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Protokoll fört vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen för Ungdomens 
Nykterhetsförbund 2012-09-14—16 
på Lovisagården, Västerås. 
 
Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson 

Linda Engström 
Lina Boberg 
Linda Adolfsson 
Malin Thorson 
Lovisa Bengtsson 
Ahmed Amin 
Mårten Malm 
Eric Tegnander 
Rasmus Åkesson 
Karin Melbin (ej §§ 9:1-9:6b, §§ 9:6i-l) 

 
Närvarande tjänstemän: Astrid Wetterström 
  
Protokollssekreterare: Linda Adolfsson  
 
Paragrafer: §§ 9:1–9:10 
 
Bilagor: 9:1-9:39 

  

 § 9:1 
 
Linda Engström förklarade mötet öppnat. 
 

 Öppnande 

 § 9:2 Bilaga 9:1 
 
Styrelsen beslutade 
att fastställa 
föredragningslistan utan ändringar  
 

 Fastställande av 
föredragningslista  

 § 9:3  
 
Mårten Malm föreslog Eric Tegnander som justerare.  
 
Styrelsen beslutade 
att  välja Eric Tegnander till justerare för helgens möte. 
 

 Val av justerare  

 § 9:4  
 
Linda Adolfsson berättade om vad som stod i föregående protokoll 

 Föregående protokoll  
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och vilka uppdrag som har utförts och påbörjats.  
 
Styrelsen beslutade 
att notera föregående protokoll 

 § 9:5   
 
Styrelsen och generalsekreteraren körde en lägesrunda där alla fick 
berätta om vad som hänt sedan sist.   

Styrelsen beslutade 
att notera läget hos de närvarande.   
 

 Lägesrunda 

 § 9:6 Bilaga 9:3–22 
 
a) Föreningsförändringar (9:3)  
Bilagan ansågs föredragen.  
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 
 
b) Representation (9:4) 
Bilagan ansågs föredragen.  
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten  
 
c) Sociala (9:5) 
Rapporten ansågs föredragen.  
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten  
 
d) Drogpolitik (9:6) 
Linda Engström lyfte bilagan.  
 
Linda Engström föreslog styrelsen besluta 
att välja Jenny Lind för att ersätta Linda Adolfsson i det 
 drogpolitiska utskottet 
 
Styrelsen beslutade 
att välja Jenny Lind för att ersätta Linda Adolfsson i det 
 drogpolitiska utskottet 
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten  
 

 Rapportärenden 
Anmälningsärenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utskott 
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e) Förebygg (9:7)  
Linda Engström lyfte bilagan och berömde utskottet för att ha 
levererat en bra rapport. Hon menade att hon behöver arbeta 
vidare som processledare i utskottet och ville också vara tydlig med 
att utskottets medlemmar inte kommer att kunna leva upp till de 
mål som kongressen har satt. Hon tyckte att det var viktigt att vi 
inte ska gå minus och att vi behöver vara tydliga med att det ska 
satsas på värvning och betalande medlemmar. Linda Engström 
bedömde att dessa mål måste flyttas till andra personer i en ny 
grupp om vi ska nå dem.  
 
Linda Engström föreslog styrelsen besluta 
att målen gällande medlemsantal flyttas till generalsekreterare 
 och förbundsordföranden för år 2012 
 
Styrelsen var enig om att värvningen är ett högt prioriterat mål och 
att vi får ta de resurser som behövs för att nå det. Eric Tegnander 
menade att vi inte förstår hur mycket som krävs för att försöka nå 
detta. Karin Melbin sa att vi behöver arbeta med Fake Free för att 
nå det långsiktiga. Lovisa Bengtsson berättade att hon ganska 
nyligen förstått hur stor den här frågan är och att styrelsen har ett 
stort ansvar som faddrar. Hen sa att det här är något som hen inte 
vill komma till kongressen och ha misslyckats med och ville betona 
allvaret i frågan. Lina Boberg var tveksam till om det räcker till att 
flytta det, men var för flytten. Vidar Aronsson menade att det är en 
kortsiktig lösning att flytta det, men att den långsiktiga 
diskussionen får komma senare. Malin Thorson menade att 
utskottet har väldigt mycket och att just pusha för värvning och 
skicka ut statistik kan ligga någon annanstans. Rasmus Åkesson sa 
att den information om värvning som går ut är positiv och att 
styrelsen måste vara lika öppna mot landet om att vi går minus. 
Lovisa Bengtsson instämde. Mårten Malm menade att värvning är 
något som måste genomsyra varje arbete förbundet gör. Det 
behövs ett mer samlat tag. Han önskade att varje utskott ska fråga 
sig hur det de gör leder till medlemsökning. Ahmed Amin menade 
att värvningen måste prioriteras högre och inte enbart ligga på ett 
utskott. Han sa också att de projekt som funnits tidigare varit mer 
långsiktiga och att värvningen bör ligga på någon annan 
grupp/person. Han ställde frågan om våra projekt ska vara interna 
eller för att fler ska gå med i nykterhetsrörelsen? Linda Adolfsson 
menade att värvningen och de medlemmar som går ur hänger ihop 
tight och att det måste arbetas med samtidigt. 
 
Styrelsen beslutade 
att målen gällande medlemsantal flyttas till generalsekreterare 
 och förbundsordföranden för år 2012 
att notera rapporten  
 
f) Organisation(9:8) 
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Linda Engström lyfte bilagan. Hon uppmanade styrelsen att söka 
pengar från utvecklingspotten. Hon undrade om det var klart med 
verksamhetsnätverken med studentnätverket. Malin Thorson 
svarade att studentnätverket är igång. Lovisa Bengtsson uttryckte 
att nätverket var lite för flummigt och svårt att greppa. 
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 
 
g) Globala (9:9) 
Linda Engström lyfte bilagan och undrade om insamlingsmålen 
och om utskottet behöver hjälp med det. Rasmus Åkesson frågade 
efter en tolkning av insamlingsmålet. Karin Melbin menade att 
utskottet bör satsa på att få fler engagerade i det globala arbetet, 
målet om att 20 % av UNF:s medlemmar ska bidra till det globala 
arbetet. Rasmus Åkesson önskade hjälp att mäta målet och sa att 
det är svårt att få statistik på de 20 procenten. Malin Thorson sa att 
det är viktigare att jobba med det än att mäta det. Rasmus Åkesson 
menade att utskottet tror att Världens Barn och UNF-shoppen 
kommer nå upp till målet. Astrid Wetterström tyckte att UNF-
shopen egentligen bara är att flytta pengar och att det är ett enkelt 
sätt att ta det vi har avsatt. Globala utskottet ska diskutera vidare 
med Astrid Wetterström om målet.   
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 
 
h) Arbetsutskottet (9:10) 
Vidar Aronsson lyfte bilagan och undrade om AU:s beslut om 
Trivselgerillan och hur det kopplades till beslutet om 
skolsamverkan från majmötet, varför förebyggsutskottet vill 
utreda mer om skolmetoder när vi i förbundsstyrelsen har tagit 
beslut på att satsa på skolsamverkan. Malin Thorson menade att 
skolsamverkan är hur vi jobbar med skolor och att beslutet inte var 
att vi inte skulle jobba med skolmetoder. Vidar Aronsson tolkade 
maj-beslutet som att vi skulle försöka hitta en låg tröskel-aktivitet 
utan anställda. Han menade att Trivselgerillan inte är något som 
alla distrikt kan göra och att det strider mot förbundsstyrelsens 
beslut. Ahmed Amin menade att utskottet inte har gått emot 
styrelsens beslut därför att Trivselgerillan är mycket mer än en 
skolmetod och att vi ska utreda om det är något UNF kan använda 
sig av.   
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten  
 
i) Ordföranderapport Vidar (9:11) 
Bilagan ansågs föredragen. 
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Styrelsen beslutade 
att notera rapporten  
 
j) Ordföranderapport Linda (9:12) 
Linda Engström lyfte bilagan och berättade att det saknades en 
fyra i hennes rapport. Hon har varit ledig i 4 veckor. 
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 
 
k) Generalsekreterare (9:13) 
Eric Tegnander lyfte bilagan och undrade om konsulenttjänsten i 
Skåne. Linda Engström undrade om det går att få se 
halvårsbokslutet. Astrid Wetterström svarade att läget i Skåne är 
på väg att lösas snart. Halvårsbokslutet är inte helt klart, men 
kommer att färdigställas under förbundssamlingen.   
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten   
 
l) Pengar att söka (9:14) 
Bilagan ansågs föredragen. 
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 
 
m) Kongressgruppen (9:15) 
Linda Engström lyfte bilagan och ville veta om styrelsen var nöjda 
med kongressgruppens arbete. Vidar Aronsson undrade varifrån 
450 deltagare kommer ifrån och ville hellre sätta siffran 500. Vidar 
Aronsson önskade också ett tydligt tema som genomsyrar 
kongressen, att verkstäderna ska ha UNF-förankring samt 
efterlyste verksamhetsmässan. Linda Engström menade att antal 
deltagare bedömts utifrån hur många deltagare varje aktivitet 
beräknas kunna ha och om de ska vara fler måste vi höja budgeten. 
Linda Adolfsson var också positiv till teman. Linda Engström 
menade att ett tema bör vara kopplat till våra ledord och att vi bör 
ha verkstad för överåriga UNF:are som är intresserade av 
förhandlingarna. Lovisa Bengtsson höll med. Linda Engström 
berättade att det är tydligt i målen att verkstäderna ska syfta 
tillbaka till verksamheten. Lina Boberg läste upp det som 
kongressgruppen hade skrivit som ledord för verkstäderna.  
 
Styrelsen gjorde en gallup om några frågor inför kongressen. De 
flesta ville ha ett tema på kongressen. Kongressgruppen fick i 
uppdrag att hitta ett tema. Styrelsen ville ha verksamhetsmässa, 
450 deltagare och verkstäder för överåriga UNF:are. 
 
Styrelsen beslutade 

Styrelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupper 
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att notera rapporten 
 
n) Idédebatt och politisk förnyelse (9:16) 
Vidar Aronsson lyfte bilagan och frågade vad det behövs för inspel 
från övriga förbundsstyrelsen. Linda Adolfsson önskade fler inlägg 
till bloggen och sa att det nog kommer att rulla in inlägg när 
bloggen är igång och marknadsförs. Vidar Aronsson tipsade om att 
skicka till utomstående som är intresserade av UNF. Linda 
Adolfsson bad styrelsen skicka in tips på skribenter.  
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 
 
o) Grundsatsarbetet (9:17) 
Malin Thorson föredrog bilagan. Linda Engström menade att det 
var mycket demokratiskrivningar under ”solidaritet” som inte 
beskrev det som är solidaritet för henne. Malin Thorson sa att 
gruppen är medvetna om att solidaritetsstycket inte är så 
genomarbetat och vill gärna ha konkreta förslag på skrivningar. 
Vidar Aronsson påpekade att detta ska diskuteras på 
förbundssamlingen och inte på detta möte. Eric Tegnander sa att 
han ska återkomma med ändringsförslag. Malin Thorson 
rekommenderade styrelsen att ge förslag under arbetets gång. 
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 
 
p) Rapport IOGT-NTO (9:18) 
Bilagan ansågs föredragen.  
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 
 
q) Rapport IIA (9:19) 
Bilagan ansågs föredragen.  
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 
 
r) Rapport NSF (9:20) 
Bilagan ansågs föredragen.  
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 
 
s) Rapport JUNIS (9:21) 
Bilagan ansågs föredragen.  
 
Styrelsen beslutade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS 
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att notera rapporten 
  
t) Rapport UNF (9:22)  
Bilagan ansågs föredragen.  
 
Styrelsen beslutade 
att notera rapporten 

                                            § 9:7                           Bilaga 9:23-30 
 
a) Avstämning kring medlemskapet i stadgarna (9:23) 
Vidar Aronsson föredrog bilagan. 
 
Ahmed Amin undrade vad ”anses som medlem” har för juridisk 
innebörd, om medlemmar kan räknas på fler ställen för att få mer 
pengar. Vidar Aronsson svarade att det inte är möjligt. Linda 
Engström undrade om stadgan har tolkats annorlunda och Vidar 
Aronsson bekräftade detta. Han sa att ”att anses som medlem” 
finns för att vi ska kunna ha kontakt med varandra och att 
informationsutbyte inte ska bygga på välvilja. Det behöver vara 
tydligare i medlemsregistret än det är i stadgan. Medlemsregistret 
tillåter inte att du kan vara medlem i UNF och IOGT-NTO 
samtidigt, men det går enligt stadgan att vara medlem i båda.  
 
Styrelsen beslutade 
att ställa sig positiva till andemeningen i rapporten 
att uppdra till kansliet att återkomma med rapport om rutiner 
samt eventuella beslutsunderlag gällande frågan  
 
b) Faddrande 2.0 (9:24) 
Malin Thorson föredrog bilagan.  
 
Styrelsen delade upp sig i mindre grupper och diskuterade bilagans 
frågeställningar. Sedan rapporterade de som hade fört 
anteckningar från sina grupper. 
 
De svårigheter styrelsen har sett med faddrandet är att distrikten 
inte ber om hjälp, att det är lätt att fastna i konflikter. Får faddern 
ingen bra personlig kontakt med distriktsordföranden så är det 
svårt att komma vidare. Många betonade vikten av en bra relation 
till distriktet. Kontakt med konsulent kan vara positivt. Att få ta del 
av distriktens Facebookgrupper och maillistor hjälper. Regionala 
utbyten utifrån t ex intressen är bra.  Att sätta upp tydliga mål och 
att ha konkreta saker att arbeta med kan vara en hjälp. Faddrarna 
har sett svårigheter med att känna sina ansvarsgränser och att sätta 
ner foten gentemot distriktet. Ensamarbete och otydliga mål kan 
försvåra arbetet. Distriktsbehovsanalysen kan vara ett bra verktyg. 
Det ska inte vara tvingande, då distrikten är olika. 
 

 Diskussionsärenden 
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Många ansåg att förbundsstyrelsen bör ha en dialog om 
faddrandet, som kan formaliseras t ex som regionala fadderkluster. 
Styrelsen bör diskutera de behov vi har, men inte skapa fler 
strukturer. Arbetet kan låsas av det. Vi kan lyfta de metoder vi 
redan använder i faddrandet. Att ge självförtroende till 
distriktsstyrelsen ansågs som fadderns huvuduppgift. Andra 
viktiga uppgifter som nämndes var att minska rotation i styrelsen, 
hindra att folk bränner ut sig, hjälpa distriktet att stötta 
föreningarna och värvning. Vidar Aronsson menade att faddrarna 
kan vara proaktiva för framtida styrelser genom att bidra med 
relationer i sitt nätverk. 
 
Styrelsen beslutade 
att ge organisationsutskottet i uppdrag att fortsätta processen 
 
c) Medlemsregisterutredning (9:25) 
Lina Boberg föredrog bilagan. 
 
Styrelsen beslutade 
att diskutera fråga 1-5 i bilagan 
 
Styrelsen delade upp sig i mindre grupper för att diskutera bilagan. 
Sedan återsamlades styrelsen och återrapporterade från 
grupperna. 
 
Mårten Malm menade att det är mycket i IRMA som inte fungerar 
som det ska, t ex statistikfunktionen. Ahmed Amin sa att vi bör titta 
på vad som kostar minst om vi också vill lägga till tjänster och hur 
mycket arbete tillägg kräver. Han önskade funktioner som hjälper 
distrikten att kontakta sina medlemmar. Lovisa Bengtsson sa att 
det bästa vore om det vi har fungerade och att vi hade en stabil 
årskostnad. Eftersom det inte är så menade hen att det kan vara 
värt att byta register. Styrelsen var tydlig med att en stabil 
årskostnad är önskvärt. Eric Tegnander sa att han är villig att betala 
extra för att det ska bli enklare att komma åt registret. Rasmus 
Åkesson menade att det får kosta vad det kostar idag om det 
fungerar bättre. Karin Melbin sa att frustrationen över 
medlemsregistret är stor i landet och hon vill inte att det ska läggas 
ideell tid på det, men att det i så fall får kosta istället. Lovisa 
Bengtsson uttryckte att det inte är hållbart att kostnaden går över 
budget varje år och sa också att många distrikt inte vet hur de kan få 
hjälp med eller tillgång till medlemsregistret. 
 
Linda Engström menade att administrationen bör läggas centralt. 
Om vi ska ha ett gemensamt med register önskade hon att det i 
första hand skulle ligga nära Junis. De flesta i styrelsen sa att 
närheten till Junis är viktigast vid gemensamt system. Malin 
Thorson tyckte att det vore bra om vi hade egen administrativ 
personal för medlemsregistret. Hon berättade också att flera 
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ungdomsorganisationer har gått ihop för att försöka ta fram ett 
nytt system och sa att det kan vara intressant för oss. Vidar 
Aronsson tyckte inte att vi ska lägga vårt engagemang i 
medlemsregistret, men att vi kan haka på andra. Linda Adolfsson 
menade att administration dödar engagemang och att det vore 
väldigt bra om vi hade en egen anställd. Hon önskade en UNF-
ansvarig på Medlemsservice och vill att gruppen ska kolla på hur 
det skulle påverka kostnaderna för IRMA. 
 
Astrid Wetterström berättade att vi hade fått en första mätning på 
vilka UNF-uppgifter som tar tid för medlemsservice. Det läggs 
mest tid på att knappa in värvartalonger. En ny mätning är på gång. 
De flesta ansåg att servicen var bristfällig idag och att funktionerna 
kostar oss för mycket. Astrid Wetterström berättade att NSF och 
Junis har planen på att gå in i IRMA, men har pausat beslutet.  
Vidar Aronsson sa att SMS-utskick och andra mer avancerade 
funktioner inte finns i de flesta andra system. Han önskade att vi 
bör ha mer på fötterna då det är ett stort arbete att byta register. 
Lina Boberg sa att vi ändå har ett bra system där vi har stor insyn. 
Hon önskade att vi skulle ta ett inriktningsbeslut i år, men att 
gruppen vill utreda mycket mer.  
 
Styrelsen var helt enig om att de vill att medlemsregistret ska ligga 
hos UNF och att ha en anställd från UNF.  
 
Styrelsen beslutade 
att låta diskussionen utgöra ett medskick till gruppen som 
utreder medlemsregistret 
 
d) Strategi Förebygg (9:26) 
Ahmed Amin föredrog bilagan. Styrelsen delade upp sig i mindre 
grupper och diskuterade bilagans frågeställningar. Sedan 
återsamlades styrelsen och återrapporterade från grupperna. 
 
Vi får inte tappa det kortsiktiga för att det behövs ett långsiktigt 
tänk. Målet för det långsiktiga bör vara att det inte behövs 
kortsiktiga insatser, eller att vi är så vana vid det kortsiktiga att det 
inte behövs något långsiktigt.  Styrelsen var enig om att förebygg 
behöver extra resurser. Vi har pengar som kan användas bättre, t ex 
genom att använda best practice eller eventuellt genom en 
anställning. Det önskades låg tröskel aktiviteter för skolsamverkan 
som alla kan delta i.  
 
Faddrarna bör prata mer om värvning. Det är viktigt att lyfta bra 
exempel på utbyten. Förebyggsutskottet bör hjälpa UNF:are att 
komma ut i skolorna. Ordet hetsvärvning ogillades. Malin Thorson 
menade att problemet är att det är svårt att gå fram och prata med 
främlingar. En repris på värvarinspiratörerna föreslogs. Lovisa 
Bengtsson önskade att detta skulle vara en satsning för 
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värvningssvaga distrikt kombinerat med utbildning. Det ger 
långsiktighet. Det är viktigt att lämna med en känsla av att ha 
lyckats. Linda Adolfsson menade att det alltid bör vara många 
medlemmar som är ute och värvar ihop. Karin Melbin sa att 
verksamhet och Fake Free med fördel kan användas i det 
långsiktiga tänket. 
 
Det lyftes tankar om att en av ordföranderollerna alltid ska vara 
inblandad i värvningen. Troligtvis behöver de kortsiktiga 
insatserna lyftas bort från utskottet även under 2013. Utskottet har 
haft helt rätt i det långsiktiga och bör gå vidare i det, t ex kring 
skolsamverkan. En diskussion i frågan om vart området värvning 
ska läggas i framtiden fördes. Ahmed Amin önskade att allt vi gör 
och alla beslut vi tar ska genomsyras av värvning, att det gäller att 
hitta en metod, som en röd tråd, som gör att vi hela tiden värvar 
medlemmar. 
 
Vidar Aronsson menade att värvningen inte alls har skapat en 
trötthet i distrikten utan att de som har värvat mycket tvärtom 
blivit piggare. Han menade också att de distrikt som värvat 
kvantitativt också kunnat uppvisa kvalité. Vidar Aronsson sa också 
att jobbet med 2-årsrestanterna inte är problemet. Problemet är att 
vi inte värvar nytt. Eric Tegnander sa att några distrikt känner att 
förbundet prackar på dem värvning. Vidar Aronsson bedömde att 
inställningen till värvning har blivit bättre i landet. Vi bör satsa mer 
på de distrikt som har förutsättningar att lyckas och prata om 
syftet med värvning. Linda Engström och Ahmed Amin menade att 
hetsvärvningen handlar om hur värvningen kommunicerats med 
statistik och utskick. Linda Engström tyckte att landet är på när det 
gäller värvning, men inte betalningarna. Karin Melbin önskade en 
centralt ansvarig för det operativa arbetet med värvning och att 
utskottet ska fundera mer på Fake Free, skolsamverkan samt se till 
att medlemmar betalar sin första medlemsavgift. Hon menade att 
de som inte betalat första medlemsavgiften står utanför 
verksamheten och detta bör vara fokus. 
 
Linda Engström och Vidar Aronsson sa att de skulle återkomma 
med en plan för värvningen. De delar som lyfts ur förebygg till 
årsskiftet är värvarstrategi, värvartävlingar och betalande 
medlemmar. 
Det fördes en diskussion om utskottet ska skriva äskningarna för 
2013 eller om värvningsgruppen ska göra det. Styrelsen enades om 
att utskottet ska skriva äskningarna. Majoriteten ansåg att det 
löpande arbetet var viktigare än det långsiktiga för 2013. 
Sedan fördes en diskussion om gränsdragning mellan utskottens 
ansvarsområden. Socialt, förebygg och organisation ska titta på 
detta tillsammans inför novembermötet.  
 
Styrelsen beslutade 



  UNF FS 
2012-09-14—16    

  Protokoll nr 9 
 

 11 

att ge förebyggsutskottet i uppdrag att fortsätta processen 
utifrån förbundsstyrelsens diskussion 
 
e) Strategi Organisation (9:27) 
Vidar Aronsson föredrog bilagan.  Styrelsen delade upp sig i mindre 
grupper för att diskutera bilagans frågeställningar. Sedan 
återsamlades styrelsen och återrapporterade från grupperna. 
 
