos tidigare. UNF har själva genomfört en medarbetarenkät och en 
arbetsmiljöenkät genom IOGT-NTO-rörelsens arbetsmiljögrupp. Vi ser nu över belysningen, 
kontorsstolar, skrivbord och temperaturen på de kontor som omnämnts i enkäten. En tydligare 
introduktionsplan för nyanställda på UNF håller på att tas fram.  I slutet av april deltog kansliet i 
projektbildarnas insamling en krona lappen. Kansliet planerar en personaldag den 11 maj på temat 
folkbildning och könsneutrala pronomen utifrån våra två kongressbeslut på området. Jackor med 
UNF-tryck och visitkort är beställda till alla anställda som önskar. Offerter för mobiltelefoner och 
tillhörande abonnemang inhämtas och kommer köpas in till hösten.  
 
Årsplan för alla tjänster på kansliet tas fram av respektive medarbetare för att förenkla arbetet, 
säkerställa att inget faller bort under våra tvååriga cykler och för att minimera tapp när personal slutar 
eller uteblir på andra sätt.  
 
Ekonomi 
UNF:s kassör Lina Boberg och jag har tillsatt ekonomiarbetsgrupper och gett respektive grupp en 
uppdragsbeskrivning. Varje arbetsgrupp har en utpekad ansvarig person och en angiven tidsplan. 
Arbetsgrupperna berör externfinansiering, vår spaceball/klättervägg, vårt medlemsregister, våra 
befintliga avtal med IOGT-NTO och våra försäkringar. 
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Andra aktiviteter som jag varit en del av/lett:  
* Möte med sociala utskottet  
*Personalmöten 
*Kongressmöte med UNF:s kongressgrupp 
*Möte med generalsekreterarnätverket genom LSU 
*Styrgruppsmöte (IOGT-NTO-rörelsens generalsekreterare) 
*Arbetsgrupp för det gemensamma materialet till Folknykterhetens vecka 
*Möten med Fake Free 
*Förhandlat vårt hyresavtal med IOGT-NTO 
*Möte inför årets lönerevision hos Arbetsgivaralliansen 
*Möte med UNF:s skyddsombud/arbetsmiljöombud angående arbetsmiljöenkäten 
*Möten med UNF:s kassör Lina Boberg  
*Möten med NBV för framtagandet av en ny överenskommelse 
*Chefsträff med IOGT-NTO-rörelsen, NBV, Våra Gårdar, Folkhögskolorna, Dagöholm och 
Miljonlotteriet på Tollare som IOGT-NTO arrangerade 
*Planeringsmöte inför förbundssamlingen i Borås 
 
Övrigt 
I månadsskiftet april/maj skickas påminnelse nummer ett ut angående medlemsavgiften. Det går 
samtidigt iväg ett sms med liknande information till alla medlemmar som inte betalat 
medlemsavgiften än. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
Att notera rapporten 
 
Astrid Wetterström, 24 april 2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport pengar att söka 
 
UNF betalde ut 122 400kr omgång två 2012. 
  

Sökanden Projekt/arrangemang Ansökt belopp 
Beviljat 
belopp 

UNF and the family Boda Borg 4 700 kr 0
Stockholms distrikt Pride 8 350 8350
UNF Malmö Tivoli 5500 0
UNF Blekinge Värvning 1200 1200
UNF Skåne Värvning 2250 2250
UNF Västernorrland FNV-aktiviteter 3600 3600
UNF Västernorrland Drogfritt arrangemang 3500 3500
UNF GTO Föreningslokal 20000 5000

Linnea G och Anna T Democracy is Dialogue 20000 20000
UNF Eldsjälar FNV-aktiviteter 18000 10000
15 Framåt Föreningslokal 8880 5000
UNF Lilium Spel + inträde lekland 3000 1500
UNF Waria Värvning och uppföljning 5000 5000
UNF Folkrepubliken Föreningslokal 20000 5000
UNF Kalmar DÅM 7000 5000
UNF Göteborg och 
Wendelsberg Filmtävling 7100 2000
UNF Norrbotten Påsklovslan 9800 8000

UNF M1 Dodge Weapons carrier 18000 5000
UNF Göteborg Spelning under FNV 20000 10000
UNF Rumpnissarna Umeå Open 7000 0
UNF Straight Edge Eskilstuna Spelning   15000 5000
Projektbildare Musiktävling 10000 2000
UNF Jönköping (AU-PAS) Sommarresa UNF-Junis 35000 15000

 
 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslås 
 
Att notera rapporten 
 
Astrid Wetterström, 2012-04-25 
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Rapport från IOGT-NTO 

IOGT-NTO verksamhet per den 12 april 2012. Rapporten utgår från IOGT-NTO:s Mål- och 
verksamhetsinriktning och den verksamhetsprognos som framställs till förbundsstyrelsen 
inför deras möten. Detta är ett urval av verksamheter, metoder och resultat vi har genomfört 
och mätt under perioden.  
 
 
Riksstyrelsen föreslås besluta 
 
att till protokollet notera rapporten från IOGT-NTO enligt bilaga. 
 
 
Peter Moilanen 
2012-04-27 
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IOGT-NTO är en stark folkrörelse 

Vi uppnår goda värvarresultat: 864 nya medlemmar av totalt 243 värvare (0,8 procent av 
våra medlemmar – målet är 2 procent). Medlemsundersökningen visar att 85 procent av 
medlemmarna är positiva till IOGT-NTO samt att 70 procent tycker att organisationen lever 
upp till deras förväntningar.  
 
Arbetet med det Nya medlemskapet fortlöper, det har påbörjats ett arbete kring 
introduktionsutbildning för nya medlemmar ihop med NBV samt rekryterat deltagare till en 
seniorutbildning som påbörjas i mitten av april.  
 
19 distrikt har anställda distriktskonsulenter. Två distrikt har avslutat rekryteringsprocesser 
och ytterligare två har påbörjat en process. Ett distrikt står utan konsulent.  

IOGT-NTO är välkänt 

Publicitet om alkoholreklam, understödande av lokala frågor som öppettider samt om 
olagliga alkoholinförsel. IOGT-NTO har också synts i Tänk om-kampanjen och som ändamål 
i Miljonlotteriets TV-reklam.  
 
Vi fortsätter vårt engagemang inom ideell sektor. Nominerat styrelseledamöter till bland 
annat Sektor3, Forum, Ideell Arena, Arbetsgivaralliansen, etc. Vi får förfrågningar kring 
samarbetsprojekt, föreläsningar och gemensamma strategiutbyten från flera organisationer.  
 
Medlemsundersökningen ger oss bilden av att 19 procent av allmänheten uppger att de 
känner någon som är medlem i IOGT-NTO. Ungefär hälften av våra medlemmar pratar ofta 
eller ibland om sitt medlemskap. Ett arbete påbörjas kring hur man kan främja detta. 

IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör 

Vi har inlett samtal med fackförbund, Cancerfonden och Svenska Läkarsällskapet kring 
gemensamma aktiviteter som rör vuxnas riskbruk av alkohol. Vi underblåser en början till 
samtal som pågår kring hur sektorn kan formulera sig i framtidsfrågor. 
 
Arbetet har fokuserat på att planera kampanjen och aktiviteter inför Folknykterhetensvecka 
samt löpande stöd till lokalt och regionalt politiskt arbete.  
 
En opinionsundersökning har genomförts om allmänhetens syn på alkohol och alkoholfria 
aktiviteter. Flera möten har hållits med representanter med olika idrottsförbund kring att 
utveckla Föreningskollen. Arbete kring ISO20121 fortlöper samt kring våra och andras 
alkoholfria mötesplatser under Almedalen. Ett samarbete med musikfestivalen Peace and 
Love har inletts.  
 
Vi har mottagit ca 60 samtal till 020-numret, sociala företag har etablerats i 11 distrikt och 
kontakten mellan Dagöholm och kamratstödet har stärkts. Fler medlemmar har tillkommit 
till våra alkoholpolitiska nätverk – nu är det 122 personer.  
 

IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion 

Mycket av det publicistiska och politiska arbetet har fokuserat på försöksverksamhet med 
kortare serveringstider i Göteborg och Karlstad. Alla mingelarrangörer i Almedalen 2011 (129 
stycken) har blivit kontaktade av oss och vi ber dessa att överväga att anordna alkoholfria 
mingel. Arbetat aktivt med ISO20121. Genom kampanjen Vart femte barn varit med och 
uppmärksammat frågan om barns situation i riskbruksmiljöer. 
 
Vi har bidragit till att flera aktörer har lyft alkoholens roll för icke-smittsamma sjukdomar 
genom svar till WHO kring desamma. Genom IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 
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utbildat Forum Syd kring alkohol som utvecklingshinder. SMR har lyft frågan inom sin 
verksamhet. Se särskild rapport från III.  
 
Vidare har vi sökt projektpengar för värvning som förebyggande insats från FHI. 

IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler 

IOGT-NTO:s sociala företag Vännplatsen (Göteborgsdistriktet tillsammans med föreningen 
Sillviks Hopp) har etablerat förhyrd lokal i Torslanda. Nio digitaliserade lokaler och 
ytterligare några där en process pågår. Miljonlotteriet har påbörjat ett arbete kring digitala 
bingospel på vissa orter. Frågan hanteras genom löpande dialog med fastighetsägare. Vi 
deltar om observatör i Våra Gårdars ungdomssatsning.  

IOGT-NTO är självfinansierat 

Miljonlotteriet har återlanserat ”Tjugan” samt ”Pyramid”. Det nya bolaget för internationella 
frågor är ett led i att utveckla nya produkter. 31 föreningar/distrikt säljer lotter i dagsläget.  
 
Accent kommer att börja sälja företagspaket i samverkan med IOGT-NTO. Företaget Social 
Initiativ har numera IOGT-NTO som ett av flera alternativ för deras kunder att samverka 
med. Vi kan konstatera att vi behöver arbeta mer med bidrag från offentlig sektor – på alla 
nivåer. Kurser är planerade i frågan samt att två utvecklingskonsulenter jobbar särskilt med 
detta.  
 
Ett arbete med gåvor och testementen har inlett. FS har beslutat att inte blir gåvomottagare i 
enlighet med avdragsrättslagstiftningen. Arbetet med att betala sin medlemsavgift via 
autogiro, och därgenom också ge gåva, har påbörjat.  

Kort urval gällande verksamhetsstöd 

• Arbetet har påbörjat att se över vårt gemensama IT-arbete där en gemensam och en 
organisationsspecifik IT-strategi ska tas fram.  

• En medlemsundersökning har genomgörts.  
• Arbete med en klimatsmart resepolicy har genomförts och ligger för beslut för FS.  
• Processplan för framtida tillgänglighetspolicy är framtagen.  
• Förbättringar på kansliet är genomförda: nya hissar är på plats samt dörrar till våning 

6, ny färgskrivare, uppdatering av dokumenthanteringssystem till SharePoint 2010.  
• Arbetet med arkivet går enligt plan och är inne i en slutsport. Akrivmaterial från 

Mölnlycke planeras tas emot.  
 
Personalärenden 
Anställningar beslutade av IOGT-NTO:s GS 
Camilla Thulin, informatör på III, har anställts på viss tid från 2012-04-07–06-30. Det är en 
direkt fortsättning på den visstidsanställning hon har för närvarande. 
 
Uppsägningar och avslutade anställningar 
Per-Åke Lundin blev pensionär 31 mars. 
 
Annica Ström har efter lång sjukskrivning, omskolning och rehabilitering sagt upp sig med 
sista anställningsdag 22 april.  
 
Gazal Casselborg har sagt upp sig från anställningen som förbundsjurist hos IOGT-NTO. 
Hennes sista anställningsdag är 30 april.  
 
Johanna Hemming har sagt upp sig från tjänsten som kommunikationschef hos IOGT-NTO. 
Hennes sista anställningsdag är 18 maj. 



 RS 12-05-22 IOGT-NTO-rapport 4 (4) 

 
Pågående rekryteringar 
Biståndsekonom för IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet med placering i 
ekonomienheten på kansliet (ersätter Rosmarie Strasky) med tillträde 1 augusti. Utlyst och 
rekryteringen är i slutfasen. 
 
Informatör för den internationella verksamheten med placering på kansliet i Stockholm. 
Tjänsten upprätthålls av Camilla Thulin i Mölnlycke. Tjänsten är utlyst och 38 ansökningar 
hade inkommit. 
 
Kommunikationschef efter Johanna Hemming. Annons finns ute och sista ansökningsdag är 
30 april. 
 
Ekonomiassistent för tjänsten som Helena Löfgren innehaft. Veronica Lindberg vikarierar på 
tjänsten. Sista ansökningsdag är 15 maj.  
 
Utvecklingskonsulent för Mälardalen. Lizzette Masterson kommer troligen att börja studera i 
höst. En rockad kommer att genomföras så att Anders Karlsson, idag placerad i Nyköping, 
kommer att ta över Stockholm och Gotland som är de distrikt Lizzette arbetat med. Vi söker 
därför en vikarie som utvecklingskonsulent men med de distrikt Anders Karlsson nu har. 
 
Värdar och värdinnor till Skansen är rekryterade och schamläggning pågår. 
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RAPPORT 2012-2 FRÅN IOGT-NTO-RÖRELENS INTERNATIONELLA 
INSTITUT 
 

Här kommer min sista FS-rapport med ett smakprov på vad som pågår inom institutets 

verksamhetsområde. Jag behandlar inte de ärenden som berör legala frågor inför flytt och uppdraget 

att IOGT-NTO organiserar och sköter verksamheten enligt stiftelsens ändamålsbeskrivning, 

eftersom de finns i andra dokument. 

 

Status Östafrika 

Brenda Mkwesha arbetar sedan början av året som handläggare i Dar med specialinriktning på att 

stärka de nationella nätverken liksom det regionala nätverket. Brenda har tidigare arbetat med 

alkoholprogrammet på Kenya Girl Guides. 

 

Ett 30-tal partners i Östafrika från Tanzania, Kenya och Burundi utbildades i kommunikation under 

6 dagar (3 dagar/grupp) i Dar es Salaam. De fick lära sig att fotografera, skriva artiklar och använda 

sig av sociala medier. Framöver räknar vi med en snabbare och mer uppdaterad kommunikation av 

det som händer på plats i Östafrika. Utbildningen var mycket uppskattad och har fört med sig en 

bättre bevakning med fler artiklar särskilt om alkoholens inverkan i samband med våld mot kvinnor.  

 

TAMWA (föreningen för kvinnliga journalister/informatörer i Tanzania) har i samarbete med andra 

organisationer publicerat flera artiklar om alkoholens negativa inverkan i det tanzaniska samhället.  

 

RO har översatt broschyren om alkohol och gender till Kiswahili och distribuerat till partners i 

regionen.  

 

Förberedelser pågår för tredje regionala konferensen om alkohol. Den kommer att hållas i Arusha i 

slutet av september med planerat deltagande från partners, beslutsfattare, opinionsbildare och 

regionala experter. Temat för konferensen blir ”Alcohol causes problems: ACT NOW”.  

 

De nationella nätverken är sakta på väg att stärkas och bli aktiva opinionsbildare för att bekämpa 

alkoholmissbruket. Det regionala nätverket har ännu inte funnit sin form men kommer i samband 

konferensen i september att stärkas.  

 

Kontakter med organisationer i Rwanda har etablerats med målet att inkludera partners från landet i 

arbetet mot alkohol. 

 

 

Status Sydostasien 

VCDF 
Profilprojektet för de senaste två åren Volunteer for Children Development Foundations (VCDF-

CR) drop-in- center i Chiang Rai har haft tufft men framgångsrikt år. 2010 tvingades man stänga 

läs- och skrivträningen för gatubarn på den burmesiska sidan och 2011 började militär och polis att 

aktivt driva bort barn och vuxna från gränsövergången då de sågs som en del i drogsmugglingen. 