Fler behöver engagera sig i verksamheten och inte ha en övertro på 
att distriktsstyrelsen ska ordna allt. Saker som är lätta kan bli svåra 
i en distriktsstyrelse och det administrativa kan hindra 
verksamheten. Många i styrelsen ansåg att administrationen 
behöver förenklas. Distriktsstyrelser glömmer bort att ha roligt. 
Hög rotation gör det svårt. De har också dålig kunskap om sitt syfte 
och skillnaderna mellan föreningar och distrikt är svår på några 
håll. Nya föreningar startar och behovet av stöd blir större. 
Faddrarna kan lära distriktsstyrelser att faddra föreningar.  Det är 
viktigt att ge distrikt självförtroende och motivation.  
 
Det tar tid att etablera saker i UNF och det är svårt att avgöra varför 
Specialisterna inte får deltagare på så kort tid. Utbildningarna som 
ligger innan Specialisten har fått för lite fokus. Önskningar om att 
satsa mer på UNF:aren och föreningsstyrelsesamlingar kom fram. 
Marknadsföringen behöver vara mer flexibel efter målgrupp och 
individer. De som går Specialisten behöver få uppföljande uppdrag 
efteråt. Det kan också göras en tydligare regional indelning.  
Kommunikation och digitala medier är viktigt. En rutin för de 
medlemmar som går med digitalt saknas. Vi får inte stagnera i 
utvecklingen av hur vi använder de digitala forumen.  
 
Linda Engström önskade ett stycke om identitetsbygge då de 
distrikt som det går bra för har en stark distriktsidentitet. Det 
behövs motivation, syfte och ansvarskänsla för detta och det är ett 
stort arbete. Hon menade att det skulle förbättra problemanalysen. 
Vidar Aronsson menade att UNF:s upplägg inte håller på samma 
sätt längre då allt fler medlemmar går med via nätet. Han menade 
att nätet har blivit ett 24:e distrikt där alla behöver ta sitt ansvar. 
Karin Melbin önskade tydlighet mot distrikten om varför 
regelbunden föreningsverksamhet är viktig. Verksamheten 
behöver visas upp i digitala forum. Hon sa också att om vi inte 
satsar på Specialisterna förlorar vi på Höjdarna. Linda Adolfsson 
menade att det är för mycket kurser. Ett bra uteliv-helg och 
nätverksträffar blir också utbildningar. Medlemmar tänker att de 
kan gå nästa kurs istället. Hon höll med Karin om vikten av att 
kommunicera ut vart det finns verksamhet. Lovisa Bengtsson 
önskade att vi prioriterar upp hemsidans färdigställande och 
distriktens sidor för att kunna uppnå detta. Ahmed tyckte att det 
var viktigt att satsa på den digitala kommunikationen. Han menade 
att det behövs någon form av strategi för det. 
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Styrelsen beslutade 
att ge organisationsutskottet i uppdrag att fortsätta processen 
efter utifrån förbundsstyrelsens diskussion 
 
f) Strategi Drogpolitik (9:28) 
Linda Engström föredrog bilagan.  Styrelsen delade upp sig i 
mindre grupper och diskuterade bilagans frågeställningar. Sedan 
återsamlades styrelsen och återrapporterade från grupperna. 
 
Många tyckte att det var bra och viktigt med en nationell 
fokusfråga, men att det lokalt behöver finnas fler fokus. Ett förslag 
på fokusfråga som uppkom var en öppen nykter mötesplats varje 
fredagskväll för folk över 18 år i varje kommun. Detta behöver inte 
vara en positiv och glad fråga. Lokalt kan det vara positivt, 
nationellt mer hård fråga. Fokus lokalt bör utgå från 
medlemmarnas intresse. Utskottet bör vara flexibla och prioritera 
efter sammanhang. Beslutet om fokusfråga önskades bli ett 
förbundsstyrelsebeslut. Ett bra uteliv har inte lyckats slå igenom i 
nationell media och det önskades mer fokus på påverkan 
nationellt. Utskottet bör se till att nå beslutsfattare och se till att de 
skriver motioner i våra frågor. 
En önskan om att jobba mer med medlemmar som har politisk 
makt framfördes. Folknykterhetens vecka ansågs ligga mer på 
sociala utskottet, men att det vore bra om drogpolitiska fick göra 
inspel i planeringen för UNF:s del. Media ligger mer på det 
drogpolitiska utskottet. Det bör fokuseras mer på att sprida 
budskap än att sprida en kampanj.  
 
Lina Boberg betonade vikten av att jobba mer mot tjänstemän i 
påverkansarbetet, då har vi chans att få med egna skrivningar i 
rapporter. Karin Melbin tyckte att det är mycket moralpanik och 
politisk korrekthet ses som något fel. Hon menade att vi bör jobba 
med detta ihop med andra organisationer. Malin Thorson sa att 
folk inte vågar göra något som inte är Fake Free eller positivt och 
önskade mer spretighet. Hon menade också att Kampanjdagarna 
var mer drogpolitik än Folknykterhetens vecka. Vidar Aronsson 
önskade olika resonemang beroende på vem vi pratar med. Han 
önskade gemensam riktning och lösningsfokuserat progressivt 
arbete. Han menade att folk inte tycker att det har gått så mycket 
utför som vi tycker. Ahmed Amin önskade att vi ska ta vara på 
politiskt engagemang i UNF samt att det inte ska finnas någon 
tröskel för att delta i Kampanjdagarna. Linda Adolfsson menade att 
vi har lösningen i UNF. Att vi behöver visa upp den: verksamheten. 
Hon önskade mer riktade satsningar till utsatta målgrupper. De vet 
vad vi pratar om och ser de problem vi ser. Karin Melbin menade 
att vi måste våga prata om det negativa i ”Ett bra uteliv”, t ex våld. 
Vidar Aronsson menade att media bör vara fokus lokalt och att 
utskottet ska prioritera påverkansarbetet mer. Linda Adolfsson 
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menade att lokala politiker läser lokalmedia och att media lokalt 
också blir påverkan lokalt. 
Styrelsen var enig om att en nationell fokusfråga var bra. I frågan 
om press eller påverkan var viktigast nationellt fick press 4,5 röst 
och påverkan 3 röster. 
 
Styrelsen beslutade 
att ge drogpolitiska utskottet i uppdrag att fortsätta processen 
efter utifrån förbundsstyrelsens diskussion 
 
g) Strategi Sociala (9:29) 
Karin Melbin föredrog bilagan. Styrelsen delade upp sig i mindre 
grupper och diskuterade bilagans frågeställningar. Sedan 
återsamlades styrelsen och återrapporterade från grupperna. 
 
Det är viktigt att se engagemang som egenvärde och arbeta konkret 
med detta. Det ska vara enkelt att engagera sig. Vi bör inte vänta in 
att medlemmar ska höra av sig om vad de vill göra, vi måste fråga 
och ha uppdrag. Vi bör inte göra saker för krångligt, mer vilja och 
mindre borde. Lättillgänglig information är viktigt. Många önskade 
att ta bort delar av administrationen från distrikt och föreningar 
till förbundet. Premiering för styrelser är bra. Det är viktigt att 
arbeta med andra former av organisering och med delegering för 
att styrelserna inte ska göra allt. Styrelseuppdrag bör uppvärderas. 
En önskan om att satsa på att få äldre och mer erfarna i styrelser 
fanns då det är svårt för yngre att hantera press. Kan vi skapa 
uppdrag till de som gått utbildningar eller personer i 
resursbanken? Föreningsstyrelsesamlingar stärker styrelser och 
kickar igång engagemanget. Styrelsen behöver bli tydligare med att 
utbyten, samarbeten och delegation gör det roligare för alla. 
Distriktsstyrelsen ska kännas meningsfullt och roligt.  
 
Rekryteringen bör breddas, men vi ska hellre värva många än få 
från nya målgrupper. Några menade att vi behöver vara bättre 
förberedda på breddningen. Eftersom det går trögt med 
värvningen nu menade några att en breddning inte är rätt i tiden. 
Socialt bör koppla in förebygg i diskussionen om en breddning av 
målgrupper. Det är svårt med kulturkrockarna som uppstår när vi 
försöker komma in i nya grupper. Distrikten bör satsa på det som 
funkar, internt kan vi tänka till kring hur vi kan nå olika 
målgrupper. Det önskades mer tankar från utskottet om vilka 
målgrupper och hur vi kan jobba med detta, vilka möjligheter som 
finns.  Det är bra att satsa mot stödgrupper. Sociala insatser mot 
utsatta grupper kan vara bra på många sätt, också för att spä ut 
mainstreammedlemmen och skapa ett bredare UNF. 
 
Utskotten behöver hänga samman bättre. Organisation arbetar 
med en föreningsportal. Organisation måste stå för stadgan i 
föreningsverksamheten och socialt för det mer teoretiska, menade 
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vissa. Vart slutar förebyggs ansvar? En diskussion om detta 
önskades innan novembermötet. Utan stadga i 
föreningsverksamheten blir det sociala området omöjligt att 
arbeta med. Vem har ansvaret för den löpande 
föreningsverksamheten som ju sker lokalt? 
 
Mårten Malm önskade att fler utanför styrelser får officiella 
uppdrag. Malin Thorson menade att socialt ska stå mer för 
perspektiv än verksamhetsområden. Hon undrade vad utskottet 
konkret vill jobba med och ansåg det oklart. Linda Engström sa att 
socialt bör vara kunskap och teoretisk metod och praktik. Lina 
Boberg menade att utskottet gör saker innan behovet finns och att 
det är svårt att föregå medlemmar. Vi måste se till att behovet 
skapas. Lovisa Bengtsson sa att det var viktigt att satsa på 
distriktens sidor på hemsidan för att nå ut med verksamheten. 
Linda Adolfsson sa att medlemskapsutredningen kommer att säga 
sitt och att en identifiering av problemen kommer att leda till 
lösningar. Mårten Malm ritade upp en resa för medlemmar i UNF 
och menade att värvning är förebygg, utbildning och styrelser är 
organisation, politik och engagemang är drogpolitiska och att 
socialt håller ihop verksamheten. Han menade att ingen riktigt har 
ansvar för verksamheten. Vidar Aronsson menade att 
gränsdragningarna är tydliga i arbetsplanen och undrade hur vi kan 
implementera ledarskapsfrågorna. Eric Tegnander höll med 
Mårten Malm och menade att om alla har ansvar för verksamheten 
tappas ansvaret. Han sa att föreningsverksamheten är mer värd än 
att alla gör lite på sin kant. Den är en grundpelare i 
organisationsbygget.  Karin Melbin menade att det är svårt att göra 
något konkret av de sociala frågorna då det ligger mycket på 
idénivå. De nya frågorna är svåra att greppa. Karin Melbin höll med 
om att föreningsverksamheten är central och sa att utskottet inte 
har landat i någon lösning på hur vi ska arbeta med det. Linda 
Adolfsson önskade att det sociala skulle få något mer konkret att 
arbeta med. Idénivån behöver ha en stabil grund att implementera 
idéer i. Hon önskade samordning med andra utskott för att ta fram 
färdiga koncept. Vidar Aronsson menade att det finns mer 
konkreta saker i socialas mål och hade önskat en diskussion om 
dessa. Karin Melbin menade att Kamratstödsbilagan från 
majmötet gav ett medskick till utskotten om att fundera på 
föreningsverksamheten. 
 
Styrelsen beslutade 
att ge sociala utskottet i uppdrag att fortsätta processen efter 
utifrån förbundsstyrelsens diskussion 
 
h) Strategi Globala (9:30) 
Rasmus Åkesson föredrog bilagan. Styrelsen delade upp sig i 
mindre grupper och diskuterade bilagans frågeställningar. Sedan 
återsamlades styrelsen och återrapporterade från grupperna. 
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En önskan var att tänka mer på vilka medlemmar utskottet skickar 
på arrangemang. Otydligheten i det globala kvarstår en hel del. Det 
är svårt för medlemmar att hitta metoder för att engagera sig. 
Medlemsbasen har breddats i det globala arbetet, mycket tack vare 
Island. Det globala är det mest långsiktiga vi gör och vi bör bli 
bättre på att ta tillvara på de som är engagerade, speciellt de som 
har utbildats. Området behöver få vara djupt och spetsigt med ett 
fåtal människor som kan hålla kvalitén. Det behöver finnas en 
tydlig väg för hur en medlem kan nå spetsen.  
 
Utskottet bör försöka nå ut till fler i insamlingen och utveckla 
informationen på hemsidan. Det bör satsas på att få med folk på 
aktiviteter med låg tröskel. Utskottet bör satsa på att skapa 
långsiktighet i insamlingen. Det ska finnas en god mix av 
kommunikation och utbildning. Ligg på IIA hårdare för att få 
statistik om hur många som bidrar till det globala arbetet. 
Som råd för att arbeta med lokala grupper fick utskottet några 
medskick. Försök inte tvinga på styrelserna, låt det vara en grupp 
inom en förening för att skapa stadga och besök dem för att stötta 
upp. Sprid best practice så at många får erfarenhet av att bidra 
praktiskt. Bra idéer får kosta pengar.  
 
Eric Tegnander menade att om vi skickar iväg många på 
arrangemang så får vi fler intresserade, men undrade hur mycket 
det får kosta. Malin Thorson undrade över målet om samarbete 
med andra organisationer och ville fråga vilka utskottet hade tänkt 
på. Eric Tegnander svarade att det framför allt rör sig om 
organisationer inom Active, t ex i Finland, Tyskland, Sri Lanka och 
Polen. Vidar Aronsson önskade en prioritering från utskottet, t ex i 
frågan om utbyten eller insamling är viktigast. Karin Melbin 
menade att Höjdaren Globalt är viktigast nästa år och att det inte är 
lika viktigt att skicka folk på Summer Camp eller liknande. Hon 
önskade istället satsningar på seminarium inom Active. Eric 
Tegnander menade att det är värt att skicka 10-15 personer på 
Summer Camp. Malin Thorson önskade mer tydlighet om det 
globala arbetet. Hon önskade också en breddning av antalet 
distrikt och föreningar som arbetar med det globala. Linda 
Engström menade att varje medlem ska ha en lägsta kunskap om 
det globala, men att det annars behöver vara en nisch för de som är 
intresserade.  
 
Karin Melbin tipsade om organisationerna SCAD och KYA och sa 
att det funnits ett samarbete med ADIC tidigare som utskottet bör 
titta på väldigt snart i och med att det är Höjdaren nästa år. Hon 
menade att det lokala arbetet bör fokusera på insamling på ett sätt 
som engagerar folk och på Schysst Resande Linda Adolfsson höll 
med Karin och menade att ett globalt nätverk var bättre än lokala 
grupper. Hon menade också att det globala arbetets syfte bör 
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spridas mer på lokal nivå, t ex genom exempel på vad insamlingen 
går till och varför. Eric Tegnander menade att utskottet letar 
geografiska kopplingar mellan distrikt och resurser i distrikt för att 
skapa naturliga utbyten på sikt. Vidar Aronsson sa att det behöver 
göras saker, att det behövs mer verkstad. Skapa goda exempel 
lokalt och gå inte ut för brett, sa han. Lovisa Bengtsson önskade att 
utskottet ska ta tillvara på det som händer, t ex att många är 
engagerade i Världens Barn efter Island. 
 
Styrelsen beslutade 
att ge globala utskottet i uppdrag att fortsätta processen efter 
utifrån förbundsstyrelsens diskussion  

                                      § 9:8 Bilaga 9:31–34 
 
a) Anslag till Våra Gårdar 2013 (9:31)  
Astrid Wetterström föredrog bilagan.  
 
Lina Boberg föreslog styrelsen besluta 
att skjuta upp punkten om 
Anslag till Våra Gårdar 2013 till nästa möte då styrelsen ska besluta 
om budget 
 
Linda Adolfsson menade att hon gärna diskuterar detta med Våra 
Gårdar innan novembermötet. Vidar Aronsson, Astrid 
Wetterström och Lina Boberg ska ha möte med Våra Gårdar i 
samband med nästa riksstyrelsemöte. De önskade medskick. 
Mårten Malm menade att det är IOGT-NTO som ska stå för 
ekonomi till Våra Gårdar och önskade ett underlag om vad vi får ut 
av Våra Gårdar. Linda Engström önskade en summering om hur 
mycket vår insats ger och önskade tydliga signaler till Våra Gårdar 
om att anslag om årligt stöd ska skicka till novembermötet. 
Rasmus Åkesson önskade Våra Gårdars budget i underlaget. Malin 
Thorson ville ha en konsekvensanalys om vad som händer om de 
inte får pengarna. Lina Boberg, Vidar Aronsson och Astrid 
Wetterström ska ta fram det önskade underlaget. 
 
Styrelsen beslutade 
att skjuta upp punkten om Anslag till Våra Gårdar 2013 till nästa 
möte då vi ska besluta om budget 
 
b) Utforma ideologiska plattformar för demokratin och 
solidariteten(9:32)  
Vidar Aronsson föredrog bilagan.  Gruppen som arbetat med detta 
har bestått av Eric Tegnander, Vidar Aronsson och Karin Melbin.  
 
Linda Engström ville att de ansvariga ska kolla på hur detta 
kommer att stå i relation till IOGT-NTO-rörelsens policy för 
internationellt arbete och saknade mål och syfte med varje punkt.  

 Beslutsärenden 
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Linda Engström föreslog styrelsen besluta 
att lägga till mål och syfte med solidaritet och demokrati på 
första sidan i dokumentet 
 
Lovisa Bengtsson sa att hon är rädd för att detta bara blir ett 
dokument bland andra dokument och önskade en revidering av 
den plattform som redan finns. Linda Engström menade att detta 
bör ersätta demokratiplattformen så att den och 
solidaritetsplattformen matchar varandra. Vidar Aronsson 
menade att vi inte behöver låsa oss vid syfte och mål och att syftet 
är att definiera begrepp, göra tydliga skrivningar för olika 
situationer, se sammanhanget och att det ska fungera för 
medlemmar. Linda Engström undrade hur detta dokument är 
kopplat till det drogpolitiska programmet. Hon gjorde även ett 
medskick till riksstyrelseledamöterna om att titta på 
demokratiplattformen. Linda Adolfsson önskade ett dokument 
som liknar det drogpolitiska programmet och menade att sociala 
och globala utskottet ändå driver de frågorna. Vidar Aronsson ville 
inte ha det så omfattande och önskade inte en förklaring för vår 
ideologi, mer ett operativt verktyg.  Rasmus Åkesson menade att 
dokumentet kan vara ett förtydligande av grundsatserna, men ändå 
luddigt och övergripande. 
 
Lina Boberg föreslog styrelsen besluta 
att ta bort ordet ”eventuellt” i tidsplanen på rad två  
 
Lina Boberg, Vidar Aronsson och Malin Thorson föreslogs som 
programkommission. 
 
Styrelsen beslutade 
att lägga till mål och syfte med solidaritet och demokrati på 
första sidan 
att ta bort ordet ”eventuellt” i tidsplanen på rad två  
att tillsätta en programkommission bestående av Lina Boberg, 
Vidar Aronsson och Malin Thorson 
att ge dem i uppdrag att ta fram solidaritetspolitiskt respektive 
demokratipolitiskt program för UNF 
att anta som direktiv till dem att uppfylla ovan beskrivna syften, 
samt 
att anta som direktiv för själva processen enligt ovan beskrivet 
 
c) Begärd stadgetolkning 
Vidar Aronsson föredrog punkten. Styrelsen har fått ett mail från 
Benjamin Boman som har begärt en stadgetolkning huruvida 
medlemskap/förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna är skäl för 
uteslutning från UNF. Styrelsen genomförde en runda i frågan. 
 
Mårten Malm tyckte att det inte är UNF:s uppdrag att välja ut vilka 
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partier som är godkända utan att frågan istället bör vara om det är 
skäl för uteslutning om en medlem är med i en fascistisk eller 
rasistisk organisation. Ahmed Amin sa att det var en svår fråga och 
önskade bättre underlag. Rasmus Åkesson menade att problemet 
ligger i att någon med Sverigedemokraternas åsikter anser att UNF 
är en bra förening att vara med i och ansåg att 
Sverigedemokraterna bör utesluta alla som är medlemmar i UNF. 
Han menade att vi kan utesluta för uttalanden, inte för politiskt 
medlemskap. Lovisa Bengtsson sa att rasistiska åsikter helt klart 
bryter mot våra grundsatser och program. Lina Boberg menade att 
om en medlem uttrycker dessa åsikter är detta skäl för uteslutning. 
Hon önskade också mer underlag. Karin Melbin menade att det 
hanterades bra med fallet kring Åke Gren där en fråga ställdes som 
gav möjligheten att ta tillbaka det som sagts. Vidar Aronsson 
menade att tydliga dokumenterade rasistiska uttalanden är grund 
för uteslutande. Linda Engström höll med och menade också att 
förtroendeuppdrag åt båda håll kan vara grund. Hon ville inte sätta 
hårda principer då detta måste tolkas från fall till fall. Eric 
Tegnander sa att grundsatserna inte ger utrymme för att 
medlemmar ska få uttrycka rasistiska åsikter och höll med Linda 
Engström om förtroendeuppdragen. Han tipsade också om att 
Byggnads har en bra rasismpolicy. Linda Adolfsson sa att det är bra 
om personen får förklara sig och en chans att ta tillbaka det den 
sagt. Malin Thorson sa att detta bör baseras på individ och inte 
grupp, som t ex i fallet med Åke Gren där det inte var hans kyrka 
som uteslöts. Hon menade att det finns de som är medlemmar i 
Sverigedemokraterna utan att vara rasistiska. Ahmed Amin 
menade att det inte är en rättighet att få vara med i IOGT-NTO om 
personen inte delar värderingarna. Karin Melbin tyckte att det 
viktigaste var att bemöta personen och fråga hur dennes åsikter 
stämmer med våra grundsatser. Lovisa Bengtsson menade att ett 
dokumenterat förtroendeuppdrag ska vara grund för uteslutning. 
Hen sa att om vi utesluter en person som är medlem i 
Sverigedemokraterna kommer det att tolkas som att vi utesluter 
partiet. Linda Adolfsson menade att det är den tysta massan som är 
problemet. Vad ska personer omkring göra? Vidar Aronsson sa att 
han ska ta med sig styrelsens frågeställningar för att göra ett 
underlag.  
 
Styrelsen beslutade 
ge Vidar Aronsson i uppdrag att fortsätta bereda frågan till 
novembermötet 
 
d) Mötesplan 2013 (9:33)  
Linda Engström föredrog bilagan och sa att det var svårt att få till 
ett rörelsegemensamt möte i mars, istället föreslås det läggas i maj. 
 
Karin Melbin berättade att hon har föreläsningar på tisdagskvällar 
framöver och då passar inte AU-mötena. Linda Engström kollade 



  UNF FS 
2012-09-14—16    

  Protokoll nr 9 
 

 19 

på nya AU-datum och återkom senare till mötet.  
 
Linda Engström föreslog styrelsen besluta 
att alla AU-möten till och med juni flyttas fram en dag, till 
onsdagar 
 
Styrelsen beslutade 
att alla AU-möten till och med juni flyttas fram en dag, till 
onsdagar 
att anta mötesplanen för 2013 
 
e) Antagande av taktisk plan för UNF:s medlemsorganisationer 
(9:34)  
Vidar Aronsson föredrog bilagan och sa att insamlingen från 
utskotten uteblev en hel del. Förhoppningen är att dokumentet ska 
hjälpa utskotten och ge en riktning i arbetet. Vidar Aronsson ville 
ha tankar om fortsättningen. Linda Adolfsson sa att det har varit 
svårt att få svar från personer, att folk inte kommer ihåg. Linda 
Engström hade önskat påminnelser från gruppen. Karin Melbin var 
osäker på uppföljningen men menade att utskotten har ansvar för 
sina organisationer och att det kan behövas en grupp som har 
övergripande ansvar. Lina Boberg önskade förtydligande om vem 
som har ansvar för kommunikation med CAN, hon själv eller 
förebygg. 
 
Vidar föreslog styrelsen besluta 
att sänka European Alcohol and Health Forum till en tvåa 
 
Karin Melbin föreslog styrelsen besluta 
att dokumentet uppdateras löpande av utskotten 
att det sker en avstämning av dokumentet på januarimötet varje 
år  
 
Linda Adolfsson föreslog styrelsen besluta 
att utskotten rapporterar till en förbundsordförande som har 
övergripande ansvar för att skapa ett levande dokument 
 
Lina Boberg föreslog styrelsen besluta 
att uppdra åt utskotten och kansliet att sköta löpande 
uppföljning av dokumentet under året 
samt att en avstämning ska ske på januarimötet varje år som 
kansliet ska förbereda 
 
Karin Melbin jämkade sig med Lina Bobergs förslag. Malin 
Thorson önskade att förbundsstyrelsen ska behandla flytt av 
prioriteringsgrader. 
 
Styrelsen beslutade 
att sänka European Alcohol and Health Forum till en tvåa 
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att uppdra åt utskotten och kansliet att sköta löpande 
uppföljning av dokumentet under året 
samt att en avstämning ska ske på januarimötet varje år som 
kansliet ska förbereda 
att anta den taktiska planen för UNF:s medlemsorganisationer 
att utifrån förbundsstyrelsens diskussion ge utskott i uppdrag 
att arbeta enligt den taktiska planen för UNF:s 
medlemsorganisationer 
 
f) Förslag samtalsupplägg distriktsexposé (9:35) 
Vidar Aronsson föredrog bilagan.  
 
Styrelsen diskuterade vilka distrikt som ska tillhöra Svealand och 
att Gävleborg rimligen bör tillhöra norr.  
 
Styrelsen beslutade 
att låta diskussionen utgöra svaret på frågan 
 
g) Lokal samverkan i rörelsen (9:36)  
Astrid Wetterström föredrog bilagan. Linda Engström och Vidar 
Aronsson meddelade att de har börjat pusha för gemensamma 
distriktsårsmöten. Linda Engström sa att konkreta förslag och 
samverkan är bra, men menade att frågan om när förbundet ska 
agera i konflikter kvarstår. Linda Adolfsson saknade perspektivet 
med fastigheter i texten och menade att Våra Gårdar också har god 
erfarenhet av att jobba med konflikter mellan förbunden. Mårten 
Malm ställde sig emot gemensamma distriktsårsmöten och 
menade att distrikten inte ska ha det om de inte tycker att det är 
det bästa. Malin Thorson menade att gemensamma 
distriktsårsmöten inte ska vara ett måste, men att hitta 
gemensamma aktiviteter är bra. Hon saknade drogpolitiska frågor 
att arbeta med tillsammans. Rasmus Åkesson önskade att 
förbunden tog ett större mandat att agera i konflikter och menade 
att lokaler är viktiga. Eric Tegnander sa att IOGT-NTO många 
gånger underlättar distriktsårsmötena för UNF. Linda Adolfsson 
sa att vi bör främja gemensamma distriktsårsmöten då det utmanar 
relationer mellan förbunden. Styrelsen var övervägande positiv till 
att främja samverkan genom gemensamma distriktsårsmöten. 
 
Styrelsen beslutade 
att uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje 
 
Linda Engström lämnade över ordförandeklubban till Eric 
Tegnander. 
 
h) Vägval framtida kongresser 2017 och framåt (9:37)  
Astrid Wetterström föredrog bilagan. 
 
Rasmus Åkesson menade att det alltid kommer vara svårt att 
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arrangera stora saker för distrikt. Han önskade att förbundet ska ha 
en ansvarig som inte styr för mycket, men stöttar upp. Lovisa 
Bengtsson tyckte om idén om en kongressamordnare som kan se 
till att det blir en bra överlämning. Malin Thorson var positiv till att 
förbundet tar mer arrangörsansvar men att det är viktigt att 
engagera ideella lokalt och regionalt. Hon önskade mer kongress 
och mindre lokala skrytprojekt.  
 
Majoriteten av styrelsen uttryckte att kongressorten bör variera. 
Lovisa Bengtsson sa att det är viktigt för att undvika elitism. Malin 
Thorson uttryckte att det inte var viktigt att det är geografiskt 
spridet, men att kanske rotera mellan några orter. Vidar Aronsson 
önskade att det endast ska väljas kongressort två år framåt, att det 
ska kallas kongressvärd istället för kongressarrangör och att det är 
bra med en kongressamordnare. Linda Adolfsson menade att små 
distrikt kan arrangera om de får mer uppbackning av förbundet och 
samverkar med andra distrikt. Mårten Malm ville varna för att 
kongressdistrikt tappar tempo efter kongressen. 
 
Styrelsen beslutade 
att uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje 
 
i) Gemensamt stoppdatum för motioner (9:38)  
Astrid Wetterström föredrog bilagan och berättade att det ska vara 
den 16 april, att det står fel i handlingarna.  
 
Styrelsen beslutade 
att sista inlämningsdatum av motioner till 2013 års kongress är 
den 16 april 2013 
 
j) Syn på lokaler och fastigheter inom rörelsen (9:39)  
Astrid Wetterström föredrog bilagan.  
 
Majoriteten av styrelsen ville betona vikten av att vi värnar om 
rörelsens lokaler och att de är en bra grund för samarbete i 
rörelsen. Eric Tegnander menade att det ska mycket till innan vi 
ska sälja en fastighet. En försäljning är oåterkallelig. 
Malin Thorson menade att frågan är svår, eftersom fastigheterna är 
en del av vår historia men att det också kan bli tungt att driva 
fastigheter. Linda Engström undrade hur mycket pengar styrelsen 
är villiga att ge och sa att vi inte bör rädda lokaler till vilket pris som 
helst. Linda Adolfsson sa att många lokaler har svårt att klara 
driften och önskade mer hjälp för detta, t.ex. genom att Våra 
Gårdar hjälper till att hitta verksamhet som lönar sig ekonomiskt. 
Rasmus Åkesson instämde i detta. Han menade också att vi bör 
satsa på de som vill engagera sig i fastigheter och att det är värt att 
lägga mycket pengar på lokaler. Han menade att om någon annan 
kan se ett värde i lokalerna och vill köpa dem kan vi också se ett 
värde i dem. Linda Adolfsson menade att lokalerna har ett syfte i 
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Linda Adolfsson      
sekreterare  
 
Justerat den      /       2013              Justerat den      /       2013  
 
 
 
                       
ordförande                 justerare 
Linda Engström              Eric Tegnander             

att vara ett skyltfönster ut mot allmänheten. Lovisa Bengtsson 
önskade en pott/ett stipendium som täcker upprustning av lokaler 
och menade att vi många gånger ger upp för tidigt. 
 
Styrelsen beslutade 
att uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje 
 

                                                                                        § 9:9 
 
Nästa möte ska vara den 16-18 november. 
 
        § 9:10 
 
Eric Tegnander avslutade mötet med ett skånskt leende.   
 
Styrelsen beslutade  
att avsluta mötet 

  
Nästa möte 
 
 
 
 
 
Avslutning 
 
 
 

Orden är nedtecknade av   
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Förslag till föredragningslista vid sammanträde med UNF:s förbundsstyrelse 2012-09-14—16  
 
Ärende Vem Tidsåtgång Förslag Beslut 
1. Öppnande 
 

    

2. Fastställande av föredragningslistan 
 

LE 5 min Underlag  

3. Val av justerare 
 

 5 min   

4. Föregående protokoll 
 

LA 10 min Underlag  

5. Lägesrunda  
 

ALLA 20 min   

6. Rapporter 
- Anmälningsärenden 
a) Föreningsförändringar  
b) Representation 
- Utskott  
c) Sociala 
d) Drogpolitiska 
e) Förebygg 
f) Organisation 
g) Globala 
h) Arbetsutskottet 
- Styrelse  
i) Ordföranderapport Vidar 
j) Ordföranderapport Linda 
- Kansli  
k) Generalsekreterare 
l) Pengar att söka 
- Grupper  
m) Kongressgruppen 
n) Idédebatt och politisk förnyelse 
o) Grundsatsarbetet 
- Riksstyrelsen 
p) Rapport IOGT-NTO 
q) Rapport IIA 
r) Rapport NSF 
s) Rapport JUNIS 
t) Rapport UNF 

 
 
AW 
AW 
 
KM 
LE 
AA 
VA 
RÅ 
LE 
 
VA 
LE 
 
AW 
AW 
 
LE 
LA 
MT 

 
5 min 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
10 min 
 
 
45 min 
 
 
 
10 min 

 
 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 

 

a) Diskussionsärenden 
b) Avstämning kring medlemskapet i 

stadgarna 
c) Faddrande 2.0 
d) Medlemsregisterutredning 
e) Strategisk diskussion Förebygg 
f) Strategisk diskussion Organisation 
g) Strategisk diskussion Drogpolitiska 
h) Strategisk diskussion Sociala 
i) Strategisk diskussion Globala 

 
VA 
 
MT 
LB 
AA 
VA 
LE 
KM 
RÅ 

 
30 min 
 
45 min 
30 min 
60 min 
60 min 
60 min 
60 min 
60 min 

 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 

 

7. Beslutsärenden  
a) Anslag till Våra Gårdar 2013 
b) Utforma ideologiska plattformar för 

demokratin och solidariteten 

 
AW 
VA 
 

 
20 min 
30 min 
 

 
Underlag 
Underlag 
 

 



Ärende Vem Tidsåtgång Förslag Beslut 
c) Begärd stadgetolkning 
d) Mötesplan 2013  
e) Antagande av taktisk plan för UNF:s 

medlemsorganisationer 
f) Förslag samtalsupplägg 

distriktsexposé 
g) Lokal samverkan i rörelsen 
h) Vägval framtida kongresser 2017 och 

framåt 
i) Gemensamt stoppdatum för 

motioner  
j) Syn på lokaler och fastigheter inom 

rörelsen 

VA 
LE 
VA 

30 min 
20 min 
45 min 

Muntlig 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
 
Underlag 

8. Nästa möte      

9. Avslutning     

 
 



Rapportärende 
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Beslutsunderlag för 
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Föreningsförändringar 
 

Följande föreningsnybildningar har godkänts av ordförande Vidar Aronsson och 
generalsekreterare Astrid Wetterström: 

2012-04-20 07D6528 UNF Womba-Womba, Växjö 

2012-04-20 03D6527 UNF Gamers from heaven, Enköping 

2012-05-02 11D6529 UNF Ystadpågarna, Ystad 

2012-05-07 01D6530 Klubb Sobeer, Stockholm 

2012-05-21 11D6531 UNF Crime city, Malmö 

2012-05-23 16D6532 UNF Tiava’s Rednecks, Mariestad 

2012-05-23 16D6542 UNF Feskeboa, Hjo 

2012-05-23 16D6543 UNF Näff, Skövde 

2012-05-23 16D6544 UNF Barbie, Mariestad 

2012-05-23 16D6545 UNF Grabbarna, Ryd 

2012-05-23 16D6546 UNF Skövdelan, Skövde 

2012-05-23 16D6547 UNF Mariestad 2.0, Mariestad 

2012-05-23 16D6548 UNF Ryd, Skövde 

2012-05-23 16D6549 UNF Tiahölm Gäjmerz, Tidaholm 

2012-05-23 16D6550 UNF Eliten, Tidaholm 

2012-05-23 16D6551 UNF Wolf Gang, Skövde 

2012-06-05 06D6554 UNF Babes, Skillingaryd 

2012-06-14 06D6555 UNF Slaktoffer, Jönköping 

2012-06-26 07D6556 UNF SoberLAN Växjö, Växjö 

2012-06-26 20D6559 UNF UNG & Smart, Falun 

2012-06-26 23D6553 UNF Backe, Backe 

2012-06-26 23D6552 UNF Lit Eliten, Lit 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2012-09-10 



Rapportärende 
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Representation 
 

2012-04-26 Linda Engström och Vidar Aronsson deltog på Systembolagets 
Vårmiddag 

2012-05-08 Vidar Aronsson deltog, i form av valberedning och ombud, på sektor 3s 
årsmöte 

2012-05-09 Vidar Aronsson föreläste på Förebygg Gävleborg för ca 100 åhörare 

2012-05-10—11 Linda Engström deltog på Systembolagets alkoholforskningskonferens 
på Skarpö 

2012-05-18 Linda Engström gav en hälsning till CUF:s årsmöte i Umeå 

2012-05-19 Linda Engström gav en hälsning till KDU:s årsmöte på Ekerö, Stockholm 

2012-05-21 Vidar Aronsson deltog på årsmötet för Civos 

2012-05-23 Linda Engström deltog i SLAN:s styrelsemöte 

2012-05-23 Linda Engström höll en presentation om Ett bra uteliv på WFAD i 
Stockholm 

2012-05-23 Vidar Aronsson deltog i seminarie om TechSoup 

2012-05-25 Vidar Aronsson deltog på styrelsemöte för NBV 

2012-05-29 Vidar Aronsson deltog i panel på Handikaporganisationens konferens 

2012-05-31 Vidar Aronsson deltog som ombud och mötesordförande på CANs 
årsmöte 

2012-06-05 Linda Engström och Vidar Aronsson deltog i IOGT-NTO-rörelsens 
ordförandeträff 

2012-06-12 Linda Engström deltog i Rådet för Missbruk- och beroendefrågor hos 
Socialstyrelsen 

2012-06-13 Vidar Aronsson deltog på möte med Överenskommelsens arbetsgrupp 

2012-06-14 Vidar Aronsson var utfrågare av Nyamko Saboni på ungdomsstyrelsens 
konferens om civila samhället 

2012-07-03 Linda Engström deltog i KSAN:s panelsamtal i Almedalen om äldre 
kvinnors alkoholkonsumtion 

2012-07-03 Linda Engström, Linda Adolfsson, Eric Tegnander och Malin Thorson 
träffade Sarah Wamala, generaldirektör på FHI 

2012-07-05 Linda Engström träffade Anders Andersson (KD) under ett 
politikermöte tillsammans med två UNF:are 

2012-07-06 Linda Engström mottog tillsammans med Mats Gunnarsson från SLAN 
emot priset Hetast i Almedalen från Westanders med anledning av 
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Almedalsdrinken 

2012-07-10 Vidar Aronsson och Ahmed Amin deltog på Actives kongress på Island 

2012-08-04 Linda Engström gick i UNF:s del i Pridetåget 

2012-08-22 Vidar Aronsson föreläste för Non Smoking Generations nyanställda 
inspiratörer 

2012-08-24—26 Linda Engström, Vidar Aronsson och Eric Tegnander deltog på 
knytkonferensen Mötet 

2012-08-24 Linda Engström deltog i SLAN:s ordförandesamling 

2012-08-24—26 Vidar Aronsson, Eric Tegnander och Linda Engström deltog på Mötet - 
en knytkonferens för civila samhällets utmaningar 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2012-09-10 
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Rapport från Sociala utskottet 
 

Upplägg 

Utskottet har haft ett livemöte i järnvägsknytpunkten Skövde i juni där alla var med. Vi har 
även haft ett uppföljande skypemöte i augusti. 

Resultat 

Vi har haft uppföljande samtal med övriga medlemmar i utskotten för att se vart 
engagemanget ligger och vad som behövs förbättras med information från hur 
förbundsstyrelsen arbetar.  

Höjdarkursledningen nappade på förslaget med återträff och deltagarna verkar pepp. 
Träffen blir i oktober och kommer fokusera på att följa upp de projekt som de har startat. 

Vi har fått 200 000 från FHI för ett långsiktigt stödgruppsamarbete och utveckling av 
julkursen. En del av pengarna kommer gå till årets julkurs. Karin och Astrid jobbar vidare med 
hur vi ska utforma projektet i övrigt. 

Projekt Pengar 
använda 

Pengar 
avsatta 

Ansvariga 
personer 

Läge med projektet 

Höjdaren 
socialt 

113 159 150 000 Karin Melbin 

(Marcus 
Thörn 
Damin) 

/Anna-Maria 
Mårtensson 

De tre ordinarie träffarna är 
genomförda och en 
uppföljningsträff är inbokad 5-7 
oktober. Några av deltagarna har 
kommit igång med sina projekt 
och några är fortfarande i 
planeringsstadiet.  

Stödgrupps-
samarbete 

1613 49 000 
+ 200 
000 

Karin Melbin 
/ Linda 
Adolfsson 

Linda E har besökt 
stödgruppsledarnas förenings 
årsmöte och Karin har besökt 
stödgruppsledarutbildning. Detta 
för att öka vetskapen om att UNF 
finns, vad vi gör och har vi kan ha 
ett smarbete.  

Översättning  8000 Gabriella UNF Engagerar och värvarfoldern 
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av material Franzén 

(Marcus 
Thörn 
Damin) 

är översatt och skickad för korr. 
Kompisboken är inte 
färdigöversatt ännu. 

Öppet hus 95 30500 Linda 
Adolfsson  

(Karin 
Melbin 

Ett lokalt projekt är startat i 
Västerås och det är även på gång i 
Uppsala till hösten samt troligtvis 
Ronneby.  

Medlem-
skapet 

 1000 Linda 
Adolfsson 

Linda har haft en träff med 
medlemmar med olika bakgrund 
och erfarenheter för att få in fler 
synvinklar på medlemskapet. 
Förhoppningsvis kommer det ut 
en enkät lagom till 
förbundssamlingen. 

Föreläsnings-
turné 

 0 

Ev 
pengar 
från 
Vart 
femte 
barn. 

Gabriella 
Franzén 

(Linda 
Adolfsson) 

Bokcirklar utifrån ”Jag är också 
viktig” av Elina Sundström ska 
startas upp i samarbete med NBV. 
Annons ligger ute på hemsidan. 

Julkursen 
2012 

293 100 20000
0 
+ 
70000 

Gabriella 
Franzén 

(Karin 
Melbin) 

Det har varit många sökande till 
julkursen både till ledar- och 
deltagarplatserna och Helena och 
Gaffe som är kursansvariga har valt 
ut och meddelat de sökande. 
Ledarträff är inbokat 19-21 oktober 
på Wendelsberg 

Mångfaldsnät
verket 

  Marcus 
Thörn 
Damin 

Marcus är ny representant för UNF 
i LSU:s mångfaldsnätverk. De 
kommer besöka oss under 
förbundssamlingen och studera 
hur jämställda vi är.  

Uppdatera   Karin Melbin Utskottet har fortsatt arbetet 
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Policys (Gabriella 
Franzén) 

utifrån FS synpunkter. Utskottet 
har också en tanke om att utveckla 
med en del om psykisk ohälsa hos 
medlemmar. Återkommer i 
november. 

 
Arbetet med att utreda medlemskapet är utmanande men intressant. Resultatet av 
undersökningen kommer förhoppningsvis resultera i spännande äskningsprojekt för att 
främja ett hållbart engagemang i hela landet. 

Uppföljning 

Vi har ett möte planerat till oktober samt ett skypemöte innan den taktiska planen ska vara 
klar.  Under hösten så kommer fokus ligga på främst julkursen, stödgruppssamarbete, 
utredning av medlemskapet och Öppet hus-projekten. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Karin Melbin 
Göteborg, 2012-09-04 



Rapportärende 
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Rapport från Drogpolitiska utskottet 
 

Upplägg 

31 maj och 29 augusti har utskottet haft två fysiska möten. Linda A har ersatts med Jenny 
Lind. 

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 alkohol-
strategi 

25000 79500 Alina A  En EU-grupp är tillsatt och skriver just 
nu på en skuggstrategi. De var i Bryssel 
under midsommarminglet. En resa till 
kommer arrangeras i december och 
lobbyarbete på hemmaplan kommer 
också ske. 

Politisk 
assistent 

0 100000 Alina Två assistenter på plats och arbetar på 
för fullt 

Ettbrauteliv 
material 

50 000 88000 Linda E Större delen av våra material är 
framtagna. Pengarna som finns kvar 
ska användas till en SIFO-
undersökning och kvalitetssäkring hos 
Westanders. 

Påverkans-
pott 

8000 40000 Linda E 
/Jenny 

Seminarium med politiska 
ungdomsförbund är genomförd och 
KDU, CUF och Ung Vänsters årsmöten 
är besökta. Riksdagsresa planeras 
genomföras i höst. 

Nyhets-
bevakning 

0 15000 Linda E Pengar kommer betalas till Drugnews. 
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Almedalen 84000 60000 Lovisa  Ett mycket lyckat arrangemang! 21 
deltagare och 8 FS fick stort 
genomslag under veckan. Soberian var 
en välbesökt succé och 
Almedalsdrinken vann hetast i 
Almedalen, mycket tack vare ett 
hästjobb av de närvarande UNF:arna. 
Stora delar av kultur- och 
socialutskotten träffades och en vilja 
om fortsatt samarbete finns. Våra 
snygga, blåa tröjor uppskattades och 
syntes under hela veckan. Örjans 
insatser var också uppskattade och 
drog stor publik.  

Ettbrauteliv-
helg 

59 900 61000 Linda E Genomförd 

Påverkans-
poäng 

0 40000 Lovisa  Poängen och rapporteringssystem 
klart. Marknadsföras behövs.   

Folkrörelse-
lobbyister 

0 0 Lovisa   Kickas igång ordentligt under 
september. 