VCDF-CR fortsatte dock de uppsökande aktiviteterna och under senare delen av 2011 kunde man 
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på nytt sätt upp ett drop in centre även på den burmesiska sidan för att enklare kunna möta de barn 

som inte kan ta sig över gränsen. 

 

Aktiviteterna på den thailändska sidan har fortsatt som planerat och genom drop-in-centrets träning 

i thai och hantverk för inkomst generering, den uppsökande verksamheten som möter barn och 

vuxna, drogrehabiliteringen, läger mm har man mött närmare 2 000 personer. Åtminstone hälften av 

dessa är barn som lever under svåra förhållanden och är stort behov av hjälp.  

 

Ett nytt avtal har just slutits med VCDF-CR för 2012 – 2014 för fortsatt stöd till drop-in-centret och 

delfinansiering av deras barnhem. Det senare stöds också av Not For Sale, en amerikansk 

kampanjorganisation för att stoppa modernt slaveri. 

 

ROSEA 
Regionkontoret i Sydostasien ser fram emot ett intensivt år. Förutom GAPC i februari har första 

delen i ett utbyte mellan tre partnerorganisationer från Thailand/Laos och ADIC genomförts. 12 

personer besökte Sri Lanka i början av april för att lära av och dela erfarenheter med ADIC. Under 

hösten kommer representanter för ADIC att besöka de tre organisationerna i Thailand och Laos. 

 

Jämte detta har planering och förberedelser gjorts för ansökan för 2013 och när den skrivs börjar 

arbetet med projektplaneringen för 2014 – 2016. Nya krav från Forum Syd gör att ytterligare 

kapacitetsutveckling i resultathierarkier (LFA) och Result Based Management (RBM) behöver 

genomföras innan partners börjar skriva sina nya ansökningar.  

 

Under hösten kommer de tre återstående projekten och regionala kontoret att utvärderas inför den 

nya projektperioden. Utvärderingarna görs med deltagarbaserade metoder för att stärka ägarskapet 

och ge målgrupperna större möjlighet att vara delaktiga i hela processen. 

 

Status Globalt 

Efter GAPC har parlamentet i Vietnam nu hållit två lokala workshops for att sprida informationen 

om den senaste forskningen kring alkoholfrågan och rekommendationerna från WHO och GAPA. I 

augusti planeras liknande för Kambodja och ett tredje för Vietnam vilka skall följas av ett regionalt 

för Kambodja, Laos och Vietnam i november. Arbetet med att bygga en institution liknande Thai 

Health Promotion Foundation pågår för fullt i Vietnam. 

 

Tillsammans med APAPA, WHO och vår partner i Mongoliet, MPHPA, skall vi efter sommaren ta 

fram en gemensam strategi som stöd för revideringen av alkohollagstiftningen i Ulan Bator. 

 

Jag tar nu också tillfället i akt och ger en något fylligare rapport om vårt arbete i Malaysia.  

 

Som flera i förbundsstyrelserna säkert minns genomförde vi 2008 en regional workshop i Kuching, 

Malaysia tillsammans med IOGT International och International Federation of Non Governmental 

Organizations, IFNGO. Den var en i ett led att dels bygga en bra relation mellan IOGT International 

och IFNGO, dels identifiera nationella eller regionala partners för ett framtida alkoholpolitiskt 

arbete. Beträffande det första har organisationerna nu ingått korsvist medlemskap, och den andra 

delen av strategin har lett oss mot kvinnogrupperna inom regeringspartiet, UMNO, den nationella 

organisationen inom IFNGO, Pemadam, samt kinesiska paraplyorganisationer. 

 

Att vi har lagt möda på att få ett fotfäste i Malaysia beror på landets etniska och religiösa 

sammansättning samt att det är en nod för det internationella alkoholkapitalet. Trots, eller kanske, 

tack vare landets muslimska majoritet, har regeringen varit synnerligen återhållsam när det gäller 

alkoholbegränsande åtgärder. Den kinesiska och indiska minoriteten konsumerar relativt mycket 

alkohol, och en alkohollagstiftning kan därför ses som en begränsning av minoritetens privatliv. 
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Under 2009- 2010 fördes diskussioner om en kartläggning av alkohol kopplat till våld i hemmet. 

Den skulle också genomföras i muslimska miljöer. För att göra detta använde vi en forskargrupp 

inom Center for Alcohol Studies, CAS, i Thailand (vilka också var huvudansvariga för GAPC).  

De utbildade en grupp av forskare, lärare och aktivister inom Pemadam. Genom kontakterna inom 

UMNO skulle finansieringen av studien vara i hamn och målet var att genomföra den i minst fyra 

av delstaterna, varav de båda på Borneo, Sarawak och Sabah, var självskrivna pga av sin etniska 

sammansättning, en majoritet av kinesisk och ursprungsbefolkning. 

 

Nu går det inte alltid så fort när det gäller kontroversiella aktiviteter och ännu har inte Pemadam 

kommit till skott. Vid en överläggning med ledningen för Pemadam i slutet av april, försäkrades 

återigen att nu skulle arbetet påbörjas, men med tanke på att det blir parlamentsval inom den 

närmaste framtiden tar jag detta med en nypa salt. 

 

Däremot framskred arbetet med representanter för olika kinesiska organ på bred front. 

Paraplyorganisationerna ansvarar ofta för allt från skolor, socialt och kulturellt arbete, men framför 

allt med näringslivsfrågor, en sorts bred handelskammare. Den största avdelningen inom Chinese 

Assembly Halls, ligger i Selangor och omfattar även huvudstaden Kuala Lumpur.  

 

Generalsekreteraren, Mr StanleyYong, blev efter våra första möten så intresserad av frågan att han 

tog den till den nationella ledningen och föreslog ett samarbete. Det visade sig då att Carlsberg!, 

tecknat ett samarbetsavtal att stötta insamlingsevenemang för de kinesiska skolorna, så de tackade 

vänligt men bestämt nej till ett nationellt samarbete med udden riktad mot alkoholindustrin. Då tog 

Yong detta till sin regionala avdelnings kvinnokommitté och fick full support för en workshop och 

översättning av tre av institutets småskrifter, Alcohol and Gender, Alcohol and HIV, Alcohol and 

Domestic Violence, till mandarin. 800 lokala avdelningar inom KLSCAH (underbara 

förkortningar), blev mottagare av skrifterna och i samarbete med CAS och Pemadam genomfördes 

workshopen i maj 2011.  

 

Alkoholindustrin, i form av representanten för EU-Malaysia Chamber of Commerce and Industry, 

Wines & Spirits Committee, Mr Frederic Noyere, protesterade förstås mot de uppgifter om 

konsumtion och skador som WHO beskriver, men KLSCAH står på sig och har sedan dess 

medverkat i ytterligare två regionala workshops. En i Sarawak och nu i april i Sabah. 

 

Vid den senaste workshopen var också regionala kontoret i Chiang Mai involverade, eftersom vi 

under resans gång börjat samarbeta med Intervention Group for Alcohol Misuse, IGAM,)en grupp 

inom MERCY Malaysia. De arbetar på bynivå med ursprungsbefolkning och vårt arbete med Hill-

tribes i norra Thailand har många samarbetspunkter.   

 

Vi har översatt skrifterna till Bahasa Malaysia och tamil, varför vi nu täcker samtliga grupper i 

landet med information. Nästa steg är en översättning av ”Alcohol No Ordinary Commodity 2” till 

mandarin. Det arbetet har påbörjats i samarbete med New Era College i Kuala Lumpur, där vi i 

augusti håller nästa workshop tillsammans med CAS. 

 

Strategin att först väcka intresse, därefter stärka kunskapsbasen för att sen övergå till politiskt arbete 

är på plats. Nu planerar vi en samling av samtliga grupper för att forma en nationell påtryckargrupp. 

Malaysia Alcohol Policy Alliance Centre, MAPAC. Ännu återstår mycket, men arbetet har inte 

varit förgäves. 
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Status Bosnien 

Under vecka 16 besökte Per-Åke Andersson Bosnien för att tillsammans med vår samarbets-

organisation CEM undersöka möjligheterna till ett utvidgat samarbete kring alkohol och 

alkoholpolitik i Bosnien-Hercegovina och i regionen.  

 

Rapporten från besöket är positiv även om Bosnien-Hercegovina som nation är speciell och 

alkoholkulturen fast cementerad i traditioner: ”Här dricker vi när nån föds och här dricker vi när 

någon dör.” implicerande att man också dricker hela tiden dessemellan. Bedömningen är dock att 

CEM har kompetens för större uppdrag än vad samarbetet 2012 omfattar och Per-Åkes 

rekommendation är att verksamheten på Balkan ges möjligheter att utvidgas. 

 

Status information/opinionsbildning/hemmaplan 

 

Målet med vårt arbete på hemmaplan är primärt att få andra biståndsaktörer att ta sig an konceptet 

alkohol som utvecklingshinder. Vid 2012 års utgång ska det synas på något sätt i sex aktörers arbete 

varav två ska ha inkluderat det i centrala dokument. Ibland kan man tvivla på att det ska hända nåt 

väl medveten om att sådana processer tar tid och kanske längre tid än 2012. 

 

Vi har kunnat ta Adoptionscentrum som ett exempel, väl medvetna om att alkoholen redan var en 

fråga för dem, men har vidareutvecklats efter samarbetet vi haft med assistans av Tollare kring 

deras projekt i Minsk, Vitryssland. 

 

Forum Syd hade för ett par veckor sen en halvdags personalutbildning med Pierre Andersson som 

föreläsare. Per-Åke Andersson har fungerat som rådgivare i Forum Syds arbete med att få in 

alkohol som central utvecklingsfråga på ett lämpligt sätt i det policyarbete som pågår. Två år efter 

att motionen antogs och tre år efter att vi Forum Syds årsmöte på Solliden (Christer Wik satt 

ordförande) hade en spontant sprungen första större diskussion. 

 

För ett drygt år sedan medverkade institutet vid SMRs (Sv Missionsrådets) årliga samling för sina 

medlemsorganisationer. SMR är ett paraply för 36 kyrkor/samfund och förmedlar ca 100 mkr. Vi 

fick 25 min för att prata alkohol som utvecklingshinder. 

 Nu finns följande med i SMR analysinstrument: 

 

16. Alcohol misuse 

How does alcohol misuse impact on the intervention? 

How does the intervention impact on the risk of alcohol misuse? 

How can the intervention make a contribution towards reducing alcohol misuse? 

How has this specific analysis influenced your context and problem analysis and the design of the 

intervention? 

 

Genom nätverket Schyst Resande deltog vi i slutet av mars under TUR-mässan i Göteborg. Montern 

var välbesökt och i montern deltog många i röstningen där man skulle ta ställning till vad man 

tyckte var viktigast när man åkte utomlands, där alkoholfrågan var ett av alternativen. 

 

Utblick 2011, som är en 16-sidig beskrivning av våra projekt och verksamhet i våra regioner 

kommer att tryckas i drygt 30 000 ex. Utblick 2011 kommer gå med som bilaga till tidningen 

Accent 11 maj.  

 

På twitter har vi drygt 170 följare. 
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Status insamling 

Världens Barn 2012 

 

Riksinsamlingen för Världens Barn pågår under hela året men kulminerar under de första veckorna i 

oktober. Den 6 och 13 oktober är de stora insamlingsdagarna, med en stor gala i SVT den 12 

oktober. 

 

IOGT-NTO-rörelsens intention är att fortsätta att bidra med medlemmarnas engagemang även om 

vi i år står utanför kampanjorganisationen. 

 

Sista brevutskicket från Mölnlycke med information och inbetalningskort till medlemmarna i 

Vänner i Världen gick ut 23 april.  

 

 

Status ekonomi och administration 

Redovisningen av Forum Syd bidraget är klart och rapporterat den 15 april. 

 

2011 års bokslut är i princip klart och visar på ett resultat i nivå med föregående år. Årsbokslutet 

revideras 7-8 maj. 

 

Rapporterna till Världens Barn och Svensk Insamlingskontroll färdigställs under maj för att 

revideras och rapporteras in senast den 30 juni. 

 

Förberedelserna inför flytten fortlöper i Mölnlycke. Avtal kring administrationen är uppsagda och 

ekonomi- och informationsmaterialet packas för att flyttas upp till Stockholm sista veckan i juni. I 

mitten på juni kommer en hårddisk med all gemensamdata att skickas till IT-avdelningen på 

kansliet för installation. 

 

 

Kuala Lumpur 2012-04-27 

 

 

Esbjörn Hörnberg 
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Rapport från NSF 
 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

 

att till protokollet notera rapporten från NSF enligt bilaga. 

 

 

Jenny Lindberg 

2012-04-26 
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Rapport från NSF till Riksstyrelsen 
 

Medlemsutveckling 

2011 års medlemssiffror är inte fastställda ännu, men vi hade cirka 5 500 medlemmar den 31 

december 2011. Det innebär en minskning med cirka 500 medlemmar.  

 

 

Arrangemang/aktiviteter 

Den 21-22 april hade utmanarscouterna (16-19 år) sitt årliga Ting (deras årsmöte). I år höll 

man till på förbundets anläggning Kungshol, utanför Rättvik. På Tinget fattar 

utmanarscouterna beslut om sin verksamhet, budget etc. samtidigt som man umgås och har 

trevligt tillsammans.  

 

Under valborgshelgen arrangeras Vårfest på Ransbergs Herrgård. Då kombineras festligheter 

med lite arbete för att färdigställa anläggningen inför sommaren. 

 

Den 12 maj kommer vi ha ett extra Förbundsmöte i Linköping för att ta ställning till 

samverkansavtalet med Scouterna. Det blir ett spännande arrangemang, som i nuläget cirka 

170 personer anmält sig till. 

 

Vi jobbar förstås också vidare med sommarens förbundsläger, Beaver Creek, som kommer gå 

av stapeln 8-15 juli på Ransbergs Herrgård. För att få den rätta vilda västern-känslan har 

patrullerna fått utmaningar. Den första handlade om att skapa Beaver Creeks nationalrätt, den 

andra om att tillverka någon form av rekvisita inför lägret.  

 

 

Projekt Avstamp 

Förbundsstyrelsen är i full fart med att göra besök i alla kårer som har önskat ett 

Avstampsmöte. Text från Fredrik! 

 

Strukturfrågan 

Efter en lång process finns nu ett förslag på samverkansavtal med Scouterna – 

Riksorganisationen. På det extra förbundsmötet den 12 maj ska NSF ta ställning till avtalet. 

Om vi säger ja till avtalet kommer våra scoutkårer anslutas till den nya organisationen så snart 

som möjligt. Det innebär att de har rösträtt på den första stämman i november. Det är 

fortfarande lite oklart vad som kommer hända och vad vår ställning blir om vi säger nej till 

avtalet.  

 

Processen kan följas på http://nyascouterna.se/  

 

Tjänster/kansli 

Maria Fernandes, scoutkonsulent i Stockholm, har tillsvidareanställts.  

Vi söker en ny konsulent (allmän visstidsanställning ett år) med placering i Linköping.  
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Rapport från Junis 
 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

 

att till protokollet notera rapporten från Junis enligt bilaga. 

 

 

Ann-Britt Hagel 

2012-05-01 
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Fler Junisar! 
De senaste årens fokus på att såväl öka medlemsantalet som att säkra befintliga medlemmar 

har gett resultat: Vid årsskiftet 2011/2012 kunde Junis notera en ökning av medlemsantalet 

med 119 personer jämfört med år 2010 och att medlemsantalet i bidragsberättigad 

åldersgrupp ökat med 553 medlemmar, dvs. en ökning med drygt 5 procent. 