  

Djupdykning i äskningar och övriga områden som är aktuella 

Utelivsgrupper 
Några av våra utelivsgrupper är i full gång och har genomfört aktiviter medan andra ligger i 
dvala. Att få igång alla utelivsgrupper är ett av våra stora fokusområden i höst. 

Kommunenkäten 
139 av de 290 kommunerna valde att svara på vår enkät. Många medlemmar involverades i 
pressarbetet som resulterade i ca 55 lokala pressklipp. Ett enormt arbete som gav stor 
avkastning. I framtiden tror vi att fler kommuner kommer svara och att nyhetsvärdet 
kommer öka när jämförelser med föregående år kan göras.   

Almedalen och Almedalsdrinken 
UNF:s samarbete med att Folkrörelser mot droger, NBV, CAN och SLAN mynnade ut ett 
gediget program i Soberian – White Corner och Almedalsdrinken. UNF har många sätt varit 
ikonerna bakom Almedalsdrinken både genom mediala framträdanden men också alla 
drinkar som UNF:arna blandade. Ett enormt lagarbete både med de andra organisationerna 
och mellan medlemmar gav stora framgångar som POP är oerhört stolta över. Politiskt har 
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detta troligtvis gett ökad kännedom om UNF och fler kopplar ihop nykterhetsrörelsen med 
något positivt. Påverkansmässigt hade UNF-gruppen möte med nästan alla politiker i social- 
och kulturutskottet.  

Media 
Den största media framgången under denna period har varit kommunrankingen. Totalt har 
vi ca 90 lokala nyhetsinslag i olika medier och arbetsplansmålet är 100/år. Folknykterhetens 
vecka gav tillsammans med de andra förbunden flera lokala artiklar. Under Almedalen fick vi 
också mycket press både i samband med Almedalsdrinken och krogkontrollerna och 
polisanmälan som gjordes. Nationellt har vi bland annat synts i 

• 27 april, artikel i Metro, om att unga lätt får tag på alkohol 

• 25 maj, Dagens samhälle, debatt artikel med anledning av kommunrankingen 

• 29 maj, Aftonbladet, replik på debattartikel av Mattias Svensson liberalisering och 
minskade alkoholskador 

• 1 juni, P1 morgon, diskussion om att betala unga för att vara nyktra på 
skolavslutningar 

• 2 juni, GP, debattartikel om rätten till en schysst skolavslutning. Tillsammans med 
RFSL ungdom, Röda Korsets ungdomsförbund och Unga Kris. 

• 6 juni, Epstein i P1, debatt om Timbros skrift ”Alkoholen – en lyckad liberalisering 

• 2 juli, Nyhetsmorgon, Almedalsdrinken presenterades 

• 4 juli, TV4 nyheterna, krogkontroller på Almedalen 

• 5 juli, SVT Debatt, Om vuxnas drickande i sällskap av barn 

Uppföljning 

Fysiskt möte planeras i oktober och november. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Linda Engström 
Alvik, 2012-09-04 
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Rapport från Förebyggsutskottet 
 

Utskottet har haft möten och diskuterat utskottets framtid och nuvarande lite långsamma 
form. Mer analys i de strategiska diskussionerna.  

Projekt Pengar 
använda 

Pengar 
avsatta 

Ansvarig 
person 

Läge med projektet 

FakeFree 597000 597000 Ahmed  Se separat bilaga.   

SMS-
stanna och 
SMS-
Medlem  

Livstids-
medlem-
skap 

0 86000 Ahmed Vi har fått klara besked från 
ungdomsstyrelsen att detta inte är 
något problem från deras håll. Dock 
angående PUL så finns det olika 
tolkningar. Projektet väntar in att vi 
verkligen vet om vi behåller 
medlemsregistret som det är och sedan 
komma med ett förslag till FS 

Färdiga 
Koncept 

0 60000 Samuel 
Sumo 

Projektet har ändrat form. Det började 
med att utskottet skulle göra ett helt 
nytt material till det att nu vi ska göra en 
sammanfattning av de material som 
finns. Med olika anledningar har detta 
lett till en försening och utskottet har 
funderat på att avbryta denna satsning. 
Men ger den en sista chans.   

Trvisel-
gerillan 
utredning.  

 40 000 Jönköping 
genom Jim 

Vi har påbörjat en utredning för att se 
om trviselgerillan är något för vår 
organisation. Just nu bollas det med 
frågor fram och tillbaka så vi kan 
förbereda en bilaga till nästa FS möte. 
(nov) 

Junis-
över-
gångar 

0 50000 Lina 
Jacobson  

Ulrika och Lina har haft möte med Tina 
Engström från Junis förbundsstyrelse. 
Vi kom fram till att Junis och UNF har 
ungefär samma tankar kring projektet 
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med junisövergångar och JUNF-
verksamhet. Vi ska prata mer med Tina, 
och eventuellt någon mer från Junis, 
under förbundssamlingen i Borås. 
Arbetsgruppen som tagits fram från 
UNF ska träffas i Stockholm den 6 
oktober för att påbörja arbetet. Efter 
det får vi se hur projektet utvecklas.  

Kampanj-
dagarna 

0 60000 Lina 
Jacobson  

Det mesta är färdigt. Ett facebook-event 
har skapats och idéer på vad man kan 
göra börjar trilla in. Ulrika Jansson har 
fått i uppdrag att samla in vad varje 
distrikt ska göra under kampanjdagarna, 
konsulenterna eller annan ansvarig i 
distrikten ska rapportera in vad de ska 
göra senast den 10 september. Ulrika 
och Astrid har fått i uppgift att 
bestämma vem från FS och kansliet som 
ska åka var. Det håller även på att tas 
fram lite kampanjmaterial som ska 
skickas ut till distrikten.  

Höjdaren 0 150000 Utskottet/H
ampus/Lisa 

Påbörjad och färdigplanerad. Just nu 
försöker vi få så många som möjligt att 
anmäla sig till denna kurs. De två 
ansvariga är Hampus och Lisa 
Forsström. 

 
Värvartävlingen har även varit i maj och den var lyckad. Vi värvade en hel del nya medlemmar. 
Utmärkt sätt att värva!  

Planering för nästa värvartävling är igång.  

Statistik saknas tyvärr.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Ahmed Amin  
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Rapport från Förebyggutskottet, JUNF-arbetsgruppen 
 

Uppdrag  

Vårt uppdrag från FS-mötet i mars 2012 
var att jobba vidare med frågan kring 
Junissamverkan samt att återkoppla till 
respektive FS om hur arbetet fortskrider. 

Upplägg 

Vi i arbetsgruppen har haft ett eget möte s 
amt ett telefonmöte tillsammans med 
representant från Junis Medlemsutskott MedUt. Där vi gått igenom och enats om 
prioriteringar kring de gemensamma delarna.  

Resultat 

Våra prioriteringar 

• Lathund för gemensamma träffar. UNFs arbetsgrupp ansvarar.  UNF. 

• Knyta till sig människor utanför utskotten med JUNF-intresse till arbetsgrupp. UNF. 

• Konkreta tips på JUNF-aktiviteter. UNFs arbetsgrupp. 

• Info och kontakt till överåriga Junisar. Uppgifter från Junis, utförs av UNF. 

• Inbjuda till träff och nybildning på orter med överåriga Junisar men utan UNF-
föreningar. Båda förbunden genomför. UNFs arbetsgrupp tar fram underlag. 

• Gemensam Utskottsträff. Båda förbunden. 

• Gemensamma läger och kurser. Båda förbunden. 

• Reportage i respektive medlemstidning. Båda förbunden. 

• Lyfta lyckade exempel. Båda förbunden. 

• Kurser med gästpass om respektive organisation. Båda förbunden, i första hand 
pådistriktsnivå. 

• Gemensamma GLU och UNFaren. Båda förbunden på distriktsnivå. 

• Satsa på och lyfta JUNF-ledare. Båda förbunden. 

• Aktiviteter som liknar Junis metoder i UNF. Vi funderar vidare på varsitt håll. 

• Undersöka på vilka orter finns både UNF och Junisföreningar. Ta fram underlag. 
Junis. 

• Var, och kring vad finns det samarbeten och hur funkar dessa. Ta fram underlag. 
Junis 

• Kontakta UNF där Junis finns och erbjuda ledarskap. Junis. 

 

•Vad gör vi 
och gör vi 
rätt saker? 

Diskussion 

•Hur gör vi 
och gör vi 
rätt saker? 

Beslut 
•Vad gör vi, hur 

gör vi och hur 
gör vi detta på 
bästa sätt? 

Rapport 
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Uppföljning 

Nästa gemensamma möte hålls i Borås i samband med Förbundssamlingen. 

Vår arbetsgrupp håller på att formas, vi har det första mötet 6/10. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Ulrika Jansson 
Stockholm, 2012-09-04 



Rapport Augusti 2012
Denna rapport sammanfattar nuläget i projektet Fake Free som drivs på UNF:s förbunds-
kansli. Projektet drivs sedan 2009 med medel främst från externa finansiärer.

Finansiering
Vi har beviljats de medel vi har sökt 
från Allmänna Arvsfonden samt Folk-
hälsoinstitutet för 2012, vilket innebär 
att projektet kan drivas under året. 
Dock kom beskeden så sent som 
under sommaren, vilket främst är ett 
resultat av en turbulent höst 2011.

Personal
Simon Tullstedt vikarierar som direk-
tör för Linnéa Manzanares på 50%
Alva Lindenbaum som har jobbat som 
kommunikatör för Fake Free slutade i 
juni 2012. En person rekryteras för 
tillfället till en heltidstjänst som 
projektledare för MUTE och 
förebyggsresurs i Tankesmedjan. 

Delprojekt

Tankesmedjan är i full gång med att uppdatera och lansera ny webbsida. Målsättningen är att 
detta arbete ska vara klart innan nyanställningen av förebyggsutvecklartjänsten. 
Samarbete med ett flertal aktörer har inletts såsom Drugsmart, Terminsstart Uppsala, Vägen Ut 
mfl. Under hösten kommer vi att genomföra ett flertal workshops i olika format, dels två egna 
hjärntruster där ungdomar från Stockholm bjuds in för att utveckla Fake Free, ett förebyggarse-
minarium för professionella som är nyfikna på Fake Free och en föreläsning med Hans Olav 
Fekjaer i Uppsala. Nytt material, inriktat mot vår målgrupp ”förebyggare” kommer att tas fram 
och distribueras. En satsning på alkoholfri dryck kommer att göras under hösten.

Frågor besvaras av Simon Tullstedt, simon@fakefree.se, 070-320 53 29

Simon Tullstedt
Vik. Direktör 

M
UTE

TANKESMEDJAN

AAF

UNF

FHI

UNF:s egeninsats bidrar till
kanslikostnader samt revision.

I projektansökan till FHI
angav vi att deras anslag
skulle användas som 
egeninsats i ett projekt
som skulle finansieras
av EAHC, European
Agency for Health and
Consumers där vi ingick
i ett konsortium tillsammans
med en mängd andra aktörer.
Detta projekt beviljades inte pengar, det är med andra
ord osäkert hur FHI-medlen kan användas i dagsläget.

Tankesmedjans medel är beviljade för projektperioden
januari 2012 till och med februari 2013. För att 
ytterligare förlängning ska beviljas måste vi ha en
mycket tydlig strategi för hur verksamheten ska 
fortleva ekonomiskt 2014 och framåt.
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Rapport från Organisationsutskottet 
 

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

Upplägg 

Denna rapport innehåller denna gång två delar: Saker utskottet vill belysa och 
uppföljningsdokument för utskottets projekt 

Resultat 

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

1. Förbundssamlingen på gång 
Om ett par veckor blir det förbundssamling med fokus på rörelsen och verksamheten – inte 
utbildning i fokus. Blir spännande att se vad det ger för resultat och hur konceptet mottages 
av distrikt/medlemmar. 

2. Föreningsportal 
Ett arbete på en digital föreningsportal har påbörjats och genomförs med hjälp från krafter i 
UNF Jönköping. Hoppet är att skapa bättre digitala verktyg för att tillgängliggöra de metoder 
vi redan har 

3. Bildningsmaterial formas – framtiden lite osäker 
Samtidigt som material som diplom och foldrar håller på att ta form finns det frågetecken 
kring specialisternas framgångsrikedom och frågor ställs då till om vi har prioriterat rätt. 
Något vi får med tillförsikt låta bli en del av verksamhetsplaneringen för nästa år och för 
kongressen att sedan diskutera och ta beslut om.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Vidar Aronsson 
Liljeholmen, 2012-09-04 
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Andrea Holm, Eric Tegnander, Linn Heiel Ekeborg, Rasmus Åkesson, Simon Tullstedt 
(vikarierande handläggare) 

Upplägg 

Vi har inte haft sommarlov, sen kanske vi gärna gjort sån man gör på ett sommarlov ändå. 

Resultat 

Vad har berörda kommit fram till?  

Projekt Pengar 
använda 

Pengar 
avsatta 

Ansvarig 
person 

Läge med projektet 

Unf till Island allt 200000 Andrea Resan genomförd. Vi är nöjda. 
Utvärdering är ute  

Globala 
Nätverket 

 23000 Rasmus  Global Youth Empowerment 
Weekend är nya namnet. 9-11 
November.  Det blir en case 
baserad träff i Stockholm. Med 
hälften erfaret folk och hälften nya. 
Headhunting/ansökan.  

App är på gång. Den blir fet  

Koncept-
spridning 

 5000 Rasmus Ligger och skvalpar, ser inte ut att 
bli något förrän nästa år mycket 
större 

Insamling   Rasmus Marknadsföring för Världens barn 
kommer.  

Försök att följa upp insamlingsmål 
ej genomförbart. Vi behöver 
tydligare mål. Vi vill även hitta på 
något nytt och fräscht. Men mest 
behöver vi mål. 
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Ombud Active-
kongress 

 Whatever 
it takes  

Rasmus Levererade  

Volontärer   Eric/Rasmus Det fint på Finland. Blir en ny som 
ska börja till årsskiftet. Söks efter 
nu. 

Nicklas Bergström på Island trivs, 
meddelar att det känns tomt efter 
lägret.  

Active/Norgu   Eric Seminarier har hållits och de har 
haft deltagare. Seminariet i London 
är populärt. Bland de av kvinnligt 
kön 

Shyst resande   Linn Vår kontakt är bättre och Linn ska 
utbilda sig vidare. Lite tankar på 
framtiden har vi. Även tillsammans 
med dem 

 
Uppföljning 

Vi använder vårt  googleark med färgkoder, känns fortfarande bra. 

Livemötet V21 i en stuga på landet utanför Jönköping gav oss det vi behövde. Tid med 
varandra och det har funkat bra sen dess. Nästa om några veckor med fokus på framtiden-   

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Rasmus Åkesson 
Lugnåsberget, 2012-09-10 
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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 

8 maj 

Ansökan UNF Blekinge om Polen-läger 
Att  bevilja ansökan på 30 000 kr 

Ombud CANs årsmöte 
Att  välja Linda Engström till ombud på CANs årsmöte 
(Linda fick senare förhinder och Lina Boberg ersatte henne. ) 

5 juni 

Ansökan från förebyggsutskottet: Utreda om Trivselgerillans expanderingsmöjligheter 
Att förebyggsutskottet får fatta beslut utifrån äskningen Färdiga koncepts 
ekonomiska ramar 

Ansökan om ekonomiskt stöd till Active 
Att FS beviljar ekonomiskt tillskott till Active om 100,000SEK 
Att FS inleder konkreta samtal med Active representanter för att skapa former för 
mer systematisk och långsiktig närmare samarbete. 
Att representanter från POP och globala utskottet samt generalsekreteraren 
deltar i denna dialog 
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Ansökan från Kronoberg om Summercamp 
Att bevilja 250kr/deltagare som kommer från ett annat distrikt.  
(Kronoberg har meddelat att pengarna inte behövdes. ) 

Ansökan UNF Said, Jönköping 
Att ge UNF Said 10 000kr för sin hiphopsatsning 

Uppföljning 

Kommande möte är 18 september och 16 oktober.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Linda Engström 
Alvik, 2012-09-04 
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Rapport från förbundsordförande Vidar Aronsson 
 

Ledning & representation 

Halvtid för denna mandatperiod har nu ägt rum och det fanns anledning för reflektion. Detta 
har bland annat inneburit utvärdering av upplägg och arbete för att se vad som bör 
prioriteras närmaste året.  

Personalfrågor är något som jag och Astrid fortsätter att kontinuerligt arbeta med, där bland 
annat rekrytering av ny tjänst i projektet Fake Free har varit aktuellt och tagit tid. Något som 
hoppas vara i hamn så snart som möjligt. 

Andra grupperingar där jag representerar UNF som har skett lite extra arbete under 
perioden är NBV-s förbundsstyrelse, LSUs valberedning och Överenskommelsens styrgrupp 
(där anställd och ordförande slutade och jag fick kliva in med extra tidsresurser) 

 Verksamhetsarbete (Fältet, utskottet & övriga projekt) 

Har under perioden träffat alla mina faddrande distriktsordföringar, vilket alltid är givande 
och säkerställer ett relationsbyggande som spelar roll. Jag ser att det jag gör med dem spelar 
roll, men det är osäkert hur jag mest tidseffektivt gör saker som ger nytta i hela distrikten.  

Arbete har fortsatt med Karin & Eric i SWAT-gruppen med delvis handfasta och konkreta 
frågor men också svåra och mer abstrakta utmaningar. Viktiga frågor som kan förbättra 
UNF:s ideologiska skolning och förankring. 

Fortsatt sitter jag i styrgruppen för projekt Oberoende som är ett spännande långsiktigt 
projekt med Non Smoking och RNS, som tillsammans med Fakefree fortsätter att ge hopp 
om UNF som en seriös förebyggsaktör som försöker evidensbasera sina metoder. 

Vidare arbetar jag med politiken för det civila samhället, där jag ser att UNF som aktör är 
relevant och det finns ett stort behov av vårt perspektiv både lokalt och nationellt. 
Almedalen var en bra arena för att prata de frågorna.  

Planerandet av förbundssamlingen har också haft visst fokus, som jag hoppas blir en bra och 
spännande helg som bjuder in fler att bidra med innehåll. 

Personlig utveckling 

Sommaren har varit mycket skön och jag kom verkligen ner i varv efter något som gör mig 
rustad inför en intensiv höst. Jag ser redan nu att hösten är på gränsen till för intensiv och 
flaggar redan nu för detta.  
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I övrigt har jag deltagit på Mötet, en knytkonferens för civila samhällets utmaningar, något 
som stimulerade och utvecklade på flera sätt. 

 

Lediga 48h: 4 

Semester: 4 veckor 

Ungefärligt veckosnitt på övriga veckor: 33  h 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Vidar Aronsson 
Stockholm, 2012-09-04 
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Rapport från förbundsordförande Linda Engström 
 

25 maj – 4 september 2012  

Septembers rapport är på många sätt den som är svårast att skriva. Jag ska sammanfatta 
saker som hänt för fyra månader sedan, en sommarledighet och en höstuppstart. 

Organisation 

Organisation har inte varit fokusområde innan sommaren men jag bidrag till en lyckad 
inriktning på DSS:en, har fortsatt processleda förebyggsutskottet, satt igång med 
kongressarbetet på riktigt och deltagit Pridetåget. På Island var min uppgift något otydlig 
men det var värdefull tid med medlemmar och att umgås intensivt med FS är alltid viktigt för 
lagkänslan.  

Politik och påverkan 

Om organisation har fått lite fokus så har politik och påverkan fått desto mer. 
Kommunrankingen släpptes i maj och bakom den låg många timmars arbete. Jag är nöjd 
både med min och andras insatser och även resultatet men jag ser många 
förbättringsåtgärder för att denna del ska kunna få ännu mer genomslag och använda den i 
vårt påverkansarbete lokalt framöver.  

Denna periods största framgång under denna period är Almedalen och Almedalsdrinken där 
jag själv haft en central roll framför allt vad gäller samarbetet med de andra organisationerna 
i Folkrörelser mot droger och som ambassadör för Almedalsdrinken. Jag är oerhört stolt 
över det stora lagarbete som var kring Soberian, Almedalsdrinken och UNF-gruppens 
deltagande. Tack Lovisa för fantastiskt samarbete! Under denna vecka var UNF med och 
styrde den drogpolitiska debatten och fick fokus på de frågor som vi själva ville.  

Jag har också hunnit syssla med en hel del representation och media. Har besökt KDU och 
CUF:s årsmöten och haft två givande politikermöten i Almedalen samt representerat UNF i 
nationell media vid nio tillfällen.  

Personlig utveckling 

Jag jobbade hårt sista två månaderna innan jag gick på sommarledighet så ledigheten var 
välbehövd. Min resa till Nice med familjen var mycket skön och min sommarledighet har 
gjort susen. Jag genomgår såklart konstant personlig utveckling men skulle vilja göra någon 
form av fokuserad och uttalad personlig utveckling. Mitt nätverk utvidgar jag dock hela tiden, 
nu senast genom mitt deltagande på Mötet.  
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De närmaste veckorna tänker jag fokusera på att faddra, få igång utelivsgrupperna och 
utveckla Ett bra utelivs politiska frågor och komponenterna i projektet.  

 

Tid är svårt att uppskatta och sammanställa när det är sommarledighet inblandad. Har 
pendlat mellan 25 och 80 timmar/vecka och varit ledig totalt cirka veckor 

Uppskattad tid 25 april – 4 september 2012: drygt 50 h/vecka exkl ledighet 
Typ 7 stycken 48-timmars ledigheter 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Linda Engström 
Alvik, 2012-09-03 
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Personal 

Personaldag med kansliet genomfördes i våras i samarbete med Tollare på Utö. Folkbildning 
och feedback var temat för dagen. Våren avslutades med löneförhandling tillsammans med 
facket. Efter sommaren har arbetet med årsplaner för alla tjänster på kansliet fortlöpt. 
Merparten av årsplanerna är klara. I slutet av sommaren genomförde IOGT-NTO-rörelsen en 
gemensam personalsamling på Tollare med Dennis Karlsson i spetsen. Samlingen präglades 
av rörelsesamverkan och ett stort utbyte av kunskap och idéer genom inspirerande 
workshops och föreläsningar under samlingens knytkonferens. Efter sommaren har 
individuella samtal förts på kansliet för att spika höstens plan för respektive tjänst. 

Under sommaren har fältkonsulenterna i Skåne, Norrbotten, Jönköping Göteborg/Halland 
och Örebro slutat. Rekryteringarna är igång och nu återstår tillsättning i Norrbotten och 
Skåne. Under september rekryterar UNF en drogpolitisk pressekreterare och en 
metodutvecklare till Fake Free. 