 

 

Festivaler & ledarutbildningar 
Den 20-22 april samlades 167 personer: 116 barn och 21 folkhögskoleelever och ett gäng från 

Juba tillsammans med junisledare och föräldrar till teaterfestival på Wendelsbergs 

folkhögskola. Den 4-6 maj genomförs ytterligare en festival på Tollare med 75 barn och 

deltagare anmälda. 

 

I mitten av maj genomförs två kursledarkurser för att utbilda i Junis nya material för 

grundutbildning (GRU) av ledare.  

För att stimulera distrikt, kretsar och föreningar att genomföra och samarbeta kring 

grundutbildningar under 2012 finns det möjlighet att ansöka om särskilda bidrag.  

 

En utbildningspott har tagits fram för aktiva ledare att söka bidrag från. Kriterierna för att 

ansöka om bidrag är: ålder minst 15 år, genomgången GRU och en motivering hur 

utbildningen kommer att stärka ledaren i sitt junisarbete. Potten är 50 000 kronor för 2012 

resp. för 2013. Ansökan sker via ett enkelt formulär på vår hemsida. 

Idag finns redan en utbildningspott för konsulenter och arbetsledare. 

 

 

Lägerutveckling 
Junis har intensifierat arbetet med att utveckla läger som metod för föreningar och distrikt. En 

ny innehållsrik länk ligger under www.junis.org/lagerwebben. Där kan man läsa om ett 70-tal 

olika sommarläger och få mängder av tips och bra bruksanvisningar för att uppmuntra till allt 

från dagkollo till veckoläger. Ett speciellt erbjudande riktat till IOGT-NTO om att få delta 

som lägertrainees har bland annat lyfts vid en info om lägerverksamhet på IOGT-NTO:s 

sociala forum i Arboga. 

 

 

Personalutbildning 
Två introduktionsdagar för nya distriktskonsulenter har genomförts på Junis kansli 24-25 

april. 

Konsulentfortbildning med tema ”grafisk profil” genomfördes 25-26 april på kansliet med ett 

tiotal deltagare. 

Politiskt arbete 
Till den 1 maj hade drygt 170 kommuner besvarat årets enkät om stöd för barn som växer upp 

i familj med missbruk. En andra påminnelse har gått ut och kommunerna har till den 15 maj 

på sig att besvara enkäten. Förra året besvarades enkäten av 232 kommuner. Enkäten 

bearbetas av kansliet och sammanställs i den rapport som Helena Wannberg gör 

artikelunderlag till och Pontus Landström layoutar. Rapporten släpps vid seminarium på 

Almedalen och Katarina Kling Löfbom är Junis sammanhållande på plats. Nicklas Kartengren 

har Junis uppdrag att förbereda seminariet som genomförs på universitetet under fredag 

förmiddag. 
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Junis + UNF = Sant 
Under förbundsstyrelsehelgen i mars möttes Junis och UNF:s förbundsstyrelser och samtalade 

om samarbetet för övergångar av äldre junismedlemmar till UNF bör se ut. Vidare om hur fler 

UNF:are kan uppmuntras att bli ledare i Junis. De två förbundsstyrelserna har uppdragit åt 

respektive förbunds utskott att återkomma med rapport till respektive förbundsstyrelse senast i 

september. 

 

 

Förbundsstyrelsen 
Under mars och april har Junis förbundsstyrelse besökt samtliga distriktsårsmöten (utom ett) 

och bland annat uppmuntrat till den kommande Junisdagen 17 maj med ett parasoll och ett 

ansiktsmålningskitt. 

 

 

Nytt avtal med STIM 
Eftersom Junis använder mycket musik och sång i verksamheten har ett specifikt avtalsarbete 

påbörjats med STIM.  

Sedan tidigare har Junis avtal med Swedish Films (om rättigheten att visa film) och med 

Nordiska Aps (rättigheter att framföra teater utifrån Astrid Lindgrens material). 

 

 

Junis kansli 
Liza Viktorsson har tillsvidareanställts som Kommunikatör med huvudsaklig inriktning på 

Junis hemsida och på samordning av Junis informationsflöde. 

Anna Carlsson Cheikh är åter i tjänst på heltid efter sin föräldraledighet och de två lediga 

tjänsterna; Förbundskonsulent och Informationssekreterare har utannonserats. Sista 

ansökningsdag för båda tjänsterna är 21 maj.  
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Personal 

Det nya fältkonsulentsystemet har kickat igång vilket innebär 17 fältkonsulenttjänster och att 
alla distrikt har tillgång till en fältkonsulent. Det senaste tillskottet är John Kraft som är 
flygande fältkonsulent i Jämtland, Gotland, Blekinge, Värmland och Skaraborg. Mimmi 
Söderlund har tillträtt som fältkonsulent i Södermanland och Västmanland.  
 
Rekrytering av en administrativ sekreterare är klar. Andreas Jonasson slutar i augusti och 
vår nya administrativa sekreterare Jobjörn Folkesson börjar 3 maj. Vår volontär Aurora 
Birbilaj är tillbaka på kansliet efter en lång väntan på visum hemma i Albanien. 
 
En lönekartläggning tillsammans med facket har genomförts och även en medarbetarenkät 
och en arbetsmiljöenkät är genomförd bland UNF:s personal.  
 
Verksamhet 

 
Drogpolitik 
En Utelivshelg har genomförts med 24 UNF:are som tillsammans bildade 9 utelivsgrupper 
som alla är mer eller mindre igång med aktivt drogpolitiskt arbete. Certifiering av kommuner, 
krogar och nyktra mötesplatser i kombination med pressarbete och politikerträffar är i korthet 
vad många grupper sysslar med. I dagarna sammanställer vi vår kommunenkät där de 
kommuner som svarat kommer rankas utifrån hur bra kommun de är för unga. Flertalet 
debattartiklar har publicerats och mycket vi har haft mycket lokalmedia från årsmöten och 
UNF-verksamhet.  
 
Förebygg 
Inom det förebyggande området fokuseras det på att sammanlänka kedjan från värvning till 
verksamhet där det ska skapa ett större helhetstänk kring värvningen och hur medlemmar 
stannar kvar i UNF. I maj är det värvarmånad och många distrikt kommer värva för att nå 
målet om själva öka med 15 % under maj. En arbetsgrupp som jobbar med junisövergångar 
kommer tillsättas och det planerar för höstens förebyggshöjdare (trestegsutbildning).  
 
Globalt 
Två lankerser har varit på besök under april som ett pris i deras tävling i Digital Stories. 
Förberedelserna inför sommarens Active summercamp är igång och intresset från UNF:s 
medlemmar är väldigt stort. Motioner skrivs och namn till styrelser letas med ljus och lykta. 
Det dyker upp allt fler lokala utbyten vilket är väldigt roligt. Blekinge/Kronoberg har länge haft 
utbyte med Polen och nu senast Dalarna med Rumänien.  
 
Organisation 
DSS:en genomförs sista helgen i april med ca 130 deltagare, både distriktsstyrelser, 
förbundsstyrelse och konsulenter är på plats för att stärka distriktens kunskap och roll. Ett 
stort arbete med att besöka alla distriktsårsmöten. För att stärka årsmöten har det i gjort 
följande satsningar: 

• DÅM-kit av lite uppgraderad karaktär med fina material 
• Erbjuda hjälp med mötesordföranden 
• Utdelning av Utmärkelsen: årets eldsjäl 

Satsningar som rent generellt fått positiv respons. 



 RS 12-05-22 UNF-rapport 3 (3) 
 

 
 
Socialt 
Höjdaren socialt (trestegsutbildning) genomförs med, om än ganska få, men mycket 
engagerade deltagare. En grupp för att utvärdera medlemskapet håller på att tillsättas för att 
få bättre förståelse för hur våra medlemmar ser p å sitt medlemskap och vi utvecklar just nu 
samarbete med Våra gårdar där målet är att skapa fler och bättre nyktra mötesplatser och få 
fler UNF:are engagerade i fastighetsfrågor.  
 



Diskussionsärende 

 

 

 

Diskussionsärende:  

Ett långsiktigt kamratstödsarbete i UNF 

Introduktion 
Sociala utskottet har fått i uppdrag att utveckla ett sommarbete mellan stödgruppsverksamhet 
och UNF. När vi tittade närmare på detta insåg vi att vi behövde gå på djupet med hela 
kamratstödet i UNF. Vi bjöd in till en träff med personer inom rörelsen som både hade en lång 
tidigare erfarenhet och som jobbar mycket med det nu idag. Medverkade gjorde Espen Bjordahl, 
Nathalie Carlryd, Gabriella Franzén, Björn Lanefeldt, Helena Wannberg och Karin Melbin. Utifrån 
detta och samtal med medlemmar baserar sig detta diskussionsärende. 

Nulägesanalys 
Kamratstöd har en lång tradition i UNF, det började med ett samtal på ett tåg 1990, ett samtal som 
födde nya idéer och som sedan blev den första julresan 1992. Julresorna har fortsatt att 
genomföras i olika former, det har även varit seglingar på sommaren och kamratstödskurser i flera 
olika nivåer. Genom alla år har många unga som kommer från en missbruksmiljö eller annan 
dysfunktonalitet i familjen sökt sig till UNF för att få vistas i en miljö och i ett sammanhang där du 
kan känna trygghet, glädje och gemenskap. Alla UNF:s medlemmar känner inte till vad 
kamratstödet i UNF är, några har sett kompisgubben och andra har större erfarenhet, ändå är alla 
som är delaktiga i verksamhet i UNF också delaktig i ett värdefullt förebyggande arbete. Genom att 
det ständigt finns medlemmar som har bra kunskaper inom kamratstöd kommer det innebära att 
hela verksamheten genomsyras av kamratstöd. Men vad är det som krävs för att nå dit och vad har 
vi redan av värde? 

Bildningssystemet 

I UNF:s bildningssystem ligger UNF:aren och UNF:aren avancerad som en grund. I den ska nya 
medlemmar få en bra förståelse för UNF som organisation, vår ideologi och vår verksamhet. 
Kamratstöd finns med men på vilket sätt beror såklart på hur kursen genomförs. 

Specialisten är den största förändringen i bildningssystemet. I den är alla verksamhetsområden 
uppdelade och i Specialisten socialt ges en fördjupning inom hållbart engagemang, likabehandling 
och kamratstöd. Dessa görs på uppdrag på förbundet och ger därför en kvalitetssäkring och 
garanti på att de verkligen genomförs så länge det finns deltagare. 

Höjdaren är precis som specialisten uppdelade i de olika verksamhetsområdena och håller som 
namnet säger en högre nivå, de som går en höjdare har en förväntan och ska ges möjlighet att föra 
vidare sin kunskap genom att själv genomföra ex. kurser, läger eller starta andra projekt. 
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Diskussionsärende 

Julresan är särskilt inriktad på kamratstöd och den kan bestå av flera olika typer av deltagare, 
medlemmar med ett särskilt intresse för kamratstöd, unga som får en möjlighet att komma bort 
från sin familj under jul och de som tycker det är kul att åka skidor och som på köpet får upp ögonen 
för en annan del av sin omvärld. 

Opinionsbildning 

Vit Jul har genomförts tillsammans med hela IOGT-NTO rörelsen i några år nu och har fått stort 
genomslag i media även med andra avsändare än vi själva. Vit Jul-aktiviteterna ser olika ut över 
landet och i vilken utsträckning det genomförs varierar.  

Vart Femte Barn startade 2011 och genomfördes för andra gången i år. I kampanjen medverkar 
flera andra organisationer än oss och då den kommer relativt tätt efter Vit jul kan det förklara att 
den inte fått lika stort utrymme men utvecklingspotential finns om vi så önskar. 

Personal 

UNF har den stora fördelen i att ha möjlighet att ha anställda över hela landet som kan öka 
stabiliteten och möjliggöra för mer verksamhet. En del av konsulenter har lång erfarenhet inom 
rörelsen men många andra blir medlemmar i samma stund som de anställs. Bland de som har en 
erfarenhet inom UNF sedan tidigare så varierar det förstås inom vilka områden som intresset finns. 
Flera anställda har beskrivit en osäkerhet i hur de ska hantera situationer där medlemmar av olika 
anledningar inte mår bra, vilka ska de kontakta, hur de ska hantera resten av gruppen, m.m. 

Stödgrupper 

Stödgrupper för barn som växer upp i en missbruksmiljö finns i hela landet. I vissa kommuner 
saknas det fortfarande helt men Junis årliga rapport över stödgrupper i Sverige håller uppe nivån. 
UNF äger ett eget stödgruppsledarprogram, det är välkänt och används inom många 
stödgruppsverksamheter. I programmet tas det upp värdet att vara del i en föreningsverksamhet 
som UNF. Tyvärr kan de inte alltid hänvisa till UNF då det inte finns en stabil föreningsverksamhet i 
närheten. Stödgrupperna har också svårigheter med att fylla platserna i grupperna, inte för att det 
inte finns se många barn och unga som har behöv av det utan för att de antingen inte vet att de 
finns eller förstå att det är något som kan vara av värde för en. Genom ett stabilt samarbete mellan 
UNF och stödgrupper över hela landet ger vi både fler stödgruppsdeltagare att ta del av UNF:s 
verksamhet och medlemmar som skulle ha hjälpt av att delta i en stödgrupp kan få guidning till det. 

Lösning/Förändringar 

Utifrån denna inventering kommer jag fram till några områden med möjlighet till utveckling.  

Föreningsverksamheterna är grunden i hela UNF, frågan är om den är tillräckligt stabil? Att det 
finns regelbundna föreningsaktiviteter i alla kommuner är drömmen. Stabiliteten underlättar 
värvningen och uppföljningen avsevärt och för de som söker sig till UNF för att få en trygghet och 
gemenskap är det väldigt viktigt. Har vi alla verktyg och metoder som behövs för att ta oss framåt?  



Diskussionsärende 

Om föreningsverksamheten är grunden i UNF så är fältkonsulenterna en viktig del i armeringen. Att 
vår personal har bra på fötterna när de ska genomföra sitt jobb är viktigt därför bör introduktionen 
av nyanställd och hur handledningen av fältkonsulenter fungerar ses över för att kunna förbättras. 

Många unga med en dysfunktonalitet i familjen beskriver midsommar som en högtid som skapar 
minst lika mycket oro som jul, kamratstödsresan över jul har blivit stadig i UNF men behövs något 
liknande även kring midsommar? Runt om i landet genomförs midsommarfiranden med UNF. De 
brukar vara arrangemang som är kortare, en till ett par dagar, och brukar inte ha någon specifik 
kamratstödsinriktning. En kamratstödsresa över midsommar passar även bra in i 
stödgruppsverksamheten vars grupper går terminsvis. En kamratstödsresa över midsommar kan 
göras i olika varianter. 

1. Förbundsarrangerad – genomförs på samma sätt som julresan 
2. På uppdrag av förbundet – samma princip som med specialisterna. De som får uppdrag att 

genomföra resan får ett bidrag av förbundet och hjälp med föreläsare och liknande. Här 
skulle en variant vara två eller fler arrangemang uppdelade i landet. 

3. Lokalt initiativ – genomförs helt av distrikt eller förening på eget initiativ. 
4. Annan variant? 

Junis rapport om stödgruppsverksamheten i Sveriges kommuner är välkänd och något som de 
med rätta är stolta över. Rapporten skapar dels en press på kommunerna och lyfter upp det 
positiva med Junis verksamhet. En möjlighet för att UNF ska kunna skapa större opinion och få 
uppmärksamhet för sin verksamhet kan göras på liknande väg. T.ex. en översyn av hur det ser ut på 
skolorna med policys för hur de ska agera när en elev lever i en missbruksmiljö. 