Ett år har gått sedan UNF:s volontärer anlände. I mitten av september slutförs 
volontäruppdragen samtidigt som Andreas Jonasson lämnar över den administrativa 
sekreterarrollen till Jobjörn Folkesson. 

Under hösten kommer Gustav Boström att praktisera på kansliet. Gustav kommer framför 
allt jobba med administrativa sysslor och till viss del med packarbete inför Vit Jul.  

Ekonomi 

Ett halvårsbokslut för UNF färdigställs tillsammans med Lina Boberg. 

Sociala utskottet 

I utskottet har mitt fokus varit att planera och samordna UNF:s 
bokcirkelsatsning/föreläsningsturné tillsammans med NBV. Arbetet inför Vart femte barn 
rivstartade efter sommaren. Inför 2013 satsar arrangörsgruppen på att dra in finansiärer, 
samarbetspartners nationellt och genom digital kommunikation få genomslag nationellt. 
Ännu en bidragsansökan för Julkursen är inskickad. 

Andra aktiviteter som jag varit en del av/lett:  

• Representerade UNF i Almedalen och nätverkade med nya och gamla kontakter 

• Möten om UNF:s medlemsregister Irma 
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• Styrgruppsmöten med IOGT-NTO-rörelsens generalsekreterare 

• Arbetsdag med Linda Engström och Vidar Aronsson  

• Avtalsutkast är framtaget för vårt gemensamma Brysselkontor 

• Kongressmöten med bestyrelsen, Lina Boberg, IOGT-NTO:s kommunikationschef 
samt UNF:s kongressgrupp 

• Slutrevision med PWC, förtroendevalda revisorer och Vidar Aronsson 

• AU-möte 

• Samarbetsavtal tecknat med NBV 

• Möte med GS-nätverket genom LSU 

• Idédebatt genom LSU med fokus på finansiering 

• Möte om UNF:s kommande föreningsportal 

• RS-möte 

• Avtal skrivet för driften av unf.se 

• Active-möte om den ekonomiska situation som de står inför 

• Besökte Projektbildarna tillsammans med Linda Tjälldén och Dennis Karlsson 

 

Övrigt 

En andra påminnelse för medlemsavgiften har skickats ut både i pappersform och med sms. 
Under hösten påbörjas ett stort organiserings- och sorteringsarbete av UNF:s arkiv som är 
djupt eftersatt.  

Hemsidan genomgår en omfattande strukturell och innehållsmässig förändring. Insamling 
av medlemmarnas åsikter, tankar och idéer pågår samtidigt som besökarnas surfning på 
sidan analyseras.  

Under hösten kommer en medlemsenkät skickas ut där medlemmarna har möjlighet att 
tycka-till om servicen bland UNF:s personal samt hur väl kansliet lever upp till sitt uppdrag.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Astrid Wetterström 
2012-09-03 



Rapportärende 

 

Bilaga nr        §  
Beslutsunderlag för 
UNF FS 2012-09-14—16 p 6l 

Rapport, Pengar att söka 
 

UNF betalde ut 129 000kr under omgång tre. 

Sökande Aktivitet Ansökt Beviljad 

UNF Norrbotten Portabel bardisk 10000 3000 

UNF Jämtland Sommararrangemang 6000 3000 

UNF Västernorrland Fjällvandring 4000 2000 

UNF Västernorrland Sommarläger i Finland 10000 5000 

UNF Jönköping Lisebergsresa 4800 0 

UNF Malmö Malmöfestivalen 8000 5000 

UNF SXE Göteborg Umgängeskvällar 15400 0 

UNF Östergötland Midsommarfirande 9000 5000 

UNF/IOGT-NTO i 
Stockholm 

Nykter Pride 10000 6000 

UNF Västanfors Öppen skolstartsaktivitet 15000 5000 

UNF Norrahammar Renovering av föreningslokal 15000 6000 

UNF Rumpnissarna Musikläger 8000 5000 

UNF Ockelbo Renovering av föreningslokal 10000 5000 

UNF Nybro Föreningsaktiviteter och 
invigningsfest 

10000 5000 

UNF Örebro Midsommarparty 10000 0 

UNF SXE Göteborg Konserter 15000 5000 

UNF Skåne FSS 2000 0 
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UNF Lilium Värvningsläger 3000 3000 

UNF Västernorrland Urkult 5000 5000 

UNF Västernorrland 18+ helg 3200 3000 

UNF Västernorrland JUNF-läger 6000 5000 

UNF Månkarbo Skate och BMX-anläggning 15000 15000 

UNF Gotland Almedalen 19630 5000 

UNF Tåilu Utköpskontroller under 
Stockholmsveckan 

2600 2000 

UNF Skaraborg Sista natten med gänget 10000 5000 

UNF Västerbotten Ledarutbildning 15000 5000 

UNF Ängelholm Laserdome 2700 0 

UNF Firman Sommarläger 11000 6000 

UNF Skaraborg Arbetshelg med DS 7000 5000 

Tre UNF-are Dreamhack 2300 0 

UNF and the family Sommararrangemang 19864 5000 

UNF Släkten Bli en positiv förebild 11000 5000 

 

UNF betalade ut 63 920kr under omgång fyra.  

Sökande Aktivitet Ansökt Beviljad 

UNF Vegonätverket Minifestival 7000 5000 

UNF Örebro Värvardagar inkl. uppföljning 10 000 6000 

UNF Blekinge Lägerdisco 7700 2000 

UNF Värmland Distriktsutveckling - fokus värvning 9500 9500 

UNF Nybro Familjedag 5000 3000 
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UNF Kalmar Profilering 5650 5650 

UNF Mkuc Sommarläger 20000 15000 

UNF Firman, Smurfhallonsaft 
och Vindriddarordern 

Festival - bergets dag 7770 7770 

UNF Västerbotten  Värvning 10000 10000 

 
Under 2012 har UNF betalat ut 415 965kr genom pengar att söka. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Astrid Wetterström 
2012-09-05 



Rapportärende 

 

Bilaga nr        §  
Beslutsunderlag för 
UNF FS 2012-09-14—16 p 6m 

Rapport från Kongressgruppen 
 

Uppdrag 

Planera och förbereda 2013 års kongress i Borås samt vara arrangörsgrupp och spindel i 
nätet under genomförandet.  

Adrian Manucheri är vår närmaste representant i bestyrelsen.  

Upplägg 

Kongressgruppen har gjort en årsplan för när saker och ting behöver vara klart för att 
kongressen ska bli så bra som möjligt samt satt upp ett antal ledord och mål för att det ska bli 
den bästa kongressen någonsin. Vi har haft två fysiska möten och det tredje är inplanerad till 
den 11 september. 

Tanken med denna rapport är att ge hela FS insyn i processen och hur det går med arbetet 
eftersom det var så många som visade intresse för att arbeta med kongressen.  

Resultat 

Ledord 
Vi har enats kring att våra ledord för hela vårt planeringsarbete och därmed även 
genomförandet av kongressen ska genomsyras av party, ideologi, folkrörelsekänsla.  

Målsättningar 
Vi har alla många olika mål som vi vill nå. Till slut har gruppen enats om följande målsättningar 

• 450 deltagare 

• Många deltagare totalt (IOGT-NTO-rörelsen) 

• Inkluderande 

• Något för alla 

• Sjuk fest 

• Drogpolitiska diskussioner 

• Bra demokratisk skola 

• Ge energi till två nya UNF-år 

 
Aktiviteter 
När vi spånat på aktiviteter och upplägg för kongressen landar vi i att vi på många sätt är nöjd 
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med de huvudspår som funnits på tidigare kongresser med ombud, verkstäder och JUNF-
läger.  

Andra aktiviter som vi vill ska finnas är: FS-show, Supergala, allsång, samkväm, 
övergångsceremoni, disco, gemensamt nattcafé, gemensam utflykt för hela UNF 
förhoppningsvis även med hela IOGT-NTO-rörelsen.  

Vi har tittat på lösningar för att de som är aktiva ombudsersättare eller är mycket 
intresserade av förhandlingarna även om de inte är ombud ska hitta en vettig form att delta 
utan att hamna mellan stolarna samt fört dialog med IOGT-NTO om någon form av verkstad 
för överåriga UNF:are. 

Målgrupp 
Vi vill att kongressen ska kännas som en vecka där alla finner en plats i UNF och att vi kan 
välkomna och utmana både nya/inaktiva och erfarna/mycket aktiva medlemmar. Vår 
målsättning är att alla ombudsplatser fylls och att 90 % av alla distriktsstyrelser är där.  

Vårt önskemål är att det genomförs ett JUNF-läger för åldrarna 12-16 år. Vår plan är att 
verkstädernas lägsta åldersgräns är de som fyller 15 år under 2013, alltså de som gått ut åk 8 
på högstadiet.  

Lokaler 
UNF kommer bo i masslogi på Sven Erikssongymnasiet och förhandlingarna kommer vara på 
Grand hotell med övriga rörelsen. Alla UNF-are äter frukost, lunch och middag på skolan. 
Sängar önskas till FS, personal, presidium och ev. till funktionärerna. Det är i dagsläget ett 
frågetecken om skolsalarna räcker till sovsalar, lokaler för disco, nattcafé och rum för lägret 
och till verkstäderna. Förhandlingslokalen ska rymma både torg och skolsittning. 

Ideella vs personal 
Vår ambition är att 90 % av ”arbetet” med kongressen ska genomgöras av ideella både vad 
gäller planering och genomförande. De huvudansvariga ska vara ideella. Majoriteten av all 
personal är på plats på kongressen och arbetar max åtta timmar/dag samt lägger så lite 
arbetstid som möjligt på förberedelser innan kongressen. 

Budet 
Vårt mål är att ombud och funktionärer betalar 1000/person och JUNF/verkstadsdeltagare 
betalar 1500 kr/person. Vi önskar att bestyrelsen tar fram ett kongresspaket med ett 
basinnehåll och har givetvis som ambition att hålla kongressbudgeten på 1.2 miljoner.  

Uppföljning 
Nästa möte är som sagt 11/9 så en ännu tydligare bild kan lämnas på FS-mötet om det önskas.  

Vår fråga till förbundsstyrelsen är om ni generellt tycker att vi tänker rätt med de olika 
avvägningarna och om ledorden och målsättningarna stämmer överens med er målbild av 
kongressen 2013.  
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Kongressgruppen genom Linda Engström 
Tåg 275 mot Stockholm, 2012-08-31 



Rapportärende 
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Rapport: Idédebatt och politisk förnyelse 
 

Uppdrag 

På förbundsstyrelsemötet i maj fick Malin Thorson och Linda Adolfsson i uppdrag att leda 
projektet ”Idédebatt och politisk förnyelse”. 

Upplägg/resultat 

Projektet har två delar och vi har delat upp vissa områden mellan oss, men för hela tiden en 
dialog om upplägget. 

Den första delen är bloggen. Vi har tagit fram riktlinjer för inlägg (text och video), gett 
kansliet riktlinjer för layout, spånat förslag på ämnen, skrivit en presentationstext och skickat 
ut den till UNF-debattörer och utskott (som ska bidra med 4 inlägg/utskott). Det har kommit 
in ett fåtal texter och väldigt få från utskott. Bloggen ska lanseras på förbundssamlingen 21-23 
september. En till efterlysning går ut i nästa D-nytt. 

Den andra delen är idédebatt vid fysiska möten. I samband med att bloggen lanseras på 
förbundssamlingen kommer även andra aktiviteter med anknytning till idédebatten att 
genomföras. Kongressförfesten kommer ha tydlig koppling till idédebatten och inslag kan 
komma med även på andra lämpliga aktiviteter där emellan. För att få till en ordentlig 
idédebatt även inom förbundsstyrelsen kommer samtliga FS-möten ha ett inslag av 
idédebatt, ibland kopplat till fortbildningsaktiviteten på det aktuella mötet. 

Uppföljning 

Beroende på hur debatten levererar får vi anpassa upplägget. Under hösten kommer vårt 
fokus ligga på att synliggöra idédebattsprojektet samt bloggen och engagera våra 
medlemmar i diskussionen. Vi hoppas att hela förbundsstyrelsen tar sitt ansvar i att sprida 
idédebatten vid möten med medlemmar, genom sociala medier och på andra sätt.  

Planen är att knyta ihop projektet mellan kongressförfest och kongress och sedan ha någon 
form av presentation på kongressen.  

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Linda Adolfsson 
Västerås, 2012-09-04 
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Rapport från arbetet med reviderade grundsatser 
 

Uppdrag 

Kongresserna 2011 gav Riksstyrelsen i uppdrag att till kongresserna och förbundsmötet 2013 
utarbeta ett nytt förslag till reviderade grundsatser för IOGT-NTO-rörelsen. Riksstyrelsen 
har utsett en arbetsgrupp som leder arbetet med detta. Jag är UNF:s representant i denna 
grupp. 

Upplägg 

Arbetsgruppen hade flera möten under våren. På de första mötena diskuterade gruppen vad 
syftet med grundsatserna och gruppens arbete skulle vara. Frågor om hur stora ändringar 
som krävdes i det gamla förslaget och hur medlemmarna i de olika förbunden skulle 
engageras diskuterades. 

Arbetsgruppen landade i att förslaget till reviderade grundsatser som lades fram vid 
kongresserna i Åre skulle användas som utgångspunkt. Utifrån det skulle arbetsgruppen 
under processen göra löpande revideringar och på olika sätt försöka engagera 
förtroendevalda och övriga medlemmar inom de olika förbunden i en diskussion om 
grundsatserna.  

Resultat 

Utifrån diskussioner med respektive förbund tog arbetsgruppen under sommaren fram ett 
preliminärt förslag som ska presenteras till medlemmarna för diskussion under hösten. 
Arbetsgruppen har en egen WordPress-sida där förslaget presenterats och folk kan komma 
med kommentarer. Adressen är: http://grundsatser.dusten.se/. Information om sidan och 
processen kommer spridas till UNF:s medlemmar genom hemsidan, det officiella 
facebookkontot, andra platser i sociala medier, mejlutskick osv.  

På förbundssamlingen kommer arbetsgruppen hålla en workshop där deltagarna får 
möjlighet att diskutera det preliminära förslaget och komma med tankar och synpunkter. 

Uppföljning 

Under hösten arbetar gruppen med att skapa diskussion kring frågan för att få in synpunkter 
och förslag. Utifrån det kommer eventuella revideringar göras i förslaget som i så fall kan 
publiceras löpande. I november kommer ett slutgiltigt förslag presenteras för Riksstyrelsen 
för beslut.  

http://grundsatser.dusten.se/
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Planen är att under våren 2012 presentera förslaget på de olika förbundens 
distriktsårsmöten och eventuella kongressförträffar. I juni behandlas förslaget på 
kongresserna i Borås och i oktober på NSF:s förbundsmöte. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Malin Thorson 
Göteborg, 2012-09-05 
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Utkast till reviderade grundsatser 
 

Förslaget går ut på att skapa en ny paragraf 2 i stadgarna för samtliga organisationer inom 
IOGT-NTO-rörelsen. Begreppet “Grundsatser och program” ersätts med enbart 
“Grundsatser” eftersom respektive organisation har olika programverksamheter som 
regleras på annat sätt. Detta kommer att få konsekvenser för medlemslöftets lydelse men vi 
väljer här att fokusera på formuleringar för just grundsatserna. 

Förslag nr 1 

§ 2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser 

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomfattande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen 
bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan särskiljande av något 
slag. I IOGT-NTO-rörelsen samlas individer, som tagit ställning för personlig helnykterhet 
och delar viljan att tillsammans medverka till bättre levnadsvillkor för alla människor. 

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, frihet 
och delaktighet som är varje människas rätt. I IOGT-NTO-rörelsen ges alla medlemmar 
möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja. 

Solidaritet 
Vi utgår ifrån alla människors ömsesidiga beroende av varandra. Vi tror att en känsla av 
gemensamt medmänskligt ansvar bäst kan utvecklas i en värld där alla människor får ta del av 
välfärd och trygghet och där människor möts som jämlikar för att arbeta tillsammans mot 
gemensamma mål. Vår övertygelse är att grunden för all positiv samhällsförändring ligger i 
att enskilda individer går samman genom dialog och samarbete för att förändra samhället. 
Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik grund lokalt, nationellt och globalt. 

Nykterhet 
Alkohol och andra droger är en belastning för enskilda individer så väl som för samhället i 
stort och ett hinder för mänsklig utveckling. I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt 
från alkohol och andra droger samt att verka för spridning av nykterhet. Genom vår 
verksamhet och löftet om personlig nykterhet vill vi utmana den rådande alkoholnormen 
och tränga tillbaka bruket av alkohol och andra droger. 



Rapportärende 
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IOGT-NTO:s rapport till riksstyrelsen 
 

IOGT-NTO verksamhet per den 30 augusti 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.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att till protokollet notera rapporten från IOGT-NTO enligt bilaga. 

Peter Moilanen 
2012-09-04 
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IOGT-NTO är en stark folkrörelse 

Vi uppnår goda värvarresultat: 2 336 nya medlemmar är värvade av totalt 413 värvar (1,3 
procent av våra medlemmar – vårt mål är 2 procent). Centrala värvaraktiviteter har ägt rum 
under hela sommaren bland annat på frikyrkoarrangemang och festivaler samt en särskild 
satsning i Göteborg.  

Ett pilotprojekt i Stockholm, ihop med NBV lokalt planeras för, där vi bjuder in nya 
medlemmar till folkbildningsaktiviteter. Starten för en seniorutbildning för lokala eldsjälar 
har genomförts med 13 deltagare. 

Ett särskilt mål vi har är att varje distrikt ska ha sin egen konsulent med en anställningsgrad av 
minst 40 procent. I dagsläget finns detta i 20 distrikt.  

IOGT-NTO är välkänt 

Den stora aktiviteten kring att lyfta nykterheten och IOGT-NTO skedde under perioden i 
Almedalen där vi tillsammans med Folkrörelse mot droger lyfte fram alkoholfria alternativ 
och Almedalsdrinken. Stort genomslag på plats och sociala medier, inte bara för drinken 
utan även för organisationen. Debatten kring sjöfyllerilagen gav oss positiv uppmärksamhet i 
slutet av sommaren.  

Samtal pågår med samarbete ihop med Bilsportsförbundet kring  ett utbildningsprojekt 
kopplat till Fotbollsförbundet, Hockeyförbundet och Bandyförbundet. Sedan tidigare 
fortgår arbetet gällande icke-smittsamma sjukdomar ihop med Cancerfonden, Svenska 
Läkarsällskapet, Tobaksfakta, etc.  

Nya iogt.se är lanserat och nästa steg blir att implementera förenings- och distriktssidor i 
den nya formen samt utbildning för dem som sköter dem. En referensgrupp är tillsatt för 
den snart planerade nystarten av webbshoppen för profilmaterial. 

IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör 

Utöver tidigare nämnda samarbeten med flertalet stora aktörer pågår ett samtal med HRF 
och andra fackförbund. Vidare har vi styrelseposter inom Ideell Arena, Sektor3 och Forum 
efter genomförda årsmöten.  

En utvärdering av hur vi arbetar för att främja lokal påverkan har genomförts. Frågan kring 
alkoholfria miljöer har lyfts, inte minst under Almedalen där Almedalsdrinken innebär 
samma budskap men även där frågan om ISO20121 uppmärksammades. Vi har också haft  
fruktsamma möten med representanter för idrottsrörelsen samt regeringens utredare 
kring läktarvåld. Vi har också samverkan med arrangörerna för Peace & Love samt 
Stockholms kulturfestival. 
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I dagsläget är sociala företag etablerade i 11 av våra distrikt och ett arbete pågår kring hur vi 
tydligare kan profilera IOGT-NTO i dessa lokaler. En lärgemenskap har genomförts på 
Tollare för vår sociala verksamhet. Vårt 020-nummer har mottagit 170 samtal/mail hittills 
under året.  

IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion 

Det har fortsatt vara en fråga kring serveringstider i Göteborg och Karlstad. Vidare är 
införseö och minimumskatter på EU-nivå en fråga vi arbetat med, utöver nämnda 
sjöfyllerilagstiftning. Det narkotikapolitiska arbetet  har mest skett via WFAD och VNGOC. 
Arbetet med att få fler biståndsaktörer att uppmärksamma alkohol som ett 
utvecklingshinder sker genom ett nytt inlett samarbete med Afrikagrupperna samt ett 
forsatt arbete med SMR, PMU och Svensk Adoptionscentrum samt Forum Syd.  

Planeringen inför Vit Jul 2012 är i full gång med ny visuell identitet och ny webb på gång.  

IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler 

Sedan sist har inga nya lokaler nyetablerats men antalet digitaliserade lokaler är numera elva 
och ytterligare fyra orter på gång. Videokonferenssystem är på plats, där vi samverkar med 
NBV. Arbetet med DigiLive – webbsänd bingo i sin lokal – fortsätter och där ser vi ett stort 
intresse.  

IOGT-NTO är självfinansierat 

Arbetet med att få företag att stödja vårt arbete har intensifierat. Samverkan sker här med 
Accent. Ett arbete med att öka kunskapen internt kring testamenten har också inletts. Inom 
Vit Jul påbörjas ett arbete kring främst stöd från företag. Snart rullar även information ut 
kring autogiro bland IOGT-NTO:s medlemmar där man kan betala sin medlemsavgift via 
autogiro och då ”runda upp”. Offentliga bidrag är något som de senaste åren har blivit 
svårare och där vi – på alla nivåer i organisationen – behöver bli bättre. Vårt arbete med 
GodFond fortgår och utvecklas ytterligare då varje enskild sparare ges möjligheten att ge två 
procent av kapitalet till IOGT-NTO. 

Kort urval gällande verksamhetsstöd 

• Arbetet med en rörelsegemensam samt en organisationspecifik IT-strategi har 
påbörjats.  

• En tillgänglighetspolicy är framtagen och framlagd till förbundsstyrelsen i 
september.  

• Genomfört den praktiska flytten av III från Mölnlycke.  

• Arkiveringsarbetet fram till år 2000 är i princip klart.  
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• Fastigheten Essingeringen 

o Som ett ytterligare steg i processena med förtätningen och effektivisera 
arbetet har kontorsomflyttningar skett. Ytterligare förflyttningar kommer 
att ske efter en ombyggnation av plan 4 (IOGT-NTO), med planerad 
byggstart 2012-11-12. 

o Dörrpartierna i trapphuset är bytta mot funktionella och säkra dörrar. Byte 
av entrédörrar kommer att ske. 

o I Wagnssonrummet har videokonferensutrusning installerats vilket har 
medfört att väggar har målats om och ny belysning kommer att installeras. 

Personalärenden 

• Sofia Karlsson har från och med 2012-06-01 anställts som kommunikationschef. Hon 
efterträder Johanna Hemming. 

• Maria Bergqvist, har provanställts som kommunikatör för IOGT-NTO-rörelsens 
Internationella Institut från 2012-08-08 och sex månader framåt. Hon efterträder 
Camilla Thulin. 

• Joyce Carlmark, som tidigare var vikarie för IOGT-NTO:s ekonom Beatriz Mendoza 
(föräldraledig), har provanställts som biståndsekonom för IOGT-NTO-rörelsens 
Internationella Institut från och med 2012-06-01 och sex månader framåt. Hon 
efterträder Rosmarie Strasky.  

• Inger Lerkander har provanställts från och med 2012-08-15 och sex månader framåt 
som ekonomiassistent. Inger erästter Helena Löfgrensom valt att gå i pension.  

• Annika Myhre har från 2012-08-13 halvtidsanställts på prov som förbundsjurist. 

• Ulrika Jansson har anställts som utvecklingskonsulent från 2012-08-15. Ulrika är 
placerad i Västerås och hennes huvudsakliga geografiska ansvarsområden blir 
Södermanland, Västmanland och Uppsala. 

• Samuel Somo har visstidsanställts som kampanjledare för Kampanj 2013–14 under 
perioden 2012-10-01–2014-06-30.  

• Patrick Englind har visstidsanställts som extra resurs i vaktmästeriet från 1 
september och året ut på 75 procents tjänst.  

• Som museivärdar i Ordenshuset Brofästet på Skansen sommaren 2012 har Erland 
Nilsson, Ingrid Sjölin, Evelina Rydeker, Madeleine Åsander, Niklas Christerson, 
Gabriel Nilsson, Emma Svensson, Gunborg Mellegård och Ylva Sandin varit 
timanställda. 
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• Utvecklingskonsulent Lizzette Masterson (Stockholm och Gotland) har begärt 
tjänstledigt på 60procent av sin tjänst för studier under 1,5 år. Arbetsgivaren har 
placerat henne på 40 procent tjänst i staben och hon har på försök arbetsuppgifter 
inom området utökade finansieringskällor.  

• Utvecklingskonsulent Anders Karlsson, (Södermanland, Västmanland och Uppsala 
distrikt) tar över Lizzettes distrikt. 
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Den 1 juli flyttades kansliet för vårt internationella arbete officiellt till Stockholm. Personal 
och verksamhet ligger nu under IOGT-NTO:s kansli och ett underavtal mellan Stiftelsen och 
IOGT-NTO har arbetats fram. Detta avtal ska diskuteras med PWC och Skatteverket för att 
sedan skrivas under av båda parter. Esbjörn Hörnberg, Per-Åke Andersson och Kristina 
Sperkova, som vikarierar för Therese Vall, arbetar alla kvar inom verksamheten. Rosmarie 
Strasky har i juni samt under augusti och september arbetat parallellt med Joyce Carlmark, 
som tar över ekonomihanteringen. Den 8 augusti började ven Maria Bergqvist som 
kommunikatör. Maria blir också främsta kontaktperson för medlemmar och övriga förbund 
då det gäller frågor om verksamheten.  

Status Sydostasien  

ROSEA (Regional Office South East Asia) 
Vår medarbetare Phensiri Pansiri (Pern) har bestämt sig för att söka sig vidare i karriären och 
jobbar sina sista veckor i september. Rekryteringen för att ersätta henne pågår. I samband 
med detta har en genomgång gjorts av ansvarsfördelningen och den nya personen kommer 
att jobba mer med ”knowledge management” för att stärka dokumentationen av kunskap 
och erfarenheter som genereras, resultat osv. Detta är kopplat till det pågående arbetet med 
kapacitetsutveckling genom LFA och Result Based Management (RBM) och till att stärka 
våra partners förmåga att behålla kunskap inom organisationen.  

Nytt samarbete  
Ett samarbete har inletts med ett nätverk för prevention av icke-smittsamma sjukdomar 
(NCD:s) i norra Thailand. Nätverket arbetar på lokal nivå och fokuserar på prevention i 
motsats till behandling som annars är vanligare i regionen mot bakgrund av läkares och 
läkemedelsindustrins starka ställning. Initialt har kontakterna varit sporadiska men 
förhoppningen är att IOGT-NTO-rörelsen ska kunna föra in alkoholaspekten och lära ut 
lokala initiativ till nytta för partners som jobbar i byar och lokalsamhällen. På sikt finns också 
möjlighet för ett gemensamt påverkansarbete.  

Aktiviteter  
Tre av våra skrifter, Skål för familjen och Alkohol och HIV, och Alcohol in Gender Zoom 
översätts nu till Khmer. Skrifterna kommer i första hand att användas av partners i deras 
ordinarie verksamhet för att ytterligare föra in alkohol i utvecklingsdiskussionen lokalt och 
nationellt.  



 

 
2 (5) 

Naret och Taweewat från regionkontoret deltog i WFAD i Stockholm och i samband med 
detta besökte de också internationella institutet. Det var en lärorik och nyttig erfarenhet för 
båda då de fick möjlighet att möta representanter från många olika organisationer med olika 
inställning till hur drogrelaterade problem bör hanteras.  

PDP:s lokala påverkansarbete sprider sig och under första delen av året har ytterligare tre 
kommuner utanför de direkta projektområdena infört lokal reglering av alkoholförsäljning 
och konsumtion. Påverkansarbetet på nationell nivå verkar också ha fått fart på det tidigare 
avstannade arbetet med att ta fram en nationell alkoholpolicy. 

Ansökan till Världens Barn  
En ansökan har skickats till Världens Barn för samarbete med Lao Women’s Union (LWU). 
Projektet inriktas på att stärka deras arbete mot, främst alkoholrelaterat, våld i hemmet mot 
barn och kvinnor. Projektet är baserat på den studie som genomfördes förra året. Kunskap 
och erfarenheter från pilotfasen kommer ge input till det påverkansarbete som LWU 
bedriver för att en nationell alkoholpolicy ska tas fram och implementeras.  

Studiebesök 
De pågående förberedelserna inför förhandlingen om frihandelsavtal mellan Thailand och 
EU engagerar Stop Drink Network (SDN) och deras medlemsorganisationer. Då EU ställer 
som krav att alkohol ska vara inkluderat och det är svårt att få insikt i EU-delegationens 
arbete kommer Teera Watcharapranee, manager för nationella SDN, att besöka IOGT-NTO-
rörelsen den 10 -14 september för att lära sig mer om rörelsens alkoholpolitiska arbete 
nationellt och inom EU – och alkoholpolitik generellt i Sverige och Europa.  

Status Östafrika  

ROEA (Regional Office East Africa) 
Förberedelserna inför 3rd East Africa Conference on Alcohol (EACA) med temat ”Act now!” 
pågår för fullt. Konferensen hålls den 24-25 september i Arusha. Runt 80 delegater 
(beslutsfattare, opinionsbildare, regionala experter) förväntas delta på konferensen. Efter 
konferensen fortsätter våra partners med ett gemensamt tvådagarsmöte där de ska 
diskutera framtida aktiviteter inför nästa treårsansökan till Forum Syd, utvärdera nuvarande 
projekt och få utbildning i effektiva metoder. Tre anställda från kansliet i Stockholm deltar på 
konferensen och partnermötet. Programansvarig och ekonomiansvarig besöker därefter 
regionkontoret för att gå igenom ekonomi, arbetsrutiner och uppföljning av 
partnerorganisationer.  

I anslutning till partnermötet arrangerar regionkontoret även en veckas utbildning i LFA för 
våra partnerorganisationer.  

I somras avslutade vår ekonomiassistent på regionkontoret, Emilius Tatala, sin anställning. 
Ny anställningsprocess påbörjas efter EACA konferensen.  



 

 
3 (5) 

Nytt samarbete 
Regionkontoret utvecklar arbetet med nya partnerorganisationer (Tanzania Media Women 
Association, Blue Cross Kenya och UNACOH) samt var nyligen på besök i Rwanda för att 
inleda dialog och framtida samarbete med ytterligare partners.  

UNACOH (Uganda National Association of Community and Occupation Health) genomför 
just nu en studie om alkohol på arbetsplatser på två sockerfabriker. Det kvantitativa 
resultatet är klart och ger en översikt av drickandet och dess konsekvenser på arbetsplatser. 
Den kvalitativa rapporten måste först godkännas av IRB (International Review Report) och 
förväntas vara klar inom en månad.  

Lokalt 
Våra partnerorganisationer är duktiga på att arbeta med media. I Burundi sänds information 
om alkoholkonsumtion och i Tanzania pågår en mediakampanj om alkovåld och våld mot 
kvinnor. I Kenya har en av våra baslinjestudier relaterade till ungas alkoholbruk citerats i 
media.  

Nationella alkoholpolitiska nätverk har etablerats. Alla har haft sina första möten, valt sina 
styrelser och skriver nu sina stadgar.  

Tidigare i år fick en student stöd för att skriva sin uppsats om Människors uppfattningar och 
attityder till alkoholism och dess påverkan på konsumtion och beteende. Fler studenter 
kommer stödjas under hösten och under ledning från Universitetet i Dar es Salaam 
genomföra alkoholstudier.  

Ansökan till Världens Barn 
Regionkontoret förbereder ansökningar för två projekt (IDYDC och TAMWA) som löper ut 
under 2012 och anses bra att fortsätta med. Vi kommer söka från den allmänna potten vid 
december deadline.  

Status Bosnien  

Vår partnerorganisation CEM förbereder ett seminarium för sina utbildare i slutet av 
september. Där bjuds även deltagare från andra länder på Balkan in. Det nätverk som CEM 
har etablerad (”peer educators”) har nu 60 utbildade medlemmar från hela Bosnien och 
Herzegovina. De har genomfört 50 arrangemang som nått 1200 ungdomar.  

En av deras mer innovativa aktiviteter är ”Healthy Mobile Bar”. En bar som byggs upp 
utomhus och som serverar alkoholfria drinkar och ger på ett attraktivt sätt information om 
en alkoholfri livsstil för ungdomar. CEM har även kommit överrens med lokala media om att 
sända korta filmer om alkoholfri livsstil som ska sändas i TV. CEM ansvarar för innehållet och 
filmproduktion.  
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Under namnet ”Alcohol free lifestyle” har CEM skapat ett brett nätverk av 28 olika NGOs som 
tillsammans samlar 4000 medlemmar. I slutet av året planerar de ett möte där de ska 
förbereda nätverkets strategi för kommande år.  

Vi har börjat titta på möjligheterna att utvidga arbetet på Balkan. CEM är en stark, 
väletablerad och erfaren organisation som har bra kontakter i sina grannländer (Serbien, 
Makedonien och Kroatien) och det ger oss potential att utvidga vårt alkoholpolitiska arbete i 
området. Arbete pågår nu att kartlägga dessa länder när det gäller alkoholsituation och 
ideella organisationer. Ett möte ska hållas med NBV för att se hur eventuella insatser kan 
samordnas. Då många av våra medlemmar inom rörelsen har kopplingar till Balkan finns även 
möjligheter att knyta detta arbete närmare vår verksamhet på hemmaplan.  

Status Globalt  

I augusti följde vi upp policyarbetet i Mongoliet och Kambodja. Orginalrapporten från 
Mongoliet bifogas.  

I Kambodja hade vi samtal med vice presidenten i parlamentet för att få stöd i arbetet med 
den nationella alkoholpolicyn. Som högt i rang, nr fyra, inom det styrande partiet, hoppas vi 
att hennes uttalande och råd till den kommission som ansvarar för dessa frågor bär frukt 
under det tvådagars seminarium i Phnom Penh som vi håller den 10-11 september. Deltar gör 
105 representanter från parlamentet, ministerier och det civila samhället. Ansvaret för 
seminariet delas mellan vår partnerorganisation, PDP, och kommission åtta. Som externa 
föreläsare kommer chefen för, samt en forskare från, Center for Alcohol Studies i Bangkok. 
Särskild vikt läggs vid NCD:s (icke-smittsamma sjukdomar) och den förestående regionala 
konsultationen. 

Den 6 september hölls även en session med 65 parlamentariker i Ha Noi. Den viktigaste 
frågan här är de pågående förhandlingarna kring handelsavtal i området. Trans-Pacific 
Partnership (TPP) berör USA, Australien, Nya Zeeland samt ett antal asiatiska nationer, bl.a. 
Brunei, Singapore, Malaysia och Viet Nam. Alkohol- och tobaksindustrin lobbar hårt och som 
vi vet kan handelsfrågor lätt få större tyngd än folkhälsan i nationella prioriteringar. 
Huvudföreläsare blir professor Jane Kelsey, Auckland, med en gedigen kunskap om just TPP. 
Vi kommer också att behandla den regionala seminariekedjan för att inte tappa fart inför ett 
ASEAN 2015.  

Status hemmaplan  

En översyn av målgrupper och informationsinsatser som hemsida, nyhetsbrev, blogg och 
twitter har påbörjats. Behov finns även att ta fram en grafisk profil för IOGT-NTO-rörelsens 
logotyp, vilket saknas idag. Det internationella arbetet ska då följa denna profil och rörelsens 
logga är redan idag den som används på material och visitkort för dem som arbetar med 
verksamheten.  
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En revidering av boken Världens Baksmälla: Om alkohol som utvecklingshinder har påbörjats 
av Pierre Andersson, som är författare av boken.  

Vi deltar liksom tidigare år på Internationella Torget på Bok & Bibliotek i Göteborg, dock med 
liten monter. Temat för vår monter och vårt seminarium blir alkohol och våld mot kvinnor.  

I skiftet september-oktober har vi besök av den sydafrikanske professorn Charles Perry samt 
Ananilia Nkya, ordförande för Tanzania Media Women Association. De deltar på flera olika 
arrangemang som Bokmässan, Schyst Resandes utbildning, Alkoholpolitiskt forum samt 
seminarium med Svenska Läkarsällskapet. De medverkar även under det seminarium kring 
alkohol som utvecklingshinder som vi anordnar den 3 oktober, med andra 
biståndsorganisationer som målgrupp. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att till protokollet notera rapporten om IOGT-NTO-rörelsens internationella 
arbete. 

Peter Moilanen 
2012-09-10 
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Medlemsutveckling  

I slutet av augusti och några veckor i september har scoutrörelsen en gemensam 
rekryteringskampanj, som konsulenter och kårer jobbar tillammans med. Visst material tas 
fram gemensamt, men NSF har också tagit fram egna affischer och vykort. NSFs konsulenter 
träffar alla sina kontaktkårer redan på våren för att planera inför höstens rekrytering. 
Återstår att se vad årets kampanj ger.  

Arrangemang/aktiviteter  

Sommarens höjdpunkt var förstås förbundslägret Beaver Creek, som hölls på Scout Camp 
Ransberg 8-15 juli. Ungefär 800 deltagare intog Ransberg, som under veckan hade 
förvandlats till en vilda västern ranch. Lägerveckan bjöd på aktiviteter som ridning, linedance, 
lasso, tipibygge, käpphästtillverkning, filminspelning och guldrusch. Ledarna hade möjlighet 
att delta i ett antal utbildningar. På kvällarna erbjöds aktiviteter som lägerbål, bio och caféer. 
Bankrån och skurkar hörde också vardagen till. Det gjorde tyvärr även regn och lera, men 
deltagarna var vid gott mod, trots den ibland nästan knädjupa gyttjan.  

Projekt Avstamp  

FS jobbar vidare med projekt Avstamp, första steget i ett mer omfattande strategiarbete. Ett 
antal kårer har besökts under våren och försommaren och ytterligare några kommer 
besökas under början av hösten. På förbundslägret erbjöds workshops, där intresserade 
medlemmar kunde bidra i strategiprocessen. FS och personalen jobbade sedan en heldag 
med hur processen ska se ut framöver. Planen är att tillsätta ett antal strategiska patruller. 
Varje patrull består av fyra till sju personer och jobbar med ett visst tema, t ex 
kommunikation eller anläggningar. En remisspatrull tillsätts också, för att läsa de dokument 
som kommer fram. Målet är att presentera ett förslag till strategi på FM 2013.  

Strukturfrågan  

På det extra förbundsmötet i Linköping den 12 maj beslutades att ge FS mandat att skriva 
under samverkansavtalet under sommaren. Mötet gjorde dock ett antal medskick, som FS 
fick jobba vidare med i samtalet med Scouterna Riksorganisationen. När vi hade ett något 
omarbetat avtal skrevs det under, en solig dag i juli. Vi är därmed en samverkansorganisation 
till Scouterna, samtidigt som vi fortfarande förstås är en del av IOGT-NTO-rörelsen. För att 
avtalet ska fortsätta gälla ska det dock bekräftas av det ordinarie förbundsmötet i oktober. 
Samverkansavtalet innebär bland annat att NSFs samtliga scoutkårer har rösträtt på höstens 
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första stämma, som kallas Demokratijamboree. Den äger rum på Fryshuset 24-25 november. 
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Personal  

Vi har två nya konsulenter, Linn Johansson och Dennis Andersson. Båda är placerade i 
Linköping och har allmänna visstidsanställningar på ett år.  

Tomas Bovinder, konsulent i Västervik, har haft ett vikariat för en föräldraledighet. Han 
jobbar sin sista dag 30/9 och därefter kommer ordinarie konsulent Emma Olofsson tillbaka.  

Elin Örheden, konsulent i Växjö, har börjat studera och kommer avsluta son anställning i 
slutet av september.  

Caroline Spångberg, informatör, är tillbaka på heltid efter föräldraledighet. Det innebär att vi 
numera har två informatörer. Caroline jobbar i första hand med webb och Nina Norén med 
Scouting Spirit.  

Emilia Sandgren, internationell programsekreterare, har ansökt om tjänstledighet för 
studier. Hon kommer dock jobba kvar på 25 %. Det är inte klart med vikarie eller ersättare för 
henne. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att till protokollet notera NSF:s rapport till riksstyrelsen 

Jenny Lindberg 
2012-09-07 
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Lägersommar 

Förbundets lägerkommitté har genom konkreta tips (www.junis.org.lagerwebben) lyckats 
uppmuntra fler distrikt att genomföra sommarläger. Trots vädret kan vi med glädje 
konstatera att 67 olika läger har använd möjligheten att berätta om sitt läger på Junis 
lägerwebb och över tusen barn har vaknat med en ny spännande äventyrsdag framför sig. 
Allt fler Junisföreningar sneglar på de goda erfarenheterna runt kojbyggarläger och 
förhoppningsvis kan flera sådana dagläger erbjudas Sveriges barn nästa sommar. 
Förbundets lägerkommitté samlar just nu också in önskemål om lägersånger för att söka 
rättigheter att om möjligt göra ett eget sånghäfte. 

Politisk sommar 

Under Almedalsveckan släppte Junis årets rapport om kommuneras stöd för barn i familj 
med missbruk. I år bygger rapporten på svar från 78 procent av kommunerna vilket är ett 
mycket gott resultat. 

Rapporten visar att av de 226 kommuner som svarat på enkäten erbjuder 85 procent 
stödgrupper. Men trots denna höga andel visar beräkningarna att inte ens en procent av 
barnen som lever i familj med riskbruk nås av stödgruppsverksamheten. Av de 385 000 barn 
som Folkhälsoinstitutet beräknar lever i familj med riskfyllt bruk deltog under föregående år 
endast 2 153 barn i stödgrupp. Engagemanget och ambitionerna finns, men fortfarande 
vittnar svaren om svårigheten i att nå de barn som behöver stöd. 

Förutom sammanställning av kommunernas insatser innehåller rapporten liksom tidigare år 
också artiklar utifrån olika erfarenheter inom området. Fokus i årets rapport har satts på att 
belysa olika sätt att nå barnen och få dem att inte gömma sig utan att våga komma fram och 
berätta om sin verklighet. Junis strävan är att alla vuxna ska hjälpas åt så att barnen kan känna 
att det är ”Fritt fram!” 

Ett ex av rapporten har skickats till samtliga riksdagsledamöter, kommunstyrelsernas 
ordföranden, socialnämndsordföranden, kommunens enkäthandläggare samt 
Junisdistriktens ordföranden. Rapporten finns att hämta som pdf på Junis hemsida. 

Konsulentsamling 

Den 21-23 augusti genomfördes en konsulentsamling med ett 15-tal konsulenter från 
Junisdistrikten. Delar av samlingen genomfördes i samarbete med övriga rörelsegrenar och 
den sista förmiddagen arbetade Junis konsulenter ihop med sina arbetsledare (se nedan). 
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Arbetsledarkurs 

En arbetsledarkurs med totalt 14 deltagare från Junisdistrikten genomfördes 23-24 augusti 
på Lännersta konferensgård i Saltsjö-Boo. På den första förmiddagen deltog också Junis 
konsulenter och diskuterade modeller för att få en struktur och ökad framförhållning i 
distriktsarbetet. Resten av kurstiden ägnades åt rena arbetsgivarfrågor som lagar och avtal, 
samt om utvecklingssamtal, lönesamtal och om kritiska samtal. 

Arbetsledarkursen gav förbundet i uppdrag att förhandla med Unionen om ett förtydligande 
hängavtal (till branschavtalet) som klargör reglerna vad gäller komptid för arbete på normalt 
arbetsfri dag. 

Distrikten – utvecklingsdistrikt 

Förbundsstyrelsens resursutskott Resut, har under sommaren och början av hösten 
beslutat om projektbidrag till ett antal läger, ledarsamlingar och metodutvecklingar i 
Junisdistrikten. 

I förbundets budget finns för år 2012 drygt 9,6 miljoner kronor avsatt för direkta stöd till 
föreningar och distrikt. Av dessa fördelas 5,8 miljoner kronor i grundstöd utifrån medlems-, 
ledare- och föreningsantal. Redan i oktober åren innan bidraget betalas ut får nu distrikten 
besked om hur mycket grundbidrag de kommer få för nästkommande år. Förbundets 
strävan är att den nya broschyren som tydliggör kraven för att erhålla bidrag och 
möjligheten till längre framförhållningen i budgetprocessen ska ge distrikten större arbetsro 
och säkerhet i de ekonomiska frågorna.  

Flera distrikt har genom förbundets försorg tecknat avtal med Tabergs bokföringsbyrå 
gällande lönehantering. För en låg kostnad har därmed ett tungt administrativt ansvar 
kunnat lyftas från den ideelle distriktskassörens axlar. 

Metodutveckling 

En intensiv metodutveckling har kännetecknat förbundets arbete det senaste året. Vid 
samlingen med Junisdistriktens styrelser i Borås 22-23 september kommer två 
vidareutvecklade metoder att beskrivas, dels Junisparty som är en utveckling av Hot Space 
Disco samt utveckling av Moviekids att presenteras.  