Frågeställningar att diskutera 

1. Har vi vad som krävs för att utveckla föreningsaktiviteten i UNF? 
2. Vad kan förbättras i bildningssystemet för att kamratstödet ska ha en bra grund i UNF? 
3. Är en kamratstödsresa över midsommar intressant och vilken av alternativen skulle i så fall 

vara mest passande? 
4. Är en rapport som ovan beskriven något vi ska satsa på? Finns det förslag på andra ämnen? 

 

 

 

 

 

 

 



Diskussionsärende 

Uppföljning 
Det finns två olika varianter på uppföljning.   

• Berörda utskott och GS får ta med sig diskussionen till september och den strategiska 
diskussionen för respektive verksamhetsområde. 

• Representanter från berörda utskott tar med sig diskussionen och tittar tillsammans på 
utvecklingsmöjligheter. 

Att  att ge xxx i uppdrag att fortsätta processen  
 

 

Karin Melbin, 073-0679620, karin@unf.se 
2012-04-24, Göteborg 



Diskussionsärende 

 

 

 

 

 
Diskussionsärende: Framtidens skolmetod 

Introduktion 
I november valde förbundsstyrelsen att avsluta satsningar på oPåverkad som skolmetod. Sedan 
dess har inga nya tag kring skolmetoder tagits och UNF har i dagsläget ingen ny officiell skolmetod. 
Förebyggsutskottet har inte diskuterat frågan vidare men ser däremot ett stort behov av det för 
att kunna uppnå del mål kongressen gett oss. Nytändningen för frågan kom efter ett möte med 
Jönköpings skolmetod Trivselgerillan som inspirerade undertecknad att ta upp skolmetoder på 
dagordningen igen.  

Problembild/Nulägesanalys 
UNF har haft mer eller mindre lyckade skolmetoder genom åren och syftet med skolmetoderna 
har skiftat. Att vara på skolor har dock alltid varit en självklarhet eftersom det är en så stor 
kontaktyta med vår målgrupp. Det här är inte en diskussion om vi ska vara på skolor eller inte utan 
om vi ska ha organiserade program eller samarbeten i syfte att vara förebyggande på något sätt. Till 
detta diskussionsärende finns en bilaga med en kort redogörelse för de skolmetoder använt 
senaste åren.  

Arbetsplanen säger att ”UNF samarbetar med 150 skolor varav 80 skolor genom skolmetoden 
oPåverkad”. Även om oPåverkad inte är aktiv så finns det fortfarande ett uppdrag om att 
samarbeta med skolor genom en skolmetod. I arbetsplanen finns ett fyraårsmål som säger att ”200 
000 av Sveriges ungdomar mellan 13 och 25 känner till vad UNF står för och har reflekterat kring 
alkoholnormen. Med detta som övergripande mål finns flera andra mål i arbetsplanen som kan 
kopplas till en skolmetod och det är genom dessa mål som syftet med skolmetoden blir intressant. 
Dessa mål är:    

• UNF har genom attitydförändring ändrat beteendet till alkohol hos 20 000 unga 
• UNF fortsätter att utveckla Fake Free som tankesmedja för det förebyggande arbetet 
• UNF är 10 000 medlemmar 

Trots våra arbetsplansmål finns det väldigt lite evidens för att skolmetoder fungerar förebyggande 
vilket har konstaterats genom forskning. Detta gör att det kan vara svårt att sälja in skolmetoder till 
skolorna. Samtidigt finns det på många ställen en efterfrågan av att UNF är i skolan både från 
skolans håll men också från UNF:s medlemmar. Till detta blir frågan om det är närvaro i skolorna, 
skolsamarbeten eller specifikt skolmetoder som är det som i slutändan behövs och önskas.  
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Diskussionsärende 

Syftet 
Syftet med en skolmetod kan variera och avgör metodens utformning och hur den verkar 
förebyggande i samhället. Här är några exempel 

Värva medlemmar  
Syftet är här att på ett så effektivt sätt som möjligt få så många elever som möjligt att välja att gå 
med i UNF. Det förebyggande blir att många får veta vad UNF är och genom en hög 
genomströmning kan många testar på organisationen och där och då ställning till UNF:s ideologi.  

Föreningsvärvning 
Syftet är att stärka organisationen med personer som är beredd att engagera sig i UNF inom en 
snar framtid. Fokus är att organisera medlemmarna och få in dem i verksamheten och bli 
självgående föreningar. Satsningen ligger i de som är framtida ledare, arrangörer eller de som kan 
ha förtroendeuppdrag och göra verksamhet.  

Attitydförändring – alkoholnormen  
Syftet är att luckra upp och ifrågasätta alkoholnormen. Det skapar förutsättningar för att stärka 
människor att gå sin egen väg i livet och ökar förståelsen för den som vill dricka alkoholfritt. Här 
handlar det i första hand om attitydförändring än direkt beteendeförändring.  

Restriktiv alkoholpolitik 
Syftet blir att öka kunskapen och förståelsen för en restriktiv alkoholpolitik för att på så sätt 
säkerställa en opinion som stödjer många av UNF:s politiska frågor och fortsatt ger stöd för den 
politik som skulle kunna minska konsumtionen hos befolkningen. 

Minskad alkoholkonsumtionen 
Syftet är här att direkt eller indirekt minska alkoholkonsumtionen bland skolungdomar. Det 
handlar om att skjuta upp alkoholdebuten och/eller att genom förebyggande metoder se till att 
unga konsumerar så lite alkohol som möjligt, vilket ofta ger resultat på lång sikt snarare än kort.  

Förtroendekapital – marknadsföring  
Syftet här blir att sprida UNF som organisation och det UNF står för att elever och andra invånare i 
kommunen ska få en så bra bild av UNF som möjligt för att på så sätt gilla det UNF är och gör vilket 
kan ge spinn-off-effekter.  

UNF:s krav för en skolmetod 
Vad UNF kräver och utgår från i en skolmetod/skolsamarbete är inte självklart. Nedan finns ett antal 
parametrar formulerade i frågeställningar att diskutera för att ge en riktning och hur UNF ser på 
skolsamarbetet.  

• Måste metoden som används vara forskningsbaserad? Måste det finnas bevis för att den 
fungerar förebyggande eller räcker det med att vi själva tycker att den ger önskvärt 
resultat? 

• Ska UNF gå in med egna medel för att finansiera metoden? 

• Ska metoden genomföras i huvudsak av personal eller ideella? 
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• Ska vi själva äga skolmetoden eller kan den göras i samarbete med andra parter alternativt 
kan vi bidra/stödja andra att göra en bra skolmetod?  

• Vill vi ha en förbundsgemensam skolmetod eller är det upp till medlemmarna att lokalt 
skapa och genomföra metoden och vilken stödjande roll har i så fall förbundsstyrelsen? 

Lösning/Förändringar 
Det första förbundsstyrelsen måste diskutera är om vi vill ha en skolmetod eller inte. Det behövs 
ett aktivet beslut kring hur vi ser på skolmetoder generellt och hur vi ska förhålla oss till de mål som 
kongressen har gett oss. Landar vi i att vi vill ha en eller flera skolmetoder och behöver vi komma 
överens om ett huvudsakligt syfte så att förebyggsutskottet kan utreda frågan vidare.  

Upplägg på diskussionen på FS-mötet blir att först diskutera fråga ett och sedan göra en övning av 
fråga två där vi ska rangordna de olika syftena. De uppradade alternativen om syftet är vår 
utgångspunkt där vi kommer ranka de olika syftena för att få en inriktning till utskottet att jobba 
vidare med. Därefter diskuteras olika parametrar.  

Frågeställningar att diskutera 
1. Vad har skolmetoder/skolsamarbeten för roll i arbetet med att uppnå fyraårsmålet? 
2. Vilka är de viktigaste syftena för en skolmetod som UNF arbetar med? 
3. Vilka parametrar är viktiga för UNF:s skolmetoder/skolsamarbeten? 
(4. bonusfråga) Vilka för- och nackdelar finns det med att UNF har en skolnärvaro/skolsatsningar? 

Uppföljning 
Utifrån det förbundsstyrelsen kommer fram till får förebyggsutskottet i uppdrag att ta frågan 
vidare och återkomma med underlag till septemberFS. Detta kan då inkluderas i 
strategidiskussionen om det är lämpligt.  Beroende på var vi landar i både i maj och i september kan 
det bli aktuellt att diskutera ekonomi i november.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

Att  diskutera ovanstående frågeställningar 

Att  ge förebyggsutskottet i uppdrag att utreda möjligheterna att ta fram en skolmetod 

 

Förebyggsutskottet genom Linda Engström, linda.engstrom@unf.se, 0733-726264 

Tväråbäck 2012-04-23 
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Bilaga Skolmetoder UNF har eller haft 

VÅGA - Säga nej till droger och våld 
Importerades från USA till Sverige 1993 av Polisen i Västra Götaland. Lades ned och togs 1997 över 
av IOGT-NTO. Under 2003-2004 fanns cirka 100 aktiva VÅGA-skolor. Metoden byggde på 
skolinformation med flera olika komponenter/avsändare:  

Kamratskap 2 x 1 lektion á 40 minuter     Klassföreståndare/mentor 
Lag och Rätt 2 x 1 lektion á 40 minuter Polisen 
Alkohol 2x1 lektioner á 40 minuter UNF konsulent 
Påverkan 1 lektion á 40 minuter (Reklam) SO-lärare, UNF konsulent eller annan 
Narkotika   Lärare, polis, UNF konsulent, SIMON, eller annan. 
Tobak   Non smoking, VISIR, Tobaksfri skola eller annan aktör. 

Dessutom minst ett allra helst två föräldramöten. Totalt omfattade VÅGA 9 lektioner som helst 
skulle genomföras under nio veckor + en avslutning av programmet med diplom och utdelning av 
T-shirt. 

Den viktigaste komponenten var kanske trots allt att det var så många vuxna som tillsammans med 
ungdomarna engagerade sig. Man gjorde saker tillsammans där det övergripande målet var att 
ingen skulle bli utanför. Vare sig pga. alkohol eller andra droger, mobbning eller vilken anledning 
det än må vara. 

I mitten av 2000-talet beslutade styrgruppen att programmet skulle läggas ner. En stor anledning 
var att man forskningsmässigt ändrade den förebyggande inriktningen till ett föräldraperspektiv 
snarare än elevperspektiv. 

UNG 
Ett diskussions material om känslor- kompisar och droger. För elever i åk 8. UNF gör ett besök på 
skolan, en föreläsning på 40-60 minuter i varje 8:a. Under föreläsningen pratar man UNF, ANT, gör 
värderingsövningar och provar på UNG-materialet. Eleverna erbjuds att bilda grupper en eller flera 
i klassen. Gruppen utser en ledare som tillsammans med UNF åker på en tredagars 
internatutbildning/UNF kurs. Under kursen går man igenom materialet, har föreläsningar kopplat 
till innehållet och gör en massa UNF grejer (och värvar medlemmar). Efter kursen har grupperna 
sina träffar, som rapporteras till NBV som studiecirklar. Konsulenten har löpande kontakt för att 
peppa i gång, svara på frågor och kanske bjuda på fika. Som avslutning bjuds alla deltagare i alla 
grupper (som slutrapporterat sina cirklar) till en MegaHelg. Vi hade dessutom utlottningar bland 
grupperna, typ resor, biocheckar, glass och sånt. På megahelgen värvade man dessutom rätt hårt. 

Vi gjorde UNG i första hand för att värva medlemmar men gentemot skolor och kommuner så var 
det i första hand ett drogförebyggande projekt. Vi räknade med att värva ungefär hälften av de som 
var med i projektet. Av ledarna värvade man nästan alltid alla. 

oPåverkad 
oPåverkad är ett dialogverktyg som övningsledaren själv anpassar till sin specifika målgrupp. Lärare 
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blir utbildade i att kunna genomföra oPåverkad i sin klass. Manualen omfattar en pedagogisk 
plattform samt tolv pass med tillhörande faktablad och kräver mycket liten förberedelse av läraren. 
Passen, som fungerar oberoende av varandra, innehåller övningar av olika slag som tillsammans 
beräknas ta ca en timme. Diskussioner, rollspel och värderingsövningar gör att eleverna är fysiskt. 
Samma struktur återkommer i alla pass, med inledning, verkstad, avslutning och eventuella 
tilläggsövningar.  

Parallellt med att läraren håller pass bör UNF finnas med och göra kringaktiviteter under eller efter 
skoltid. oPåverkads effekter har aldrig uppmätts eftersom metoden inte testats fullt ut men det har 
visats sig vara svårt att få lärarna att prioritera att lägga in oPåverkad i schemat och vilja utbilda sig 
till övningsledare.  

Fake Frees skolföreläsningar under våren 2010  
Under våren 2010 höll projektet Fake Free skolföreläsningar inför totalt cirka 1000 ungdomar i 
Stockholms- och Uppsalaområdet. Skolföreläsningarna var mellan 40 minuter och en timme och 
innefattade delar som alkoholindustrins påverkan, fördelar och nackdelar med att välja till alkohol, 
placeboeffekternas verkan och de ”ologiska fördelar” som de som använder alkohol tillskansar sig. 

Då Fake Free primärt är ett undersökande projekt upphörde man med skolföreläsningarna efter 
våren 2010. Föreläsningarna sammanställdes i två rapporter varav en sammanställdes av en extern 
statistiker utifrån de enkätundersökningar vi gjort efter föreläsningarna samt hos en 
kontrollgrupp. 

Föreläsningarna hade i jämförelse med kontrollgruppen en klart påverkande effekt där man i 
samtliga undersökta faktorer kunde se en attitydförändrande effekt i förebyggande riktning. 
Oavsett ålder hade Fake Free-föreläsningarna likartade effekter i fråga om attityder. Störst effekt 
hade föreläsningarna när det gäller insikten om hur omgivningen och förväntningarna påverkar 
känslan av berusning. 

Trivselgerillan 
Trivselgerillan är ett skolprojekt som under 2011 och 2012 drivs av UNF Jönköping med stöd av 
Allmänna arvsfonden. Målet med metoden är att få ungdomar att (1) trivas mer med skolan och sig 
själva, (2) ha en meningsfull fritid som de själva skapar och (3) att de ska känna sig delaktiga och 
känna att de kan påverka samhället omkring dem. Dessa tre mål överensstämmer med tre av de 
skyddsfaktorer som är viktiga i förebyggande arbete. Mätbara mål för projektet är exempelvis 
antalet ungdomar som tar ställning, fritidsengagemang, antal cirkelledare, synlighet i media och 
antal aktiviteter. En viktig effekt av metoden är ett antal deltagare och ledare som vänjer sig vid att 
träffas på fritiden, utvecklar förmågan skapa egna aktiviteter, lär sig använda folkbildning som 
verktyg, får chansen att ta ställning och får erfarenhet av ta ansvar. Utöver utökade kunskaper om 
detta får de som  är ledare erfarenhet av leda grupper. Denna effekt ökar förutsättning för 
deltagarna att gå vidare i en karriär i UNF. Grupperna bildas av eleverna själva i de klasser i 8:an som 
klassvis får vara med på ett 1,5-timmes inspirationspass. Inom gruppen väljs en ledare som får åka 
på en tredagars utbildning och som efter det leder arbetet i sin grupp utefter ett studiematerial. 
Metoden har under hösten 2011 körts på två pilotskolor. På dessa skolor bildades i genomsnitt två 
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grupper per klass vilket innebär 20 grupper bestående av 106 elever (ca 40% av alla) och 27 ledare 
fick cirkelledarutbildning. Av dessa grupper fanns efter ett halvår två grupper kvar i NBV-
verksamhet och tre av grupperna har bildat UNF-föreningar. Under våren 2012 körs verksamhet på 
en skola och inför hösten är tre skolor säkra och ytterligare fyra nästan säkra. 

 



 
 

 

 

Beslutsunderlag & diskussionsunderlag: Taktisk plan 
för UNF:s medlemsorganisationer och diskussion 
angående politisk breddning. 

Bakgrund 
Vid FS-mötet i mars förde förbundsstyrelsen två diskussioner. Dels en om att utveckla 
taktiska planer för de paraply- och samarbetsorganisationer UNF är medlem i och dels 
en rörande om, och i så fall hur, UNF ska arbeta med demokrati- och solidaritetsfrågor. 
Diskussionerna mynnade ut i att en grupp bestående av Vidar Aronsson, Eric Tegnander 
och Karin Melbin tillsattes för att arbeta med frågorna. En grupp som själva valde att 
kalla sig vid namnet SWAT. 

Uppdrag 
Vid FS-mötet i mars förde förbundsstyrelsen två diskussioner. Dels en om att utveckla 
taktiska planer för de paraply- och samarbetsorganisationer UNF är medlem i och dels 
en rörande om, och i så fall hur, UNF ska arbeta med demokrati- och solidaritetsfrågor. 
Diskussionerna mynnade ut i att en grupp bestående av Vidar Aronsson, Eric Tegnander 
och Karin Melbin tillsattes för att arbeta med frågorna. 

Bilagans natur 
Vid FS-mötet i mars förde förbundsstyrelsen två diskussioner. Dels en om att utveckla 
taktiska planer för de paraply- och samarbetsorganisationer UNF är medlem i och dels 
en rörande om, och i så fall hur, UNF ska arbeta med demokrati- och solidaritetsfrågor. 
Diskussionerna mynnade ut i att en grupp bestående av Vidar Aronsson, Eric Tegnander 
och Karin Melbin tillsattes för att arbeta med frågorna. 

 

/Vidar, Karin & Eric – SWAT-gruppen.

Bilaga nr   §  
Beslutsunderlag för 
UNF FS 2012-05-04 – 06 p 7c 
 



Beslut: Taktisk plan för UNF:s medlemsorganisationer 
 

Inledning 
I arbetet med att ta fram taktiska planer började vi med att sammanställa de 
organisationer UNF är medlem i. Vi är medlem i 14 organisationer, och för att göra vårt 
arbete lättare och för att skapa en tydlig struktur för planerna, har vi delat in de, efter 
prioriteringsgrad, i tre grupper.  Varje grupp har sedan tilldelats kriterier och egenskaper 
som är tänkta att vara vägledande i arbetet med varje organisation. De specifika 
kriterierna och egenskaperna klargörs nedan, under varje priogrupps beskrivning. 

Förutom gruppindelningen har vi också sammanställt en inledande generell del där vi 
kort klargjort de kriterier som ska gälla för vårt medlemskap i andra organisationer och 
vårt arbete i dessa. Detta framförallt för att visa på värdet vårt medlemskap har, men 
också för att ge ramar för vilka organisationer vi ska vara medlem i. Alltså ska denna 
taktiska plan innehålla: 

1. Generella kriterier för varför UNF är medlemmar i en organisation (se förslag 
längre ner) 

2. Övergripande taktiker och engagemang i organisationer UNF har medlemskap 
(se i bifogat utkast) 

3. Fördjupning i de organisationer som är högsta prioritet (se förslag längre ner) 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

Att   godkänna SWAT-gruppens förslag till struktur för de taktiska planerna. 

Att   ge utskotten i uppdrag att återkomma till SWAT-gruppen med  
  information rörande deras respektive organisationer samt 

Att   SWAT-gruppen får i uppdrag att utifrån denna information lägga ett  
  förslag till taktisk plan på styrelsemötet i September. 

 

Användande av taktisk plan 
De taktiska planerna kommer inte innebära detaljerade handlingsplaner som reglerar 
vårt arbete inom de olika organisationerna. Istället ser vi på de som ett verktyg för att 
skapa långsiktighet och underlätta arbetet med organisationerna. De taktiska planerna är 
tänkta att ge svar på frågor som: Vad har den här organisationen för värde för UNF? Hur 
har vi arbetat med den tidigare? Och Vilka frågor ska vi driva i den här organisationen i 
framtiden? 

Vår tanke är att planerna ska finnas tillgängliga för direkt berörda medlemmar genom 
Google Docs. De delar som kommer att finnas tillgängliga är dels de generella kriterierna, 
dels organisationsöversikten med prioriteringsordning och övriga kolumner, dels 
ettornas djupdykningar och, sist men inte minst, en rapportfunktion för arbetet i de 
organisationer som är priogrupp 1.  



Men, mina kära, kära vänner, arbetet med de taktiska planerna kommer inte att fixa sig 
själv. Vi i SWAT-gruppen har naturligtvis ett ansvar för att sammanställa planerna, men 
samtidigt sitter vi inte på de kunskaper som krävs för att avgöra vad som ska gälla för 
varje organisation. Därför kommer vi ge utskotten i uppdrag att förse oss med den 
informationen, så att vi sedan kan sammanställa den till FS-mötet i september. 

Övergripande kriterier för medlemskap 

Det är viktigt att förstå varför vi är medlemmar i vissa organisationer och också över tid 
kunna pröva våra medlemskap – om de fortfarande är aktuella? Eller om vi ska ansluta 
oss till andra organisationer? Därför föreslås här övergripande kriterier. 
 

För att UNF ska vara medlem i en organisation ska den leva upp till följande kriterier 
över ett längre perspektiv: 

• Organisationen stärker UNF som organisation genom kunskap, utbildning eller 
mötesplatser. 

• Organisationen bedriver ett påverkansarbete som stärker och kompletterar 
UNF:s arbete för en vision om en solidarisk och demokratisk värld fri från droger. 

• Organisationen motverkar inte UNF:s grundsatser och värdegrund. 

 

Prioritering genom ”prio-grupper” 

Priogrupp 1 

Priogrupp 1 har högsta prioritet för UNF och består av organisationer som anknyter 
väldigt starkt till vårt arbete. I de här organisationerna engagerar vi oss tydligt, både 
genom representation och förtroendeuppdrag. Vi driver våra frågor i organisationerna, 
och arbetar för att organisationerna i sin tur driver de frågor vi vill att de ska driva.  

Alla organisationer i den här gruppen kommer också behandlas mer ingående med en 
djupdykning på en egen sida. 

Organisationerna som placerats i priogrupp 1 är: 

• Active – Sobriety, Friendship and Peace 
• Nordiska Godtemplarungdomsrådet, Nordgu 
• Sveriges Lansråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN 
• Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV 
• European Alcohol and Health Forum 
• Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU 

 

 



Priogrupp 2 

Priogrupp 2 består av organisationer som inte ligger riktigt lika nära våra kärnområden 
som de i priogrupp 1, men som fortfarande på olika sätt är viktiga i vårt arbete. Vi finns 
representerade på årsmöten och kongresser, och använder oss ibland av det arbete de 
bedriver, men arbetar inte aktivt för att få förtroendeuppdrag eller att få de att gå i vår 
riktning. 

Organisationerna som placerats i priogrupp 2 är: 

• IOGT International 
• Våra Gårdar 
• Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN 
• Sektor3 

Priogrupp 3 

I priogrupp 3 hittar vi organisationer som vi är medlemmar i, men som inte på ett starkt 
sätt anknyter till UNF:s kärnverksamhet. Det finns dock olika anledningar för oss att stå 
kvar som medlemmar. I den här gruppen driver vi inte några frågor aktivt, och ser ingen 
större poäng i att påverka organisationerna i vår riktning. 

Organisationerna som placerats i priogrupp 3 är: 

• NordAN 
• Föreningslivets Samarbetsorgan för Fond- och Sparfrågor, FSFS 
• Arbetsgivaralliansen 
• Nätverket Kön Spelar Roll 

 

Förslag på mall för fördjupad taktik (– för priogrupp 1) 

Organisation: Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU 

Inflytandemål: Antingen någon i styrelse eller valberedning.  
Politisk agenda:  

• Driva folkbildningens värde för ungdomsorganisationer,  
• Driva ungdomsorganisationers perspektiv – inte ungdomsperspektiv.  
• Uppvärdera föreningsformen kontra andra former för engagemang. 

Verksamhetsagenda:   
• Mer aktivt påverkansarbete, strunta i pressarbete. 
• Idédebatt och utmanande diskussion 
• Vara elitutbildning för unga engagerade i Sverige 

UNF:s representanter 
Vidar Aronsson, ledamot, valberedningen 
 
Närmast allierade organisationer 



Vi Unga, SSU  
 
Organisationsklimat (ex relevanta konflikter och UNF:s roll i det) 
Folkrörelseorganisationer mot de flummiga organisationerna 
 
Närmast allierade organisationer 
Vi Unga, SSU  
 



Diskussion – Drogpolitiska profilen är given? 
 
Inledning 
På styrelsens möte i mars fördes en diskussion kring vårt engagemang i frågor utanför 
drogpolitiken.  När arbetsgruppen tolkat sitt uppdrag (se första sidan) så fördes ett 
resonemang kring olika vägar att gå. Under diskussionen på förbundsstyrelsemötet i 
mars så framkom att demokrati och solidaritet är viktiga och grundläggande begrepp i 
vår organisation men att vi är säregna och bäst i nykterhetsfrågan och fokus ska därför 
fortsatt ligga på det. Samtidigt är vi en ungdomsorganisation som vill förbättra ungas 
möjlighet till inflytande och del av en internationell rörelse som ser vikten i en rättvis 
biståndspolitik.   
 
Arbetsgruppens tolkning 
Arbetsgruppen valde en utgångspunkt där vi sa att när UNF är avsändare externt så är det 
nästan regel att drogpolitiken i fokus. Detta betydde i vår tolkning att det breddade 
politiska arbetet inom demokrati- respektive solidaritetsbegreppet förs genom andra 
organisationer och samarbeten. 
 
Alltså, UNF bedriver som enskild avsänder nästan enbart drogpolitik. Men genom och 
tillsammans med andra organisationer bedriver vi bredare politiska frågor. 
Arbetsgruppen upplevde dock inte att vi fattade något inriktningsbeslut på denna frågan, 
därför är nu frågan uppe igenom på förbundsstyrelsens bord.  
 
Frågor för styrelsen att diskutera 
 
Följande frågor skulle vi vilja att förbundsstyrelsen diskuterade: 
 

1. Ska UNF ha en tydligt avgränsande profil genom drogfrågan? 
2. Finns det andra sätt än via UNF:s medlemsorganisationer som solidaritets- 

respektive demokratifrågorna kan/bör drivas? (förutom när UNF i eget namn gör 
saker) 

 
 
Insamlingsarbete 
Arbetsgruppen identifierade, som ett steg i sin analys, att idag bedrivs detta ”breddade” 
politiska arbetet genom just de organisationer vi samarbetar med eller är medlemmar i. 
Gruppen anser att detta arbete måste vara grunden för att identifiera på vilket sätt vi i 
framtiden ska arbeta med frågorna. 
 
Vi föreslår därför att i samband med översynen av våra medlemsorganisationer se över 
hur vi historiskt har jobbat med frågor om demokrati och solidaritet. Därför föreslår vi att 
utskotten tittar närmare på de till sig tilldelade organisationer utifrån följande 
frågeställningar: 
 
1.         Vilka politiska frågor har vi jobbat med i eller genom organisationen? 
2.         På vilket sätt, i vilka former? 
3.          Vad har det gett för resultat? 
 



 
 
 
Tidsplan 
 
Datum Vad Vem 
7-13 maj Utskick till utskotten om vad de ska 

bidra med 
SWAT-gruppen 

24 augusti Deadline för utskotten att bidra Utskotten 
25-augusti-5 
september 

Bearbetning av utskottens bidrag, skriva 
underlag till styrelsen 

SWAT-gruppen 

14-16 
september 

Förbundsstyrelsemöte. Där taktisk plan 
för medlemsorganisationer kan antas  
och ett upplägg för att identifiera UNF:s 
breddade politik antas.  

Styrelsen 

 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
Att efter diskussion fastställa arbetsgruppens ovan beskrivna tolkning och analys, 
Att ge utskott i uppdrag att till 24 augusti svara på givna frågor till arbetsgruppen, 
 samt 
Att godkänna tidsplanen.  
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Diskussionsärende: Reviderade grundsatser 

Introduktion  
Vid kongresserna i Åre 2011 lade riksstyrelsen fram ett förslag till reviderade grundsatser för IOGT-
NTO-rörelsen. Kritik riktades mot olika delar av förslaget och kongresserna valde att avslå det. De 
gav istället riksstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till reviderade grundsatser till 
kongresserna 2013. Riksstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med representanter från de fyra 
förbunden som har fått i uppdrag att återkomma med ett utkast till Förbundssamlingen i Borås 
september 2012. 

 

Nulägesanalys 
Det förslag som lades fram vid kongresserna i Åre innebar en stor förändring i form jämfört med 
nuvarande grundsatser och program. Den föreslagna revideringen innebar egentligen inte en 
förändring av värderingar utan mer ett striktare urval där ett färre antal värdeord lyfts upp. Det 
som fick starkast kritik på kongresserna var förslaget att byta namn från grundsatser till 
värdegrund. Även om den övriga kritiken ibland var hård rörde den framförallt formuleringar i 
förslaget och hur förslaget skulle relatera till stadgarna och inte själva den grundläggande 
utformningen eller vilka värderingar som lyftes fram. 

 

Lösning 
Arbetsgruppen har haft sina första möten där vi bland annat diskuterat bakgrunden och målet för 
processen. Gruppen har enats om att ta förslaget till ny värdegrund från kongresserna i Åre som 
utgångspunkt för arbetet. Det lutar även mot att dokumentet fortsatt ska benämnas grundsatser. 
Den grundläggande utformningen av dokumentet är representanterna i gruppen i stort överens 
om och arbetet handlar mycket om hur texten ska formuleras rent konkret. Målet är att ha en 
process där medlemmarna i alla fyra förbunden får möjlighet att komma med synpunkter och 
diskutera innehållet. Resultatet ska sedan bli ett förslag till reviderade grundsatser som kan antas 
vid kongresserna i Borås.   
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Diskussionsärende 

Frågeställningar att diskutera 
Här nedanför finns två texter. Den första texten är det förslag till reviderade grundsatser som 
behandlades på kongresserna i Åre. Den andra texten är en ny version jag tagit fram av baserat på 
formuleringar som diskuterats av grundsatsgruppen. Tanken är att förbundsstyrelsen genom 
detta dokument ska få ett grepp om i vilken riktning diskussionen förs.  
 
Mitt förslag är att förbundsstyrelsen delar upp sig i smågrupper och diskuterar nedanstående 
frågeställningar. Syftet är att ge förbundsstyrelsen en chans att lämna synpunkter på dokumentet 
och processen för att kunna ha inflytande över det framtida arbetet fram till Förbundssamlingen.  

 

1. Hur ser du på att utgå från det förslag till värdegrund som fanns på kongresserna i Åre? Fungerar 
det eller vill du se mer radikala förändringar? 

2. Bör stycket om Våra uppdrag finnas kvar eller kan den delen omarbetas eller tas bort? 

3. Hur ser ni på att dokumentet är uppbyggd kring orden solidaritet, demokrati och nykterhet? Nu 
har orden samma status, kan/bör deras inbördes relation se annorlunda ut? 