Arbetsformen Junis-Myller, som syftar till att göra verksamhet nära barnen i det egna 
bostadsområdet, ska också presenteras och intresserade pilotdistrikt ska få chansen att 
anmäla sig.  

Under våren 2013 kommer kampanjen Junisgala att genomföras. Kampanjen ska uppmuntra 
barnen att göra egen kortfilm och under Junis kongress i Borås kommer Junis egen Oscar-
gala – Junisgalan – att genomföras. 
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Utredningar 

Kongressen gav förbundsstyrelsen i uppdrag att göra ett antal utredningar. De flesta av 
dessa är under bearbetning. Förutom det rörelsegemensamma arbetet kring nya 
grundsatser (där Leif Andersson ingår från Junis i den rörelsegemensamma gruppen) och 
de tobaksregler som nu också diskuteras med övriga förbund, har förbundsstyrelsen att bl a 
utreda medlemsålder och ledares obligatoriska medlemskap i UNF, NSF eller IOGT-NTO. 
Eftersom Junis anser att frågan är intressant för övriga förbund, har frågan anmälts som 
aktuell i ordförandegruppen och i kansliets styrgrupp. 

Vidare har förbundsstyrelsen uppdrag att utreda och komma med förslag på eventuellt nytt 
namn för organisationen, samt att ta fram ett ”cermonilöfte” för de medlemmar under 12 år 
som önskar avlägga ett medlemslöfte. 

Junis kansli 

Pontus Landström är åter i tjänst som redaktör för Struten och den 15 augusti kunde Junis 
hälsa Erika Kihlberg (ny förbundskonsulent) och Christina Liljenberg (ny informations-
sekreterare) välkomna till kansliet. 
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att till protokollet notera Junis rapport till riksstyrelsen 

Ann-Britt Hagel 
2012-09-07 
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UNF:s rapport till riksstyrelsen 
 

Personal  

Personaldag med kansliet genomfördes i våras i samarbete med Tollare på Utö. Folkbildning 
och feedback var temat för dagen. Arbetet med att färdigställa årsplaner för alla tjänster på 
kansliet är i slutskedet. I augusti genomförde IOGT-NTO-rörelsen en gemensam 
personalsamling på Tollare med Dennis Karlsson i spetsen från UNF:s sida . Samlingen 
präglades av rörelsesamverkan och ett stort utbyte av kunskap och idéer genom 
inspirerande workshops och föreläsningar under samlingens knytkonferens.  

Under sommaren har fältkonsulenterna i Skåne, Norrbotten, Jönköping Göteborg/Halland 
och Örebro slutat. Rekryteringarna är igång och nu återstår tillsättning i Norrbotten och 
Skåne. Under september rekryterar UNF en drogpolitisk pressekreterare och en 
metodutvecklare till Fake Free.  

Ett år har gått sedan UNF:s volontärer anlände. I mitten av september slutförs 
volontäruppdragen samtidigt som Andreas Jonasson lämnar över den administrativa 
sekreterarrollen till Jobjörn Folkesson.  

Under hösten kommer Gustav Boström att praktisera på kansliet. Gustav kommer framför 
allt jobba med administrativa sysslor och till viss del med packarbete inför Vit Jul.  

Socialt  

Vi har beviljats 200 000kr från FHI för ett långsiktigt stödgruppssamarbete och utveckling 
av Julkursen. Deltagare och kursledare samt gruppledare är uttagna till årets Julkurs. 
Intresset för utbildningen har varit stort. Höjdaren socialt har genomförts i samarbete med 
Tollare under våren. I höst planeras en uppföljningsträff för höjdardeltagarna. UNF har 
påbörjat arbetat med att göra våra material mer tillgängliga genom översättning till engelska.  

Drogpolitik 

Det drogpolitiska området innefattade många framgångar innan och under sommaren. I maj 
släppte vi vår kommunranking där 139 kommuner deltog genom att svara på sju frågor om 
vilka förutsättningar de ger unga för att skapa ett bra uteliv. Det resulterade i ca 60 lokala 
pressklipp där många olika medlemmar var talespersoner. Vi hoppas att detta ska kunna bli 
en årligt återkommande undersökning. Sommarens stora höjdpunkt var UNF:s insats i 
Almedalen. 30 glada UNF:are träffade politiker, gick på seminarier, gjorde olika aktioner och 
blandade succén Almedalsdrinken. Krogkontroller sker regelbundet i landet och i höst ska vi 
få liv i våra utelivsgrupper igen. En EU-grupp som jobbar med en skuggstrategi är på plats. 
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Förebygg 

Under maj genomfördes en värvarmånad där nästan 1000 nya medlemmar trädde in. 10 
distrikt nådde målet om att öka med 15 procent. Vårt land känns ganska pigga på att värva 
men vi ligger efter med betalande. Junissamarbetet börjar komma igång på allvar och vi ser 
stor potential för båda organisationerna. Tankesmedjan Fake Free lanserar snart en ny 
hemsida och har fått fortsatt stöd från Allmänna Arvsfonden och FHI. Vi undersöker hur 
UNF på ett strukturerat sätt kan arbeta med skolor för att utveckla vår roll på den arenan och 
i höst genomför vi Förebyggshöjdaren, vår topputbildning inom förebyggsområdet som 
pågår under tre helger.  

Globalt  

Under sommaren genomfördes en större resa med närmare 80 UNF:are till Island för att 
delta på Actives summercamp och kongress. Ett spännande och bra arrangemang där 
engagemang för globala frågor kunde utvecklas samtidigt som europeiskt utbyte skedde. 
Kongressen får anses som lyckad och UNF:aren Simon Olsson, blev vald till Actives nya 
ordförande. Nu ligger siktet inställt att väcka engagemang ute i UNF-landet för ”världens 
barn”-insamlingsarbetet.  

Organisation  

Utbildningssystemet som antogs förra kongressen börjar i lite större utsträckning sätta sig 
och många arrangerar utbildningar i höst. Ett arbete med att modernisera vårt stöd för 
föreningar har påbörjats där digital pedagogik och lättillgänglighet ska ligga i fokus, något 
som vi ser många distrikt efterfrågar. Förbundssamlingen genomförs parallellt och 
gemensamt med övriga förbund och vårt fokus är verksamhetsutveckling och beräknar vara 
närmare 100 deltagare. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att till protokollet notera UNF:s rapport till riksstyrelsen 

Vidar Aronsson 
2012-09-07 
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Avstämning kring medlemskapet i stadgarna 
 

Bakgrund 

Följande bakgrund avgavs i Riksstyrelsens förslag nr 4 till kongressen 2011:  

I samband med 2007 års stadgerevision beslöts att uppdra åt Riksstyrelsen att ytterligare 
utreda medlemsbegreppet (§ 1:3) och lägga ett förslag till kongressen i Göteborg 2009. 
Något förslag i detta ärende presenterades inte vid kongressen i Göteborg. Det förslag som 
Riksstyrelsen nu lägger fram, har utarbetats i anslutning till processen att se över rörelsens 
grundsatser och program. 

Ett viktigt motiv bakom beslutet att se över medlemsbegreppet var att det ansågs krångligt 
och svårt att förstå. De gällande stadgarna om medlemskapet beskriver en form av dubbel-
medlemskap i IOGT-NTO och UNF. Riksstyrelsen ser inga skäl att behålla denna form av 
dubbla medlemskap. I förslaget till Värdegrund och Vårt uppdrag markeras tydligt att IOGT-
NTO är en organisation för vuxna och UNF en organisation för ungdomar. 

Ett argument som tidigare uttryckts för att behålla det dubbla medlemskapet var att man på 
orter som saknar någon av rörelsens verksamhetsgrenar ska kunna registrera medlemmar i 
den organisation som är lokalt representerad. Exempelvis om UNF saknas på en ort så kan 
ungdomar registreras som medlemmar i IOGT-NTO. 

Att entydigt binda medlemskapet till respektive förbund med medlemmens ålder som 
bestämmande, innebär inte att man inte kan vara verksam i ett annat förbund. Dessutom 
föreslås en ”överlappning” genom att medlemskap i IOGT-NTO kan ingås från det år man 
fyller 20 år. 

Efter viss debatt beslutade kongressen, på förslag av granskningsutskottet att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att ytterligare utreda stadgarnas bestämmelser om 
medlemskap och lämna ett förslag till nästa kongress. Förslaget ansågs inte tillräckligt bra.  

En arbetsgrupp utsågs bestående av Vidar Aronsson (UNF) och Pia Magnusson (IOGT-NTO) 
med Gazal Casselborg som handläggare, en uppgift som Erik Wagner senare fick överta. 

I ovanstående bakgrundsinformation anges två skäl till utredning; stadgarna är krångliga och 
riksstyrelsen ser inte längre skäl starka nog att behålla dubbelt medlemskap.  

Arbetsgruppen har haft flera möten och landat i att dubbelt medlemskap bör finnas kvar – på 
liknande sätt som stadgarna är skrivna idag. Detta skiljer alltså gentemot vad Riksstyrelsen 
09/11 föreslog. 
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Anledningen till detta är att utformningen av dagens stadgar är bra skrivna, om än lite 
svårtydda. Det finns några saker som krånglar till tolkningen av stadgarna:  

• Dagens stadgar talar om tre olika begreppen kring medlemskapet: 

o ”Registrerad medlem” – är det som vi i vardagligt kallar för 
”huvudmedlemskap”, §1:3 i IOGT-NTO:s och UNF:s stadgar. 

o ”Lokal medlem” – ”Varje medlem kan ha lokalt medlemskap i flera föreningar 
men kan bara vara registrerad medlem i en enda förening” säger §1:3 hos 
IOGT-NTO och UNF har en liknande formulering dock med tydliggörande att 
detta gäller föreningar i ”IOGT-NTO-rörelsen”. 

o ”Anses som medlem” – är nästa begrepp. 

 §1:3 hos IOGT-NTO slår fast att varje registrerad medlem i IOGT-
NTO anses också vara medlem i UNF från det år medlemmen fyller 13 
år till och med det år medlemmen fyller 25 år. Dessa medlemmar har 
likvärdiga rättigheter med undantag för de rättigheter som är 
förebehållna IOGT-NTO:s registrerade medlemmar. Detta betyder 
att ”anses som medlem”-medlem 

• Är inte grund för antal ombud på kongress. 

• Kan inte väljas till kongressombud. 

• Är inte grund för antal ombud på distriktsårsmöten. 

• Kan inte väljas till distriktsårsmötesombud. 

• Kan inte väljas till kretsårsmötesombud. 

• Inte är kopplade till en förening eller ansluten till ett distrikt. 

o (… samt även ”löftesbunden medlem” vilket egentligen bara påverkar Junis-
medlemmar i viss ålder. I övrigt är alla medlemmar ”löftesbundna 
medlemmar”.) 

Det som krånglar till det, utöver de rätt avancerade skrivningarna i stadgarna är att vi i 
vardagligt tal använder begreppet ”huvudmedlemskap”, vilket inte nämns i stadgarna.  

Förslaget från arbetsgruppen är att inte föreslå några justeringar i stadgarna och att detta 
återrapporteras till kongressen. 

Vidare får detta konsekvenser för rutiner och tillämpningen av stadgarna som vi uppdrar till 
våra respektive kanslier att utforma, utifrån följande principer.  
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• Medlemmar är i vårt register enbart knuten till en lokalförening, där denna har sitt 
”registrerade medlemskap”. Distrikt och föreningar som tillhör organisationen där 
medlemmen ”anses vara medlem” ska ha rätt att få ut listor med kontaktuppgifter på 
personen. Konkret: Om en UNF:are bor i Luleå och är reg medlem i UNF Luleå ska 
IOGT-NTO Luleå kunna få ut personens kontaktuppgifter på sina listor, utan att 
medlemmen gjort ett aktivt val. Viktigt dock att skillnaden syns i vårt register. Här kan 
ett reellt problem uppstå och kanske är det så att ”anses som”-medlemmar blir 
direktanslutna till motsvarande distrikt i stället – eftersom föreningarnas geografiska 
områden ser olika ut hos de olika organisationerna. Detta blir då en fråga att praktiskt 
hitta rutiner kring. 

• ”Lokalt medlemskap” ska även synas i vårt nationella register, dock efter aktiv 
handling av medlemmen. 

• Medlemmen ska kunna bli ”registrerad medlem” i bägge organisationerna. Det 
normala vid värvning är dock att man blir registrerad i den ena och ”anses som ” i den 
andra. 

• Information om ”anses som”-medlemskap i annan organisation måste tydliggöras 
vid rekryteringstillfället, förslagsvis på värvartalongen. 

• Information om att man kan vara registrerad medlem i båda organisationerna måste 
tydliggöras. 

• Stadgarna säger inget om en harmoniserad medlemsavgift för individer som är 
registrerade medlemmar i både UNF och IOGT-NTO.  

o Här ger IOGT-NTO:s stadgar möjligheten (§1:5) till förbundsstyrelsen att 
fatta beslut om medlem ska vara befriad från medlemsavgift. En enkel 
lösning, om förslaget att inte ändra stadgarna godkänns av kongressen, är att 
IOGT-NTO:s nästa förbundsstyrelse fattar ett principbeslut om att varje 
enskild medlem som är registrerade medlemmar i både UNF och IOGT-NTO 
inte betalar avgift till IOGT-NTO, utan enbart till UNF. UNF har inte en sådan 
skrivning (se §1:5). 

• Rutiner måste tas fram för när uppbörd ska göras för medlemmar som är 
registrerade medlemmar i båda organisationerna. 

Slutsats 

Ställer styrelserna upp på ovanstående principer blir slutsatsen följande: 

1. Inga stadgeändringar behöver göras.  

2. Principbeslut om att registrerade medlemmar hos bägge organisationerna är 
befriad av medlemsavgift hos IOGT-NTO.   
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3. Operativa rutiner för kansliet i stort och särskilt medlemsregistret behöver ses över, 
samt information och service gentemot distrikt och föreningar samt medlemmar – 
befintliga som framtida.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att ställa sig positiva till andemeningen i rapporten 

att uppdra till kansliet att återkomma med rapport om rutiner samt eventuella 
beslutsunderlag gällande frågan. 
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Faddrande 2.0 
 

Introduktion 

Att ha välfungerande distrikt är avgörande för att uppnå UNF:s arbetsplan och vision och 
faddrandet är därför en av förbundsstyrelsens viktigaste uppgifter. Alla i förbundsstyrelsen 
är fadder för minst ett distrikt. Till skillnad från utskottsarbetet sker faddrandet till stor del 
enskilt vilket ökar risken för att arbetet prioriteras ned eller försummas. Förutsättningarna 
för fadderarbetet varierar kraftigt mellan distrikt och FS-ledamöter vilket gör det hela mer 
komplext.  

Organisationsutskottet arbetar med att stötta distrikten på olika sätt och vill se om vi kan 
bidra även till att utveckla faddrandet som metod.  

Nulägesanalys 

Förbundsstyrelsen har beslutat att alla ledamöter är faddrar för 1 – 4 distrikt och att syftet 
med faddrandet är att tillgodose distriktens behov av stöd och pepp samt att skapa 
gemensam riktning i landet. Faddern ska hålla en regelbunden kontakt, följa upp information 
från förbundet, förebygga konflikter samt hjälpa till att utveckla distriktet.  Faddrandet ger 
en inblick i UNF-landets utveckling samt en bättre relation till distrikten. 

Faddercoachen, Linda Engström, har det övergripande ansvaret för att följa upp faddrarnas 
arbete och agera bollpank. Faddrarna ska varje månad rapportera i ett gemensamt 
dokument. Bilden från faddercoachen är att det överlag faddras, men att det finns vissa 
problem med uppföljningen. Folk gör antagligen mer än vad de rapporterar in vilket skapar 
osäkerhet kring hur läget är i de olika distrikten. Faddercoachens bild är också att flera av de 
nya ledamöterna tycker det är svårt att veta vilken nivå de ska lägga faddrandet på och vilket 
stöd de ska ge distrikten. 

Möjliga förändringar 

Faddrandet upplevs generellt som en bra metod för att utveckla distrikten och nå 
förbundets mål. Däremot finns det möjliga förändringar som kan genomföras för att försöka 
förbättra faddrandet.  

En avvägning är vilka prioriteringar faddrarna ska göra i sitt arbete. Fokus kan ligga på olika 
frågor som t.ex. att ha en fungerande distriktsstyrelse, att skapa en kultur med pepp och 
självförtroende i distriktet eller på att se till att distrikten deltar på förbundets aktiviteter och 
arrangemang. Större fokus går också att lägga på utbyten och samarbete mellan distrikt med 
hjälp av faddrarna. 
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Det går att förändra strukturen och istället organisera arbetet i, till exempel, regionala 
grupper som peppar och stöttar varandra som ett komplement till faddercoachen. Det går 
att införa andra former för rapportering av faddrandet. En möjlig förändring är att ge 
faddrandet större utrymme i FS-sammanhang. I nuläget är faddrandet väldigt fritt och utgår 
ifrån faddern och distriktets behov och möjligheter. Ett alternativ är att strukturera upp 
faddrandet mer och arbeta med specifika metoder och mål i faddrandet och på så sätt styra 
faddrarnas arbete mer. 

Frågeställningar att diskutera 

1. Vad upplever ni som faddrar har varit de största svårigheterna respektive 
framgångsfaktorerna i ert faddrande? 

2. Hur kan vi skapa mer utbyte mellan olika distrikt och olika faddrar? 
3. 3. Borde förbundsstyrelsen arbeta med konkreta metoder och mål för faddrandet? 

4. Hur mycket av förbundsstyrelsens tid och resurser borde faddrandet få ta jämfört med 
idag? 

5. Vilka frågor borde förbundsstyrelsen prioritera i sitt faddrande?  

 

Uppföljning 
Förslaget är att organisationsutskottet får i uppdrag att i samråd med faddercoachen arbeta 
vidare med den här frågan och återkomma till FS-mötet i november med konkreta förslag på 
hur faddrandet kan utvecklas.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att ge organisationsutskottet i uppdrag att fortsätta processen. 

Organisationsutskottet genom Malin Thorson 
Göteborg, 2012-09-05 
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Medlemsregisterutredning 
 

Introduktion 

I den budget som lades fram till kongressen 2011 föreslogs en nedskärning på kostnaderna 
för medlemsregistret. Styrelsen upplevde att det kostade mycket pengar och att det inte 
fungerade ändamålsenligt. En grupp bestående av Lina Boberg, Malin Thorson samt Linda 
Engström utsågs till att utreda frågan i maj 2012.  

Nulägesanalys 

I dag har UNF ett medlemsregister (IRMA) vars funktioner förbundsstyrelsen i stort sett är 
nöjda med. Några funktioner, så som sms-betalning av medlemskap, saknas och behöver 
kompletteras med. Registret kostar UNF mycket pengar varje år och det är oftast ganska 
osäker exakt hur mycket, vi betalar 25 % av medlemsservice totala utgifter.  

I utredningen har vi tittat mer på vilka funktioner som vi vill ha och vad som finns i några olika 
system, hur andra system fungerar samt hur de administrerar systemet. 

Möjliga förändringar 

Vi ser några olika vägar att gå utifrån vår utredning: 

Fortsätta med IRMA med krav om utveckling av smsbetalning av medlemskap. Om vi väljer 
IRMA kan vi fortsätta att köpa personal från IOGT-NTO genom medlemsregistret eller att 
själva anställa personal som jobbar med hantering av medlemsfrågor och dylikt. Själva 
utvecklingen av tjänster köper vi fortfarande från IRMA.  

Ett annat alternativ är att välja ett annat likvärdigt system och ha administrativ personal på 
kansliet som sköter registret. Här finns några olika registersystem som vi tycker är 
intressanta.  

Några prioriteringar vi stått och kämpat med på sistone (där vi gärna vill ha inspel från 
styrelsen) är: 

1. Hur viktigt är det vart tjänsten ligger? 
2. Hur viktigt är det att själva ha kontroll över registret och dess utveckling, även om det 

kostar mer pengar än att köpa registret utifrån? 
3. Hur viktigt är närheten till rörelsen i registret? Vilken organisation är det i så fall 

viktigast att vara när till, IOGT-NTO eller Junis? 
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4. Hur mycket pengar kan förbundsstyrelsen tänka sig att lägga på ett 
medlemsregister? 

5. Hur mycket tid vill och måste UNF lägga på medlemsregisterfrågor? 

Uppföljning 

Arbetsgruppen återkommer till förbundsstyrelsemötet i november med konkreta förslag på 
vårt framtida medlemsregister. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att  diskutera fråga 1-5 i bilagan. 

Lina Boberg  
Uppsala, 2012-09-04 
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Strategisk diskussion: Förebyggsutskottet 
 

UNF-bevakning: Hur ser läget ut idag? 

Nulägesanalys 

Utskottet hade höga ambitioner och storslagna planer för 2012. Tyvärr har dessa inte kunnat 
infrias i samma utsträckning som planen var. Den hårda sanningen är att vi inte kommit så 
långt som hade varit önskvärt för att ligga i bra fas för att nå våra arbetsplansmål. 

Under året har det gjorts försök att struktura och organisera upp värvningen i UNF och en 
liten bit på vägen är gådd men mycket återstår. Bristerna av samordning av det förebyggande 
arbetet har lett till att UNF inte ligger medlemsmässigt där vi borde. Vi ligger några hundra 
medlemmar efter vad vi gjorde förra året och ännu fler efter vad gäller antalet betalande. 
Detta gör att det är mycket långt kvar till de 10 000 medlemmar som är målet.  

Problembild 

Attityd och kompetens 
Landet kändes till en början lite avtrubbat efter en del så kallat “hetsvärvning” som skett 
under de föregående åren. Men efter ett tag av mindre hets ser vi nu allt fler distrikt ta ansvar 
för sin egen medlemsökning och börjar få tillbaka gnistan och självförtroende igen. Hur vi än 
vrider och vänder på det så ser vi ändå att hetsande och pushande ger resultat på kortare 
sikt.  

Vi upplever att det saknas djupare kompetens på det förebyggande området i UNF-landet. 
Samtidigt är det många som ser likhetstecken mellan förebygg och värvning och utskottet 
upplever att det är svårt att förklara vad mer som ingår i det förebyggande arbetet än 
värvning.  

Samarbeten 
Samarbete med skolor och andra organisationer har skett i olika delar av landet utan någon 
övergripande strategi. Detta gör att det är svårt att få en helhetsbild av hur vår kontakt med 
skolor och andra samarbetspartners ser ut.  

FS beslutade att avveckla oPåverkad och har därefter stått utan skolmetod. Strategiska 
diskussioner har först med FS och Jönköpings skolmetod Trivselgerillan har på uppdrag av 
utskottet genomfört en utredning för att undersöka möjligheterna till expandering.  
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Ett stort projekt har startats med Junis och här ser vi ett samarbete växa som kan leda till en 
ny “era” av junis-övergångar. Junis förbundsstyrelse har visat sitt tydliga ställningstagande så 
nu handlar det om att skapa något konkret och fruktbart av detta.  