4. Är det bifogade förslaget ett steg i rätt riktning? Finns det några stycken som du redan nu 
kan säga att du är nöjd med eller som du anser behöver förändras kraftigt? 

5. Har du några synpunkter på förslaget till tidsplan? 

 

Uppföljning 
Förslaget på tidsplan ska fastställas av riksstyrelsen men ser preliminärt ut som följande: 

2012 
April - Maj: Interna diskussioner inom förbunden. 
Juni: Grundsatsgruppen formulerar ett preliminärt förslag. 
September: Förbundsgemensam samling i Borås då förslaget till reviderade grundsatser 
diskuteras genom workshop. 
Hösten: En digital diskussionsplattform lanseras. Medlemmar uppmuntras att skicka in 
synpunkter under en fastställd period. Diskussioner genomförs även på andra plattformar och vid 
lämpliga förbundsarrangemang. Grundsatsgruppen arbetar kontinuerligt med att bearbeta 
synpunkterna på dokumentet. 
November: Behandling av slutgiltigt förslag på riksstyrelsens möte 
 
2013 
Våren: Förslaget presenteras på vårens DÅM. 
Juni: Behandling av förslaget på Junis, UNF:s samt IOGT-NTO:s kongresser i Borås. 
November: Behandling av förslaget på NSF:s förbundsmöte 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 



Diskussionsärende 

Att  skicka med diskussionen som ett medskick i det fortsatta arbetet med 
grundsatserna  

 

Malin Thorson, 0732 – 13 34 30, malin.thorson@unf.se   
Göteborg, 2012-04-23 

 

  



Diskussionsärende 

Förslag till 

IOGT-NTO-rörelsens värdegrund 
IOGT-NTO-rörelsen är en del i en världsomfattande folk- och bildningsrörelse. Vi bygger vårt 
arbete på övertygelsen om alla människors lika värde. Vi kämpar för en solidarisk och 
demokratisk värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och 
rikt liv. 
 
I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer: 

 
Demokrati 
Alla människor har rätt till frihet och personlig utveckling. Det vill vi skapa genom arbete för en hållbar 
samhällsutveckling som utgår från människans möjlighet till demokratiskt inflytande och behov av 
gemenskap och trygghet. Vårt arbete medverkar till jämlika förutsättningar för alla. 

 
Solidaritet 
Samförstånd, dialog och samarbete mellan människor ger de bästa förutsättningarna för en hållbar 
global utveckling. Genom vår verksamhet tar vi ansvar för gemenskap på demokratisk grund lokalt, 
nationellt och globalt. 

 
Nykterhet 
Alkohol och andra droger med berusande effekt är en belastning för enskilda personer. Vi arbetar för en 
solidarisk och demokratisk värld. I kampen mot detta hinder för mänsklig utveckling väljer våra 
medlemmar ett liv fritt från alkohol och andra droger och att verka för spridning av nykterhet som idé. 

 
Vårt uppdrag 
För att förverkliga sin värdegrund har IOGT-NTO-rörelsen organiserat sitt arbete i fyra självständiga 
förbund som tillsammans utgör en stark folk- och bildningsrörelse med medlemmar och verksamhet i 
hela landet. Förbunden driver frågor med den gemensamma värdegrunden som utgångspunkt. 
 
IOGT-NTOs Juniorförbund utgår från barn och ungdomars rättigheter och därmed rätten till en 
drogfri uppväxt och organiserar barn och ledare i en engagerande och utvecklande verksamhet. 
 
Ungdomens Nykterhetsförbund är unga människor som genom egen organisering skapar inflytande 
och är en avgörande del för att förändra samhället. 
 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund får barn och ungdomar att växa till självständiga och 
ansvarstagande individer genom att organisera dem i nykter scouting. 
 
IOGT-NTO är en stark organisation av vuxna medlemmar som tillsammans utgör en kraft för att 
förändra samhället. 
  



Diskussionsärende 

Alternativt förslag till 

IOGT-NTO-rörelsens grundsatser 
IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomfattande folk- och bildningsrörelse byggd på 
övertygelsen om alla människors lika värde. Grunden för vårt arbete är viljan att medverka till 
bättre livsvillkor för alla. Vi kämpar för en solidarisk och demokratisk värld fri från alkohol och 
andra droger som hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. 
 
IOGT-NTO-rörelsen är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral. För att förverkliga sina 
visioner har IOGT-NTO-rörelsen organiserat sitt arbete i självständiga förbund med 
medlemmar och verksamhet i hela landet. Förbunden bedriver verksamhet med de 
gemensamma grundsatserna som utgångspunkt. 
 
I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer: 
 
Demokrati 
Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällsutvecklingen. Därför 
arbetar vi för ett samhälle med jämlika förutsättningar för den personliga utveckling, 
delaktighet och frihet som är varje människas rätt. I vår rörelse ges alla möjlighet att få sin röst 
hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja. 
 
Solidaritet 
Vi utgår ifrån alla människors ömsesidiga beroende av varandra och att nyckeln till positiv 
samhällsförändring ligger i de många individernas val. Vi tror att en hållbar global utveckling 
bäst skapas genom dialog och samarbete mellan människor. I vår verksamhet bygger vi 
gemenskap på jämlik grund lokalt, nationellt och globalt.  
 
Nykterhet 
Alkohol och andra droger är en belastning och ett hinder för mänsklig utveckling, på individ- 
och samhällsnivå. I strävan efter en bättre värld för alla väljer våra medlemmar ett liv fritt från 
alkohol och andra droger samt att verka för spridning av nykterhet som idé. 
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GPS-gruppens vägval 
 

 

Arbetet i gruppen för grundsatser, program och stadgar tog ny fart med ett möte 1 april. En 

återblick på processen; samtal om gruppens mandat; målgruppsdiskussioner och uppgiften att 

varje organisation återkommer med två förslag: en minimiversion med de minsta ändringar 

man kan acceptera och en maximiversion där alla typer av förändringar är tillåtna.  

Ett telefonmöte ägnades åt en genomgång av resultatet samt utvecklandet av en övergripande 

tidsplan med syfte att en slutgiltig version är antagen i och med NSFs förbundsmöte 2013. 

För att arbetet med GPS ska förankras väl önskar vi att det genomförs en workshop under den 

förbundsgemensamma samlingen i Borås. Planeringen av denna önskar vi få avlastat genom 

att RS tilldelar uppgiften till personal, under GPS-gruppens ledning. 

 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna den av gruppen föreslagna tidsplanen 

att Riksstyrelsen tillser att personal planerar och iordningställer en workshop med 

syfte att ge medlemmarna möjligheten att diskutera rörelsens grundsatser, 

program och stadgar utifrån GPS-gruppens förslag. 

 

 

Fredrik Torberger 

2012-05-04 
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Förslag till tidsplan 

 

2012 

April - maj: Interna diskussioner inom förbunden. 

Juni: Grundsatsgruppen formulerar ett preliminärt förslag. 

September: Förbundsgemensam samling i Borås då förslaget till reviderade                    

grundsatser diskuteras genom workshop. 

Hösten: En digital diskussionsplattform lanseras. Medlemmar uppmuntras att skicka in 

synpunkter under en fastställd period. Diskussioner genomförs även på andra plattformar och 

vid lämpliga förbundsarrangemang. Grundsatsgruppen arbetar kontinuerligt med att bearbeta 

synpunkterna på dokumentet. 

November: Behandling av slutgiltigt förslag på riksstyrelsens möte 

 

2013 

Våren: Förslaget presenteras på vårens DÅM. 

Juni: Behandling av förslaget på Junis, UNF:s samt IOGT-NTO:s kongresser i Borås 

Oktober: Behandling av förslaget på NSFs förbundsmöte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Beslutsunderlag: Idédebatt och politisk förnyelse! 

Bakgrund 
I arbetsplanen för 2012-13 antagen på kongressen 2011 i Åre valde man att lyfta in en ny 
skrivning under verksamhetsområdet organisation och i ett av mål kan man läsa: ”UNF 
har en levande och pågående idé- och utvecklingsdebatt”.  

Med detta som bakgrund har utskottet diskuterat hur ett sådant mål kan arbetas med 
och uppnås.  

Analys 
Några observationer som kan vara spännande att utgå ifrån i sin analys: 

• På kongressen lade förbundsstyrelsen ett förslag på nytt drogpolitiskt program 
som var till stor del helt nya skrivningar och strukturer. Till det tillkom det ytterst 
få politiska diskussioner i fråga om vad vi borde tycka, driva och våra politiska 
skiljelinjer verkade inte existera. 

• Motionerna som inkommit de senaste två kongresserna har generellt fokus på 
små detaljer så som stadgejusteringar eller upprördhet över något som 
förändrats lite. De större greppen eller tankarna har lyst med sin frånvaro. 

• Gruppen medlemmar som söker sig till förbundet (utanför förbundsstyrelsen) 
för att arbeta med utveckla vår verksamhet är en liten grupp & de som söker visar 
inte upp tydliga bilder om hur verksamheten ska utvecklas. 

Några resonemang är utifrån detta förda: 

De politiska dusterna är bortglömd historia 
UNF och hela rörelsen har tappat sin tradition om politisk debatt, där olika idéer om vad 
som är bra drogpolitik möttes och utmanades. Bland annat frågor om tobak, 
substitutionsbehandling, sprututbyte och drogtester är frågor där det tidigare funnits en 
politisk motsättning i hur vi ser på frågorna. Det är en brist att vi saknar den debatten 
idag. 

Utvecklingsdiskussionerna är få och på låg nivå 

Den kvalitativa och kvantitativa utvecklingsdebatten om UNF/rörelsen hänger troligen 
samman, alltså om det diskutera mycket kommer också nivån ha potential att höjas. Att 
det idag inte sker särskilt mycket sådan debatt gör att färre blir medvetna i vad som borde 
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ske – för idéer blir inte prövade mot varandra utan får bli tillsvidare sanningar. Det är en 
stor brist att få diskuterar viktiga principiella frågor om var rörelsen ska vara. 

Ansvar för idéutveckling 

Få personer känner ansvar för att ta i de stora utvecklingsfrågorna, något som blir tydligt i 
motionsskörden. Förbundsstyrelsen leder debatten för tydligt och få andra sätter 
agendan och utmanar förbundsstyrelsens analys. Fler behöver involveras, delta och 
engageras i idéutvecklingen.  

Lösning - förslag 
Utskottet föreslår att ett projekt för idé- och utvecklingsdebatt initieras, där hela 
förbundsstyrelsen blir bärare för projektet och aktiva medlemmar runt om i landet blir 
målgrupp för att engageras och delta. Projektet har som syfte att få många tankar om 
nedskrivna eller formulerade som handlar om UNF:s utveckling som organisation och 
som budbärare av politik. 

Detta genom några olika aktiviteter: 

1. Förbundsstyrelsen 
För att skapa förändring måste man börja hos sig själv och inse att de politiska 
diskussionerna inte heller förs i förbundsstyrelsen. Debatten som initieras ska 
lyftas upp och integreras i förbundsstyrelsens möten där vi då lägger mer 
utrymme på att utveckla drogpolitiken! 

2. Utvecklingssajt (bloggformat) 
Under en begränsad period, från förbundssamlingen i höst till typ motionsstopp 
till kongressen nästa sommar. Varje vecka så släpps ca två debattinlägg i text eller 
filmform inom vissa satta ramar. Utskotten/FS får i uppgift att förbereda ett 40-
tal inlägg för att säkerställa att vi får innehåll. Medlemmar kan enkelt bidra i 
debatten och uppmanas att diskutera/argumentera. 

3. Förbundssamlingen 
När lansering sker så är det också diskussioner på plats som får sätta grunden för 
arbetet och sätta kulturen att vi ska börja diskutera spännande förslag. Sätta 
stämningen att man ska våga sticka ut hakan, genom att vi lyfter lite 
provocerande förslag på plats. 

4. Spridning i organisationen 
Idédebatten blir något som används lite överallt som ett genomsyrande inslag, 
exempelvis läggs något som skrivits på bloggen in i motdrag med länk vidare till 
bloggen.  

5. Kongressförfesten 
Denna gång får förfesten mer anknytning till denna blogg och vi kanske bjuder in 
några som skrivit spännande förslag eller liknande.  

6. Insamling av förslag 
I processen att ta fram nya förslag till kongressen som ex. arbetsplan och 
drogpolitiskt program så ska idédebatten kunna vara utgångspunkt för samla in 
smarta förslag, men också kunna ställa svåra frågor i allmänt forum. 
För att ta ansvar för hela rörelsen formulerar sedan förbundsstyrelsen motioner 



till de rörelseorganisationer som vi tycker borde ändra sig och göra mer som vi 
tänker (exempelvis motion om förändrad politik till IOGT-NTO) 

7. Summering – resultat 
Det är viktigt att markera slutet på debatten och kanske trycka mest spännande 
tankarna och visa lite övergripande vad resultatet av debatten blivit.  
 

Olika sorters frågor – båda behövs!  
Projektet får två olika sorters frågor att behandla och ska med det handla till 50% om 
utveckling av politiken, till 50% handla om utveckling av organisationen. Dessas 
definitioner och avgränsningar måste tydliggöras. 

Uppföljning 
Projektet tillsätter ansvarig/(a) i förbundsstyrelsen och tillsammans med en ansvarig på 
kansliet inleds projektet på förbundssamlingen och en första rapport på tidsplan av 
projektet ska fortskrida ges på styrelsens möte i september. 

 

Styrelsen föreslås besluta 

Att godkänna projekt ”Idédebatt och politisk förnyelse”, 

Att tillsätta xxx xxx för att leda projektet, samt 

Att förbundsstyrelse och utskott åtar sig att aktivt bidra i arbetet i enlighet med plan. 

 

 

 



 
 

 

 

Beslutsunderlag: Motion till Active angående 
”Samverkan med alkoholindustrin” 

Bakgrund – problembild. 
I flera fora och sammanhang i det alkoholpolitiska arbetet stöter man på 
alkoholindustrin, något man måste förhålla sig till. I Sverige är det en självklarhet att 
skilja på de med ekonomiskt egenintresse och medlemsburna organisationen, men så är 
inte fallet i Europa. Ibland annat Alcohol and Health Forum så är vi på mer eller mindre 
lika villkor där och ska arbeta tillsammans. Detta är ett problem för industrin legitimeras 
genom detta. Antitobaksrörelsen har pratat om att en av deras framgångsfaktorer har 
varit att vägra gemensamma arbetsgrupper med industrin. 

Analys 
UNF eller Active kan inte själva göra stor skillnad genom att vägra sitta i samma rum som 
alkoholindustrin, utan hela gruppen av NGO (non governmental organizations) måste 
gemensamt göra ansats. Därför borde UNF och Active driva detta i europeiska 
sammanhang som ”Eurocare”. 

(se motionen på nästa sida) 

Därför föreslår jag förbundsstyrelsen besluta 

Att godkänna motionen, samt 

Att efter översättning till engelska skicka in den till Actives kongress för behandling. 
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  Resultat – förslag på motion! 

Här kommer förslag på motion till Active, nu på Svenska.  

Motion: Ställningstagande emot samröre med alkoholindustrin! 

Bakgrund 

De senaste årtionden har antitobaksrörelsen nått stora framgångar i sitt lobbyarbete och 
en av de framgångsfaktorer de pekar på är att man kollektivt valde att bojkotta alla 
sammanhang, arbetsgrupper och konstilationer där man skulle ha samröre med 
tobaksindustrin. Detta för att distansera sig från de ekonomiska intressena och belysa de 
olika intressen som man som grupperingar hade. 

I alkoholfrågan i Europa ser vi att de NGOs (non governmental organizations) som 
driver frågan om restriktiv alkoholpolitik inte alls har tagit samma ställningstagande som 
tobaksindustrin utan sitter tillsammans med alkoholindustrin och diskuterar med 
exempelvis EU-kommissionen. Detta bland annat för att kommissionen har önskat så 
genom exempelvis Alcohol and Health Forum. 

Problembild 

Några problem som dagens situation skapar är: 

• Våra representanter kan jämföras och likställas med industrins representanter 
• Representanter från industrin har utrymme att försöka underminera och 

kontrollera det vi säger. 
• Vi legitimerar genom vårt deltagande värdet av att industrin deltar. 

Men det går inte att lösa på problematiken genom att bara en eller två organisationer som 
UNF/Active börjar kräva förändring – fler måste agera. 

Förslag 

UNF menar att Active måste ta på sig ledartröjan i mobilisera alla NGOs för restriktiv 
alkoholpolitik – för att gemensamt lämna de forum där vi samverkar med industrin (så 
som Alcohol and Health Forum). Vidare borde NGOs så som Eurocare driva att EU i allt 
mindre grad ska lyssna på alkoholindustrin och sluta släppa in dem i viktiga forum. 

 

Därför föreslår UNF Actives kongress besluta 

Att ta ställning emot all samröre med alkoholindustrin, samt 

Att driva att NGOs som ett kollektiv ska ta aktivt avstånd från sammanhang med 
närvarande/inbjuden alkoholindustri. 
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Förslag till rörelsegemensam tobakspolicy 
 
Kansliets styrgrupp fick vid Riksstyrelsens sammanträde i mars uppdrag att återkomma med 

förslag till rörelsegemensam tobakspolicy för IOGT-NT-rörelsen. 

Styrgruppen har gett Ann-Britt Hagel uppdrag att sammanställa bilagt förslag. 

 

 

Riksstyrelsen föreslås med detta som bakgrund besluta 

 

att  framlägga ovanstående förslag till Rörelsegemensam Tobakspolicy till diskussion på 

Distriktsstyrelsekonferensen 22-23 september 2012 i Borås. 

 

Ann-Britt Hagel 

2012-05-01 
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Tobakspolicy för IOGT-NTO-rörelsen – bearbetat förslag till RS maj 2012 

– IOGT-NTO-rörelsen arbetar för tobaksfritt. 
 

För drogfrihet 
I IOGT-NTO-rörelsen arbetar vi för drogfrihet. 

Som droger definierar vi medel som är berusande, beroendeframkallande och giftiga. Det är 

såväl de politiska, medicinska som sociala effekterna av drogbruket som ligger till grund för 

vårt engagemang.  

 

Tobak är ingen drog, men... 
Med tobak menar vi snus, cigaretter, cigarrer, tuggtobak etc. 

Tobak är beroendeframkallande och giftigt, men inte berusande enligt definitionen av droger. 

De medicinska skadorna av tobaksbruk är väl dokumenterade och nikotinberoendet sägs vara 

ett av de svåraste beroendena att bryta. Rent medicinskt är det också dokumenterat att det är 

svårare att bryta ett missbruk av alkohol om man röker. 

Även passiv rökning innebär medicinsk risk och för många allergiker ger cigarettrök 

astmareaktioner.  

De sociala effekterna av tobaksbruk innebär att oönskat utsättas för andras rökning. 

Tobaksbruk i yngre tonåren omnämns ofta som ett normbrytande beteende, vilket kan 

innebära ökat intresse för att också prova alkohol och andra droger.  

 

Medlemslöftet och tobak 
Eftersom tobak inte är en drog har IOGT-NTO-rörelsen valt att inte likställa tobak med 

alkohol och narkotika i medlemslöftet.  Inget av de fyra förbunden förbjuder vuxna 

medlemmar att använda tobak, men organisationens verksamhet strävar efter att vara helt 

tobaksfri.  

För att undvika att medlemmar utsätts för tobakens negativa effekter eller påverkas att själva 

bruka tobak är IOGT-NTO-rörelsens arrangemang alltid tobaksfria. Därför sker ev. bruk av 

tobak på anvisad plats avskild från övrig verksamhet. 

Som vuxen tobaksbrukare är det också viktigt att tänka på förebildsfrågan främst för IOGT-

NTO-rörelsen yngre medlemmar.  
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Rörelsesamverkan på lokalplan 
 

 

 

God gemenskap mellan IOGT-NTO–rörelsens medlemmar, oavsett organisationstillhörighet, 

är ett viktigt verktyg för att förverkliga våra mål och visioner. Det har i ordförandegruppens 

samtal lyfts olika möjliga vägar framåt för att stärka relationerna, inte minst på lokalplan.  

 

 

Riksstyrelsen föreslås med detta som bakgrund besluta 

 

att  Riksstyrelsen ägnar tid åt att skapa en gemensam bild av hur det ser ut i landet inom 

och mellan de olika organisationerna.  

att Norrland, Svealand och Götaland ägnas tid på ett möte vardera. Respektive organisation 

förbereder sig för att presentera lokalföreningar, distrikt samt dessas storlek (antal 

medlemmar) och livskraftighet.  

att på Riksstyrelsens sammanträde den 22 maj ligger fokus på Norrland. 

 

 

 

 

Fredrik Torberger 

2012-05-02  
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Bilaga nr 20  §19 

     Beslutsunderlag för 

     RS 2012-05-22, p 6 

 

Stadgeförslag med ändringar markerade i gult 

 

 

Stadgar för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut 
 

 

 

§ 1 Stiftelsens huvudmän 
 

Huvudmän för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut är IOGT-NTO, 

Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTO:s Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens 

Scoutförbund. 

 

 

§ 2 Stiftelsens ändamål 
 
Stiftelsen bidrar genom sitt arbete till att förverkliga huvudmännens grundläggande mål, 

såsom de kommer till uttryck i grundsatser och program samt i policydokument för 

huvudmännens internationella arbete. 

 

Stiftelsen organiserar, administrerar och utvecklar huvudmännens internationella 

biståndsinsatser, insamlingsarbete och förenings- och distriktsverksamhet med internationell 

inriktning, ungdomsutbyte samt utbildnings-, kontakt- och informationsverksamhet inom och 

utom huvudmännens ram. 

  

Stiftelsen främjar barns och ungdomars vård och fostran genom stöd till och utvecklande av 

huvudmännens föreningsverksamhet. 

 

Stiftelsen tar, då resurserna så medger, uppdrag av närliggande karaktär, från huvudmännen 

eller annan, under förutsättning att tillkommande kostnader samt proportionell andel av 

gemensamma kostnader täcks genom uppdragsinkomsten. 

 

 

§ 3 Stiftelsens tillgångar 
 
Stiftelsens tillgångar utgörs av: 

 

a) det kapital, SEK 300 000, som huvudmännen vid stiftandet beslutat tillföra stiftelsen, 

samt de SEK 100 000 som Nykterhetsrörelsens Scoutförbund tillskjutit vid sitt inträde 

i stiftelsen. 

b) de uppdragsinkomster, insamlade medel och bidrag som stiftelsen erhåller för sin 

verksamhet, efter avdrag för de kostnader som verksamheten medfört samt  

c) avkastningen på stiftelsens tillgångar. 
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§ 4 Stiftelsens huvudmän och valmöte 
 
Huvudmännens förbundsstyrelser utser inom sig huvudmannaombud till stiftelsens valmöte 

enligt följande: 

IOGT-NTO    två 

Ungdomens Nykterhetsförbund   två 

IOGT-NTO:s Juniorförbund   två 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund  två 

 

Huvudmannaombudens uppgift är att vid gemensamt valmöte, senast den 15 december det år 

då IOGT-NTO-rörelsen har haft sina kongresser, välja styrelse för stiftelsen. Ledamöterna i 

IOGT-NTO-rörelsens Riksstyrelse utgör ledamöterna i stiftelsens styrelse. Styrelsens 

mandatperiod omfattar två kalenderår. Vid valmöte skall följande ärenden förekomma: 
 

1. Öppnade 

2. Röstlängd 

3. Protokolljustering 

4. Val av stiftelsens styrelse 

a) ordförande 

b) sju ledamöter 

c) val av sammankallande för valmötet för tiden fram t o m 

nästkommande valmöte 

5. Eventuellt övrigt 

6. Avslutning 

 

Då styrelseledamot i stiftelsen avgår före mandatperiodens utgång kan extra valmöte inkallas 

för val av ny ledamot för återstående del av mandatperioden. 

 

 

§ 5 Stiftelsens styrelse 
 

Stiftelsens angelägenheter handhas av styrelsen. . Styrelsen har åtta (8) ledamöter. Styrelsen 

kan inom sig utse vice ordförande. 

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst en gång varje halvår. På begäran av 

minst två styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen för 

behandlande av visst angivet ärende. 

 

 

§ 6 Stiftelsens säte 
 
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm och gemensamt kansli med stiftelsens (eller sina) 

huvudmän. 

  

 

§ 7 Firmateckning 
 
Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av de som styrelsen därtill utser, 

dock minst två i förening.  
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§ 8 Räkenskaper och medelsförvaltning 
 
För stiftelsen förs erforderliga räkenskaper, som skall avslutas den 31 december varje år. 

 

Styrelsen tillser vid förvaltning av stiftelsen medel att dessa är placerade på fullt betryggande 

sätt. 

 

 

§ 9 Revision 
 
Revisor för stiftelsen, med uppdrag att granska styrelsens förvaltning och stiftelsens 

räkenskaper, är den auktoriserad revisor som utsetts för IOGT-NTO. 

 

 

§ 10 Förvaltnings- och revisionsberättelser 
 
Senast den 15 mars påföljande år överlämnas styrelsens och verkställande tjänstemannens 

förvaltningsberättelse och föregående års räkenskaper till stiftelsens revisor, som före den 15 

april avger revisionsberättelse. 

 

 

§ 11 Rapportering till huvudmännen 
 
Årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet överlämnas till huvudmännens förbundsstyrelser 

för beslut om fastställande och om ansvarsfrihet, med ledning av revisorns berättelse. 

 

 

§ 12 Administration och personal 
 
Stiftelsens personal anställs och entledigas av IOGT-NTO.  

 

Anställningsvillkor fastställs av IOGT-NTO.  

Övriga beslut angående stiftelsens administration fattas av stiftelsens styrelse. 

 

 

§ 13 Rättsförhållanden 
 
För stiftelsen gäller bestämmelserna i IOGT-NTO:s stadgar angående rättsförhållanden. 

 

 

§ 14 Tillsyn 
 
Stiftelsen är undantagen från länsstyrelsens tillsyn. 

 

 

§ 15 Stadgeändring 
 
Stiftelsens stadgar kan, med undantag för § 2, ändras genom samstämmiga beslut i 

huvudmännens förbundsstyrelser. 
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Om huvudmännen därom är ense kan endera eller flera av huvudmännen utträda ur stiftelsen. 

Fördelningen av befintliga tillgångar avgörs efter förhandling, dock med beaktande att 

användningen måste ske utifrån vad som anges i § 2. 

 

Om huvudmännen därom är ense kan fler organisationer anslutas till stiftelsen, varvid översyn 

sker av tillämpliga delar av stiftelsens stadgar.  







RS 120522 III Fortsatta framtid 1(1) 

 

    Bilaga nr 19 §19 

    Beslutsunderlag för 

    IOGT-NTO FS 2012-05-11–13, p 15 

    UNF:s FS 2012-05-05--06 

    Junis FS 2012-05-05--06 

    NSF:s FS 2012-05-11--13 

    RS 2012-05-22, p 6 

    Handläggare: Gazal Casselborg och 

    Sara Heine 

 

IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institutfortsatta framtid 
De fyra förbundens styrelser, samt Riksstyrelsen, har tagit ett beslut om att flytta det 
internationella kontoret från sin nuvarande placering i Mölnlycke till IOGT-NTO:s kansli i 
Stockholm. Dels för att man önskar att det internationella arbetet ska komma närmare övrig 
verksamhet inom IOGT-NTO-rörelsen, dels för att bättre kunna samverka med andra aktörer 
inom biståndssektorn. Verksamheten som sådan kommer dock att bibehållas som idag och gå 
under namnet IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete. 
 
Förbundens önskan är att vid flytten av IOGT-NTO-rörelsens internationella verksamhet 
behålla stiftelsen men, genom ett underavtal, uppdra åt IOGT-NTO att organisera och sköta 
verksamheten enligt stiftelsens ändamålsbeskrivning. IOGT-NTO får uppdraget att driva den 
löpande verksamheten och därmed även ansvaret att organisera arbetet på IOGT-NTO:s 
kansli. Personalen blir, liksom idag, anställda av IOGT-NTO. Denna förändring är 
kommunicerad och godkänd av Länsstyrelsen och tas nu även med revisor, Svensk 
Insamlingskontroll samt bidragsgivare.  
 
Förbundens önskan är även att stiftelsens styrelse ska utgöras av ledamöterna i 
Riksstyrelsen, som i sin tur består av två ledamöter från respektive förbund.  
Med anledning av det ovanstående är följande ändringar i Stiftelsens stadgar nödvändiga:  

• § 4 där vi förtydligar att valmötet ska hållas de år som kongressen infaller samt att 
ledamöterna i stiftelsens styrelse utgörs av ledamöterna i Riksstyrelsen.  

• § 4 samt § 5 där antalet styrelseledamöter ändras från 9 till 8 ledamöter.  
• § 9 där vi gör en tydligare skrivning kring auktoriserad revisor.  

• § 11 där ”förvaltningsberättelse” ändras till det korrekta ”årsredovisning”.  
• § 12 där det stadgas att IOGT-NTO anställer och entledigar personal samt fastställer 

anställningsvillkoren. 
 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att upphäva det tidigare beslutet om avveckling av Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens 

Internationella Institut samt 
 
att godkänna ändring av stadgarna för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella 

Institut i enlighet med förslaget i bilaga samt anse paragraferna omedelbart justerade.  
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    Bilaga nr 16 §17 
    Beslutsunderlag för 
    IOGT-NTO:s FS 2012-05-11–13, p  
    UNFs FS 2012-05-05--06, p 
    JUNIS FS 2012-05-05--06, p 
    NSF:s FS 2012-05-11--13, p  
    RS 2012-05-22, p 4 
    Handläggare: Tore Andersson, Peter  
    Moilanen, Astrid Wetterström, Ann-Britt  
    Hagel och Jenny Lindberg 
 

Fördelning av bidrag IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och 
samlingslokalfond - Kursgårdsdelen 
Detta är 30:e året som bidrag fördelas ut fonden. I och med detta fördelningstillfälle har under 
dessa 30 år cirka 44 miljoner kronor fördelats. 
 
I samband med förbundens kongresser och förbundsmöte 2001 beslutades om en förändring av 
fondens inriktning, bland annat ändrandes fondens namn på grund av att även samlingslokaler kan 
beviljas anslag, samt att nio av anläggningarna prioriterades vad gäller anslag. 
 
Riksstyrelsen har att ta ställning till fördelning av bidragen. Detta fördelningsförslag har gjorts i 
samråd med IOGT-NTO:s generalsekreterare och ekonomichef, NSF:s generalsekreterare, UNF:s 
generalsekreterare och JUNIS förbundssekreterare. 
 
Fonden har för 2012 att fördela 1 300 000 kronor. För 2011 fanns det 1 300 000 kronor att fördela. 
Vid detta tillfälle fördelas 650 000 kronor till kursgårdar och våra två folkhögskolor samt 650 000 
kronor till samlingslokalerna. 
 
Vissa ansökningar innehåller önskemål om bidrag för mer än ett projekt. I nedanstående 
kommentar noteras vilket projekt kansliet föreslår att man bör ge bidrag till. 
 
Vid genomgång av årets ansökningar har, liksom tidigare, konkreta projekt valts ut. (Se bilagda 
kommentarer). 
 
 
Styrelsen föreslås besluta 
 
att fördela medel ut IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond till en summa av 

650 000 kronor, 
 
att bidragen betalas ut efter att projektet är redovisat samt 
 
att beslutade medel ska vara ianspråktagna senast 2013-12-31. 
 
 
Jenny Lindberg 
2012-04-19 
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Kommentarer till förslag till bidrag 

Tollare folkhögskola 
Totalt sökt belopp 2012 1 600 000 
Totalt tidigare erhållna bidrag 5 965 000 
Förslag 2012 150 000 
 
Tollare söker bidrag för: 

1. Återställande av Storstugan till stor sal. 
2. Ersätta oljehanteringen med miljövänligare och mer ekonomiskt alternativ. 

 
Kansliet föreslår bidrag om 150 000 kronor som till cirka tolv procent täcker kostnaderna för 
projekt 2 ovan. Ansökan från Tollare kom in några dagar försent. 

Wendelsbergs folkhögskola 
Totalt sökt belopp 2012 300 000 
Totalt tidigare erhållna bidrag 5 875 000 
Förslag 2012 180 000 
 
Wendelsberg söker bidrag för förbättra elförsörjningen. 
 
Kansliet föreslår bidrag om 180 000 kronor som täcker knappt 40 procent av projektet. 

Aspan kurs- och lägergård 
Totalt sökt belopp 2012 210 000 
Totalt tidigare erhållna bidrag 2 957 000 
Förslag 2012 100 000 
 
Aspan söker bidrag för sex projekt. 

1. Installation av värmepumpar luft-luft 
2. Komplettering utbyte av köksutrustning 
3. Kompletteringskök 
4. Bryggor och strandnära utrustning 
5. Vedeldad badtunna 
6. Marknadsförening 

 
Kansliet föreslår bidrag om 100 000 som nästan täcker kostnaderna för projekt 1 och 2 ovan. 

Kungshol 
Totalt sökt belopp 2012 65 000 
Totalt tidigare erhållna bidrag 1 841 000 
Förslag 2012 50 000 
 
Kungshol söker bidrag för fem projekt: 

1. Luftvärmepump i ladan 
2. Elinstallation 
3. Tak och takstegar 
4. Upprustning av tillfartsväg 
5. Sandlådor för sandningssand 

 
Kansliet föreslår bidrag om 50 000 kronor, vilket helt täcker kostnaderna för projekt 1, 2 och 3 
ovan. 
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Ransbergs Herrgård 
Totalt sökt belopp 2012 160 000 
Totalt tidigare erhållna bidrag 3 762 000 
Förslag 2012 110 000 
 
Ransberg söker bidrag för att ersätta avloppsanläggning. 
 
Kansliet föreslår bidrag om 110 000 kronor, som till knappt hälften täcker projektets kostnad. 

Åsengården 
Totalt sökt belopp 2012 30 000 
Totalt tidigare erhållna bidrag 1 338 000 
Förslag 2012 0 
 
Åsengården söker bidrag för tre projekt. 

1. Gunga 
2. Klätterställning  
3. Grus till markberedning 

 
Kansliet föreslår avslag på grund av att anläggningen inte längre anses prioriterad. 

Kuggavik 
Totalt sökt belopp 2012 410 000 
Totalt tidigare erhållna bidrag 2 321 000 
Förslag 2012 60 000 
 
Kuggavik söker bidrag för fem projekt. 

1. Parkeringsplats Solvik 
2. Anläggning av grusgångar Solvik 
3. Ung till restaurangkök 
4. Nybyggnad av förråd/redskapsbod 
5. Tvättstuga för gäster 

 
Kansliet föreslår bidrag om 60 000 kronor vilket helt täcker kostnaderna för projekt 1 ovan. 



Fördelning Kursgårdsfonden 1984–2010

 Kursgård 1984–2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Totalt inkl

förslag

 Tollare 4 635 000 250 000 150 000 200 000 180 000 185 000 175 000 190 000 150 000 6 115 000
 Wendelsberg 4 545 000 250 000 150 000 200 000 180 000 185 000 175 000 190 000 180 000 6 055 000
 Aspan 2 182 000 150 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 125 000 100 000 3 057 000
 Kuggavik 1 809 000 100 000 200 000 — 66 000 76 000 70 000 60 000 2 381 000
 Kungshol 1 421 000 70 000 63 000 59 000 69 000 49 000 50 000 60 000 50 000 1 891 000
 Ransberg 2 867 000 175 000 100 000 125 000 100 000 130 000 130 000 135 000 110 000 3 872 000
 Saxenborg 4 760 000 175 000 175 000 250 000 250 000 215 000 200 000 6 025 000
 Sällsjögården 2 045 000 130 000 62 000 66 000 55 000 60 000 — 2 418 000
 Godtemplargår, Jönköping 150 000 150 000
 Hornsögården 205 000 205 000
 Höje 391 000 391 000
 Klåberödstugan 45 000 45 000
 Kronobergshed 371 000 — 371 000
 Lunnagården 640 000 640 000
 Mangskogstugan 34 000 34 000
 Nyfors 3 073 000 3 073 000
 Sillvik 285 000 285 000
 Snasalien 120 000 120 000
 Storvallen 707 000 707 000
 Tavelsjöbaden 394 000 394 000
 Västmannagården 655 000 655 000
 Åsengården 1 338 000 — — — 1 338 000
 Ängö 92 000 — 92 000
 Kurs- och friluftsgårdarna 2 983 000 2 983 000
 TOTALT 35 747 000 1 300 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 900 000 700 000 650 000 43 297 000
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    Bilaga nr 18 § 18 
    Beslutsunderlag för  
    IOGT-NTO:s FS 2012-05-11–13, p  
    UNF:s FS 2012-05-05--06, p 
    Junis 2012-05-05--06 
    NSF:s FS 2012-05-11--13, p 
    RS 2012-05-22, p 5 
    Handläggare: Tore Andersson, Peter  
    Moilanen, Astrid Wetterström, Ann-Britt  
    Hagel och Jenny Lindberg 
 
 

Bidrag ur IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och 
samlingslokalfond - Samlingslokaldelen 
Kongressen 2001 beslöt att vidga den tidigare kursgårdsfonden så att även föreningslokaler/ 
samlingslokaler kan söka bidrag för att utveckla lokalerna. Detta är det elfte utdelningstillfället. 
 
Olle Häggström, Eva Blomqvist och Tore Andersson samt företrädare för UNF, Junis och NSF 
har gått igenom de 49 ansökningarna som kommit in före ansökningstidens utgång 2012-03-. 
Det sammanlagda sökta beloppet uppgår till över två miljoner kronor. Dessutom har några 
föreningar/kårer inte angivet någon summa. 
 
För 2012 har avsatts totalt 1 300 000 kronor, varav 650 000  kronor föreslås fördelas 
samlingslokalerna. Bidrag kan sökas för i första hand för upprustning, underhåll och 
kompletterande utrustning. Under 2012 kommer ansökningar för att delfinansiera digitalisering 
av lokaler att prioriteras. Fastigheten som söker ska vara ägd av en förening eller 
byggnadsförening inom IOGT-NTO-rörelsen. 
 
Förslaget till vilka fastigheter som ska beviljas medel har baserats på följande kriterier: 

1. Digitalisering av lokaler 
2. Egen verksamhet i lokalerna 
3. Alla fyra förbunden ska tillgodoses 
4. Lokaler som blivit beviljade medel vid flertalet år tidigare föreslås avslag 
5. Kriteriet att lokalen ska kunna användas hela året. 

 
 
Riksstyrelsen föreslås besluta 
 
att fördela medel ur kursgårds- och samlingslokalfonden, samlingslokalfonden, med 650 000 

kronor såsom det framgår enligt bilaga till detta protokoll,  
 
att beslutat bidrag betalas ut snarast samt 
 
att till protokollet notera att 24 projekt erhållit bidrag av 49 sökande. 
 
 
Jenny Lindberg 
2012-04-19 



RS 120522 Samlingslokalfonden 2(4) 
 

 

Nr Sökande Ändamål Sökt belopp Förslag 

1 Lf 412 Skutskär av IOGT-

NTO 

Renovering av kök i lägenhet, nya 

luckor, byte av spis och fläkt i 

lägenhet 

25 000 kr 10 000 kr 

2 Lf Våxtorps Lycka av IOGT-

NTO 

Mixerbord och discokula 10 000 kr 0 kr 

3 Lf 3726 IOGT-NTO 

Nyhyttan 

Reparera och måla fönster 48 000 kr 0 kr 

4 Lf 3531 Vikingafanan av 

IOGT-NTO 

Ansökan digital bio 12 500 kr 0 kr 

5 Reftele NSF Scoutkår Ny entrédörr 4 945 kr 0 kr 

6 Sösdala NSF Scoutkår Byte av tak, omgjutning av golv, 

dörrar, fasadpanel, mulltoa, 

brandstege med mera 

61 140 kr 10 000 kr 

7 Stiftelsen Blommens torp Digitalisering 10 000 kr 10 000 kr 

8 Lf 573 Fridensborg av 

IOGT-NTO 

Ommålning av hus 30 000 kr 0 kr 

9 Lf 2240 Jätten av IOGT-

NTO 

Renovering av kök 20 000 kr 0 kr 

10 Stockholms distrikt av 

IOGT-NTO 

Uppbyggnad av secondhand-butik 16 500 kr 0 kr 

11 Lf 387 Strålen av IOGT-

NTO, Hammerdal 

Bord och stolar 25 000 kr 10 000 kr 

12 Lf 4250 Majblomman av 

IOGT-NTO 

Arbetslön och självrisk vid inbrott 20 000 kr 0 kr 

13 Lf 2754 Hallingeberg av 

IOGT-NTO 

Byte av bord   0 kr 

14 IOGT-NTO Mönsterås Digitalisering 100 000 kr 80 000 kr 

15 Lf Vaggeryd av IOGT-NTO Ombyggnad och komplettering av 

ljud, bild och hörslinga 

30 000 kr 10 000 kr 

16 Lf 649 Framåt av IOGT-

NTO 

Trädgårdsmöbler   0 kr 

17 Lf 114 Vimmerby av IOGT-

NTO 

Hopfällbara bord, tapeter, HD-

projektor 

48 100 kr 20 000 kr 

18 Lf 2274 Dalens Ros av 

IOGT-NTO 

Nya stolar 13 000 kr 0 kr 

19 Lf 3531 Vikingafanan av 

IOGT-NTO 

Digitalisering 300 000 kr 100 000 kr 

20 Byggnadsföreningen Frid Byte av spis, ugn, kupa och fläkt, 

kaffekokare. 

56 250 kr 0 kr 

21 Lf 1785 Morgonstjärnan av 

IOGT-NTO 

Omläggning av golv 40 000 kr 10 000 kr 

22 Lf Thorsten Rudenschölds 

Minne av IOGT-NTO 

Ljudanläggning med hörslinga 

samt installera IT-utrustning 

60 000 kr 0 kr 

23 Lf 152 Söderhamn av IOGT-

NTO 

Ommålning av sommarhemmet 

Morviken 

23 403 kr 10 000 kr 

24 LF Ledstjärnan av IOGT-

NTO 

Upprustning entréhall, två toaletter 

och lysrörsarmaturer 

25 000 kr 10 000 kr 
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25 Fastigheten Lönnen i Borås Inköp av videokanon, Hjärtstarter, 

belysning och uppgradering av 

låssystem 

50 000 kr 10 000 kr 

26 Lf 948 Mellerud av IOGT-

NTO 

Energibesparande åtgärder 45 000 kr 0 kr 

27 Lf 1032 Myran av IOGT-

NTO 

Måla om och förbättra panelen på 

föreningslokalen Hvilan 

20 000 kr 0 kr 

28 Lf 1868 Fyren av IOGT-

NTO 

Takreparation 30 000 kr 0 kr 

29 Horns scoutkår av NSF Installera digital utrustning för bio 

och annan verksamhet. 

  100 000 kr 

30 Lf 3726 IOGT-NTO 

Nyhyttan 

Läckage till angränsande kanaler 

och läckage yttre omslutningsvägg 

ovan tak 

10 000 kr 0 kr 

31 Lf 4995 Friska Viljor av 

IOGT-NTO 

Målning av fastigheten ut och 

invändigt, nya mattor, staket 

270 000 kr 0 kr 

32 Lf 138 Majblomman av 

IOGT-NTO 

Utvändig målning av fönster och 

väggar samt uthus, byte av 

fotogenkamin, inköp av 

videoprojektor. 

95 000 kr 10 000 kr 

33 Lf 2074 Gabriel av IOGT-

NTO 

Digitalisering av biografsalongen i 

Rimforsa. Upp till 950 000 kr. 

  0 kr 

34 Lf 0233 Nordens Kämpe av 

IOGT-NTO 

Videokanon med takfäste, större 

filmduk, komplettering av 

ljudanläggning 

50 000 kr 20 000 kr 

35 Utby Scoutkår av NSF Renovering av toalettutrymme. 12 000 kr 10 000 kr 

36 Lf 925 Oskars Minne av 

IOGT-NTO 

Genomgång av el och byte av 

armatur, byte av vitvaror och spis, 

installation av köksfläkt. 

60 500 kr 10 000 kr 

37 Lf 2168 Rottne av IOGT-

NTO 

Minidigitalisering av lokal: 

projekter och komplettering av 

ljudanläggning 

35 000 kr 10 000 kr 

38 Swedish Mektebs scoutkår 

av NSF 

Nya bord, vagn, transport 25 000 kr 0 kr 

39 Köpings Godtemplares 

Byggnadsförening 

Målning av väggar och 

golvbehandling, pedagogisk tavla 

inkl. pekplatta, pedagogisk tavla 

inkl. pekplatta, markis 

120 000 kr 20 000 kr 

40 Lf 47 Torshälla av IOGT-

NTO 

Bredband, fast videokanon, 

hörselslinga,  

150 000 kr 30 000 kr 

41 Lf 228 Regnbågen av IOGT-

NTO 

Byte av elkablar, ny armatur, 

material, jordfelsbrytare 

16 497 kr 0 kr 

42 Lf 2046 Plogen av IOGT-

NTO 

Delfinansiering digitalisering, 

installation av brandlarm 

70 000 kr 40 000 kr 

43 IOGT-NTO Ockelbo framtid Digital bioutrustning, 

uppgradering av biografljud, 

ombyggnad av maskinrum 

80 000 kr 80 000 kr 

44 Lf 3913 Majblomman av 

IOGT-NTO 

Digitalisering inkl. projektor, 

takfäste, kablage samt koppling till 

30 000 kr 20 000 kr 
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befintlig hörslinga 

45 Lf 3913 Majblomman av 

IOGT-NTO 

Utemöbler till Lilla Lövhällan 35 000 kr 0 kr 

46 Stockholms distrikt av 

IOGT-NTO 

Kamratstöds och 

ungdomsanpassning av IOGT-

NTO-huset i Skarpnäck 

50 000 kr 10 000 kr 

47 Lf 1592 Trofast av IOGT-

NTO 

Målning av fönster, knutar och 

vindskivor 

32 000 kr 0 kr 

48 Lf 2014 Brödralag Kaffekoppar, termosar med mera 

samt bord att servera från. 

  0 kr 

49 IOGT-NTO Örängarna UV-filter till vatten 16 280 kr 0 kr 

          

      2 281 115 kr 650 000 kr 

 



Beslutsärende 
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