Fake free fortsätter vara en frikopplad del av det förebyggande arbetet. Utskottet är på 
många sätt stolta över fake free men jobbar inte särskillt aktivt för att ta vara på de 
synergieffekter som fake free skulle kunna åstakomma. Vi vet att detta till stor del kan nå våra 
mål om attityder och beteendeförändring.  

Ambtionsnivå 
Förebuggsutskottet känner att ambitionsnivån är hög men kapacitet för att utföra allt arbete 
som krävs saknas. Det behövs mer engagemang från olika håll och att det förebyggande 
arbetet prioriteras mycket högre av utskottets medlemmar för att det förebyggande arbetet 
ska kunna bli så stort och bra som det har förutsättningar för att bli.  

Den vinnande taktiken 

Attityd 
Attityden är något vi ständigt måste arbeta med och något som föregående utskott arbetat 
hårt med och vi ser att behovet att alltid förklara syftet behövs eftersom vi regelbundet byter 
ut medlemmar. Den vinnande taktiken är att få medlemmarna själva vilja värva och att vi från 
centralt håll hittar balansen mellan att hetsa och skapa en vilja underifrån. Vår slutsats är att i 
de perioder då det hetsat som mest har det oxå värvats som mest även om detta inte 
förändrar attityderna till värvning till det positiva hållet. En fortsättande attityd kring 
kortsiktig tänkande kommer leda till att fler medlemmar värvas men också att vi varannat år 
står med en oacceptabel siffra av två års restanter. Att jobba förebyggande är också att ge 
våra medlemmar rätt förutsättningar och rätt verktyg för uppföljningsarbete. Vi behöver 
jobba på en attityd som får UNFare ute i landet att känna deras solidariska ansvar är att ge 
andra möjligheten att få ta del av de UNF har att erbjuda.  

Vi är en organisation som tillhör en ännu större rörelse. Där finns det ypperligt tillfälle att få 
medlemmar och hjälpa fler unga att hålla sig nyktra. Därför är Junis övergångar en av de 
prioriterade frågorna. Det ska vara självklart att man som ledare i Junis även kan vara 
medlem i UNF och ändå fortsätta med sitt engagemang i sin organisation. Vi är en rörelse och 
därför rör vi på oss.  

Samordning 
Förebyggsutskottet ser att samordningen av den totala värvningen i UNF Sverige är det som 
måste prioriteras högst av allt. Det måste organiseras centralt och genomföras lokalt. Det 
behövs rutin, uppföljning, gemensamma satsningar och att värvning konstant prioriteras 
upp. Vi tror att det krävs en rad kortsiktiga insatser kombinerat med ett långsiktigt arbete 
och tänkande. Det behöver avsättas stora resurser för båda dessa delar, i synnerhet det 
långsiktiga arbetet.  
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Skolsamverkan 
Om UNF ska bli mer än en värvande aktör på den förebyggande marknaden tror vi att det 
krävs större satsningar där skolsamverkan är den arena som ligger närmast till hands. Vi tror 
att detta långsiktigt kan ge mycket stor avkastning om UNF avsätter de resurser som krävs 
för att rodda i ett sådant projekt. Kring detta finns många frågetecken om vem som ska ha 
huvudansvaret, hur omfattande det ska vara och hur mycket kraft som krävs från kansli, FS 
och utskottet. Givet är dock att ett krafttag och samlat arbete med skolsamverkan skulle 
kunna ge UNF mycket i form av medlemmar och verksamhet. En tanke för ett få arbetet mer 
kvalitetsinriktad är att i ett skolkoncept blanda in vårat studieförbund NBV i arbetet. 

Utmaningar 

Balans 
En utmaning som vi ständigt står inför är balansgången mellan att hetsa och inte prata alls 
om värvning. Som vi redan nämnt kan vi se att när vi inte pushar på lika mycket på värvningen 
leder det till färre medlemmar i vår organisation på kort sikt. “Massvärvning” har sina 
fördelar och nackdelar och så även att hetsa. Men kongressen och förbundsstyrelsen har 
varit tydliga i sina ambitioner och det är att vi ska öka stort i antal medlemmar. Konsten blir 
nu att sudda bort hetsen och baka in andemeningen i allt UNF gör. 

Junis 
Samtidigt som vi ser att ett ökat samarbete med Junis är en del av den vinnande taktiken så är 
det oxå en del av utmaningen. Vi sitter i samma båt och vill “använda” samma medlemmar 
samtidigt som vi inte klarar oss utan varandra. Vii vill vara med och stötta. Vi tror att 
människor blir mer aktiva och mindre passiva av droger ifall de följer hela IOGT-NTO-
rörelsens alla led. Detta är ett stort arbete och måste prioriteras så utmaningen är både att 
skapa bra rutiner centralt och lokalt men också hur vi ser på varandras organisationer.  

Ambitionen och kraften 
Utskottet har en hög ambitionsnivå men energin räcker inte till. Ord blir inte av sig själv till 
handling och även om vilja finns så lyckas inte utskottet prioritera upp arbetet tillräckligt 
högt för att utskottet ska klara av de mål som finns uppsatta. Detta är tyvärr den enskilt 
största faktorn som begränsar vad som skulle kunna åstadkommas på det förebyggande 
arbetet.  

Kort/långsiktiga satsningar 
De storslagna idéer som utskottet har haft och har bygger många på att utveckla det 
långsiktigt förebyggande arbetet. Nu har utskottet insett att detta har blivit på bekostade av 
de kortsiktiga insatserna och att vi därmed inte ligger så bra till som vi behöver vad gäller 
värvade och betalande medlemmar. En avvägning som måste göras är om 2013 ska bli året då 
utskottet satsar på kortsiktiga eller långsiktiga insatser för det förebyggande arbetet och 
värvning i synnerhet. Ett exempel på kortsiktiga insatser är värvartävlingar och ett långsiktigt 
arbete skulle kunna vara att satsa mer på fake free eller skolsamverkan. Ambitionen bör vara 
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att kortsiktiga insatser på sikt raderas och att de långsiktiga ger effekterna som vi vill få fram 
via kortsiktga satsningar. 

Frågeställningar 

• Ska utskottet satsa på långsiktiga eller kortsiktiga insatser för det förebyggande 
arbetet? 

• Hur hanterar vi att FS och kongressen så tydligt sagt att antalet medlemmar har 
högsta prioritet samtidigt som det inte finns ideell kraft som kan leva upp till 
förväntningarna? 

• Är förbundsstyrelsen beredda att avsätta stora mängder resurser i form av tid och 
pengar för att ro ihop ett utvecklat och framgångsrik skolsamverkan? Har vi råd att 
inte satsa på ett fungerande skolsamverkans arbete?.  

• Bör det övervägas att dagens förebygg byts till Värvning och organisation får rollen 
förebyggande? 
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Strategisk diskussion: Organisationsutskottet 
 

Inledning 

Organisation är ett område som börjar hitta form efter att haft ett utskott i nu ungefär ett år. 
Stora delar av framförallt distriktsstödet är stabilt i sin struktur och förankring. Nu tittar vi 
dels på utveckling av bildningsarbetet som inte hittat helt rätt, men också andra sorters 
frågor som vi tidigare inte betonat i arbetet.  
På flera ställen ställs frågor som utgångspunkt för att sätta igång diskussion, dra nytta av 
dessa! 

Invärldsbevakning – Vilka problembeskrivningar är intressanta? 

Utifrån några olika perspektiv har utskottet dragit slutsatser och utifrån det ställt sig lite 
frågor. Dessa är: 

• Det finns nästan 23 distriktsstyrelser (Värmland är det tveksamma undantaget). 
Samtidigt har detta inte lett till att det händer mycket mer i distrikten. Detta tror vi 
bland annat kan förklaras med att UNF-relaterade självförtroendet bland många 
distrikt/medlemmar är alldeles för lågt.  

Fråga för FS:  Finns det fler faktorer? 

• Vi ser att flera framgångsrika distrikt också satsar på att starta flertalet föreningar, 
samtidigt är det svårt för många att få det administrativa att rulla med 
föreningsverksamheten. Förbundet har inte tidigare prioriterat kommunikation och 
stöd direkt mot föreningar, utan fokuserat mot distrikt. Men distrikten efterfrågar 
saker för att få fungerande föreningar. 

Fråga för FS:  Finns det föreningsstödsbehov där förbundet måste/borde spela en 
roll? 

• Utbildningsarbetet går blandat. Samtidigt som det finns ett relativt stort intresse att 
arrangera de utbildningar som finns i utbildningssystemet, så har många stora 
utmaningar att hitta deltagarna. Man kan börja fråga sig om utbildningarna är fel eller 
vad som är fel i marknadsföringen. Som ett tydligt exempel har Specialisterna inte 
börjat genomföras i den utsträckning som borde ske trots att dessa haft hög 
prioritet inom utskottet och inneburit mycket arbete på förbundsnivå. 

Fråga för FS:  Borde förbundet fortsätta prioritera arbetet med Specialisterna eller 
ändra fokus till andra delar av bildningssystemet? 



 

 
2 (3) 

• Kommunikationen har utvecklats för att passa olika delar i organisationen. En positiv 
utveckling som har välkomnats av många. Men, i dagens digitala samhälle så finns det 
många medlemmar som träffar UNF inte genom ett distrikt som faktiskt erbjuder 
verksamhet utan kanske stöter på UNF digitalt för första gången. Vi har inte någon 
medveten digital kommunikation som klarar av att fånga upp nya medlemmar om de 
inte kommer i kontakt med sitt distrikt. 

Fråga för FS:  Är detta något som UNF borde göra något åt? 

Åtgärder – vinnande taktiken 2013 

Bibehåll distriktsstöd och hitta metoder för stärkt självförtroende 
Vi tror på att fortsätta med beprövade distriktsstödsmetoder som nätverk, träffar, 
faddrande och resurser ut i landet. Men vi ser att kultur och tradition som på många ställen 
saknar det där självförtroendet och en ansvarskänsla i verksamheten som delas av många 
medlemmar. 

Här kan det vara intressant att titta på faddrandet, på kommunikationen och på sätt att 
identifiera och tydliggöra vad vi gör bra och kan vara stolta över.  

Fråga för FS:  Hur skapar vi bra självförtroende och känsla av individuellt ansvar hos många? 

Flexibelt bildningssystem som utvärderas 
Med utgångspunkt i vårt perspektiv om att det är lättare att hitta ledare till en utbildning än 
att fylla deltagarplatserna, så finns det utmaningar i att få ett mer sammanhållet 
bildningsarbete.  Ett naturligt fokus hamnar på att prata om marknadsföring där det kan vara 
värt att titta på ompacketering av utbildningar. Det kan också vara värt att ge tydligare 
ekonomiska incitament för distrikt att få medlemmar att gå igenom utbildningssystemets 
steg. 

Fråga för FS:  Hur görs bildningssystemet attraktivt och genomförbart? 

Kommunikation – utforma digitala strategier för medlemskontakten 
Vi måste ta fram strategier för hur vår digitala kommunikation möjliggör för fler att 
intresseras, lära känna och så småningsom ansluta sig till vår rörelse. Därför är ett område 
som förbundet tidigare inte prioriterat nog, kommunikationen mot ickemedlemmar i vår 
målgrupp.  

Fråga för FS: Detta kan vara ganska resurskrävande arbete och en relevant fråga är hur 
prioriterat det är med denna kommunikationen? 

Föreningsstöd – etablera strukturer och utveckla metoder 
Förbundet måste vara relevant för distrikten genom att tillhandahålla bra lösningar på att 
stödja föreningsformen på flera plan. Vi måste hitta fungerande pedagogiska och tekniskt 
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fungerande lösningar för att ge det stödet, som samtidigt blir en marknadsföring för formen 
förening.  

Parallellt med detta måste vi se vilka metoder vi har som fungerar och vilka som behöver 
revidering. Men framförallt hitta sätt att prioritera exponeringen av rätt metoder/verktyg.  

Fråga för FS: Finns det andra sätt för förbundet att vara relevant i föreningsstödet? 

Centrala utmaningar 

Digitala arenan 
Stöd via digitala arenan är inte vår starka sida idag och vi saknar goda erfarenheter av att 
arbeta på det fältet, både med peddagogiska verktyg såväl som kommunikation till och med 
människor som ännu inte är medlemmar.  

När erfareneht och delvis kunskap saknas är det alltid större utmaning att anta 
frågeställningarna.  

Bildningssystemets trovärdighet 
Få deltagare och känsla av nederlag kan sätta sig och skulle kunna leda till att trovärdigheten 
för bildningssystemet och UNFs utbildningsverksamhet hamnar på låg nivå. Det kan vara en 
ond spiral som är svår att motverka. 

Mjuka frågor – svårt att se resultat 
Att arbeta med frågor som självförtroende hos distrikten kan vara svåra att dels mäta och 
dels veta om de faktiskt ger resultat. Det kan också leda till att fokus tappas från mer handfast 
konkret verksamhet som är central. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att låta diskussionen utgöra medskick till organisationsutskottets arbete med 
framtagning av taktisk plan för 2012. 

Organisationsutskottet genom Vidar Aronsson 
Stockholm, 2012-09-04 
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Strategisk diskussion: Drogpolitiska utskottet 
 

Nulägesanalys 

Den positiva trenden med allt färre ungdomar som dricker alkohol fortsätter samtidigt som 
liberaliseringsvindarna kring cannabis börjar blåsa allt mer. Systembolaget fortsätter att öka 
sitt alkoholfria utbud, och fortfarande är UNF en stark aktör i den alkoholpolitiska 
diskussionen. Detta ser vi framförallt lokalt där det praktiska arbetet med Ett bra uteliv nu är 
ett faktum och utelivsgrupperna jobbar med att etablera Ett bra uteliv som begrepp i 
samhället och i den alkoholpolitiska agendan samt att skapa en medvetenhet bland unga om 
att de har rätt till Ett bra uteliv. 

Problembild 

Kunskap till handling 
Förra året ansåg vi att kunskap och utbildning inom det drogpolitiska området var en 
bristvara. Så ser vi det inte längre. Vi har en enorm kunskap och en hög utbildningsnivå i vårt 
avlånga land, däremot är vi för blyga med att sätta den i användning. UNF kan - nu gäller det 
att vi ska våga och göra. Verktygen finns, vi behöver bara använda dem.  

Attityd 
Ett bra uteliv behöver integreras bättre på alla nivåer inom UNF. Utskottet pushar och 
peppar lite grann men det finns inte tillräckligt med engagemang underifrån. Att vi har 
medvind i många politiska frågor tror vi tenderar att passivisera medlemmarna en aning 
eftersom vi inte har någon livsviktig fråga att slåss för just nu.  

Rädsla hindrar oss 
Politik upplevs roligt, men ansträngande. Det finns just nu en stor press på att vara politiskt 
korrekt inte bara inom UNF, utan överallt inom de svenska medierna - vilket resulterar i att 
medlemmar och UNF inte vågar vara lika radikala som tidigare. UNF är en seriös 
samhällsaktör, och inte att förglömma är vi en ungdomsorganisation, men trots detta är vi 
konstant begränsade över att inte få bli moraliserande. Risken är att allt för mycket 
redigerande och korrigerande kväver den rebelliska aktivismen inom rörelsen. Någon intern 
drogpolitisk debatt finns ju tyvärr inte att tala om, och drogpolitik tenderar att isoleras till 
den grad att det inte ses som en naturlig del av verksamheten inom många av UNF:s distrikt.  

EU 
Det EU-strategipolitiska läget är just nu osäkert och UNF:s påverkansmöjlighet för att 
säkerställa en ny och bra strategi är mycket små. Utgången är inte given men UNF jobbar 
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aktivt med frågan på hemmaplan och vi ser ett större engagemang för EU-frågorna än på 
länge internt i UNF.  

Vinnande taktik 

We can do it! 
Vi anser att kunskap och och självförtroende inte längre är bristvaran i UNF-Sverige, utan 
snarare en svårighet att få “tummen ur” och genomföra sin första gång inom alla områden. 
Utskottet måste jobba för att engangemanget ska växa underifrån och vi måste nära det 
brinnande arrangemanget som finns samt väcka lite jävlar annamma i organisationen.  

Gemenskap 
För att alla påverkare ska känna att de gör skillnad tror vi att regelbundna, gemensamma 
aktiviteter är viktiga. Det handlar om att kunna bli inspirerad på aktionshelger, men även att 
kunna kommunicera och utbyta erfarenheter mellan träffarna eller att på flera platser 
samtidigt göra samma sak och tillsammans bidra till ett gemensamt resultat. Detta för att 
stärka medlemmarna och engagemanget. En möjlighet är att under folknykterhetens vecka 
genomsamt göra olika politiska aktioner och påverkansarbete.  

Tydlighet 
Genom att vara tydliga i alla led, både med vad vi vill och vilka vi riktar oss till hoppas vi att 
hjälpa våra grupper att komma igång. Vi måste vara tydliga med alla tillgängliga resurser och 
verktyg, men kanske även stötta och skapa en ansvarskänsla genom att hjälpa dem att sätta 
mål. Vi vill också rikta vår energi mot de drogpolitiska grupperna före DS:arna, då grupperna 
redan består av politiskt intresserade personer.  

Drogpolitiska nätverket 
En sista och viktig pusselbit i att lyckas med det drogpolitiska arbetet är att få det 
drogpolitiska nätverket att fungera med god kontinuitet. De blir våra förlängda ögon och 
öron och med vassa pennor finns påverkansmöjligheter i mottagliga kanaler som vi just nu 
inte utnyttjar till fullo. 

Utmaningar 

Livsviktig fråga 
Av de senaste sex månadernas arbete med att driva utelivsfrågorna kan vi konstatera att de 
mottagits väl och är lättarbetade. Det går att hitta en ingång med alla politiker oavsett 
intresse/fokusområde och för varenda ungdom mellan 13-25 år är det relevanta frågor för 
just dem. En utmaning vi ser är att göra utelivsfrågorna till livsviktiga. Det går inte att se några 
direkta negativa konsekvenser av att antalet nyktra mötesplatser blir färre eller att det inte 
finns tillfredsställande utbud av alkoholfritt på krogen. Vi behöver problematisera och 
formulera utelivsfrågorna så de uppfattas som livsviktiga för att både medlemmar och 
politiker verkligen ska gå igång på dem. Hur detta ska göras ser vi som en utmaning.  
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Behålla engagemanget efter att ha blivit inspirerade 
Vi upplever att det driv och den pepp som finns efter exempelvis Ett bra uteliv-helgen ganska 
snabbt mattas av. Vi är bra på att inspirera vid ett fysiskt möte men därefter tappar många 
medlemmar engagemanget och orken/lusten att göra saker. Ett bra uteliv bygger på att 
många medlemmar vill göra mycket och vår utmaning i höst är att se till att inspirationen blir 
till engagemang som håller i sig och fortsätter växa trots att vi inte kan mötas och peppa 
varandra varje dag.  

Styra den drogpolitiska debatten 
Vår ambition är och var varit att styra den drogpolitiska debatten genom att snarare vara 
proaktiva än reaktiva. Vår spontana känsla är att vi inte lyckats med detta och att detta 
fortfarande är en utmaning vi står inför. Samtidigt kanske ett sådant mål är näst intill omöjligt 
att nå. Vår kommunranking och arbetet med Almedalsdrinken är våra största framgångar 
både politiskt och medialt och dessa nyheter skapade vi ju själva genom att vara just 
proaktiva. Vi ser det dock fortfarande som en stor utmaning att styra den drogpolitiska 
debatten och frågan är om vi ska ha det som mål?  

Sociala medier - storsatsning? 
Vi sneglar på Almedalsdrinken och ser att en stor anledning till att den blev en succe beror på 
ett gedigert arbete med att sprida den via sociala medier. Vi tror att #brauteliv skulle kunna 
få stort genomslag och engagera en stor mängd människor som inte är medlemmar i UNF 
genom att exempelvis recensera utbud och kvalité på utelivet runt om i Sverige men för 
detta krävs en enorm insats. Frågan är om detta är något POP klarar av och om det är rätt väg 
att gå? 

Nationell fråga 
Utskottet har under hela det här året haft som ambition att välja en nationell politisk fråga 
som vi fokuserat kan driva. Flera försök har gjorts men det har varit svårt att prioritera och 
formulera eftersom vi vill vara säkra på att vi väljer rätt. Samtidigt märker vi att 
utelivsfrågorna på bred front också fungerar att driva eftersom det alltid finns en ingång. Vår 
samlade erfarenhet säger dock att om vi vill göra skillnad så måste vi välja en konkret, specifik 
och mätbar fråga som vi kraftsamlar kring på nationell nivå. Ska vi eller ska vi inte? 

Frågeställningar att diskutera 

1. Ska UNF på nationell nivå driva utelivsfrågorna på bred front eller fokusera på en 
nationell drogpolitisk fråga? 

2. Ska utskottet satsa mest resurser på lokal och nationell press eller påverkan? 

3. Ska folknykterhetens vecka organiseras av det drogpolitiska utskottet? 

4. Är sociala medier en arena där Ett bra uteliv kan vinna mark, samt finns det andra 
arenor som utskottet borde utreda eller fokusera på? 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att  diskutera bilagan inklusive ovanstående frågeställningar och låta diskussionen 
utgöra svaret.  

Drogpolitiska utskottet genom Linda Engström 
Alvik, 2012-09-04 
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Strategisk diskussion: Sociala utskottet 
 

Introduktion 

Sociala utskottet har analyserat nuläget, formulerat problembild och diskuterat 

utmaningar och taktik framåt i UNF:s sociala frågor. Utskottet vill ha en diskussion med 
övriga förbundsstyrelsen för att komma vidare i processen med att utveckla UNF i områdena 
kamratstöd, hållbart engagemang och inkludering. 

Nulägesanalys 

Kamratstöd 
Begreppet Kamratstöd har glömts bort på många håll, men det finns behov och intresse av 
ämnet. Kompisboken är en bra grund, men saknar en tydlig handledning om hur vi lokalt kan 
arbeta med Kamratstöd. 

Det finns stor kompetens inom området, t ex många kompetenta ledare som gått 
kamratstödskurser. Dessa kan vi använda oss av mer. Vi har bra samarbete med ledare i 
IOGT-NTO som stöttar och delar med sig. På våra folkhögskolor Wendelsberg och Tollare 
finns stor kompetens inom området som används genom bl a Projektbildaren och 
samverkanskurser. 

En stor brist är att det på många håll saknas en stadig, regelbunden verksamhet som ger 
trygghet och rutin för medlemmar som behöver just det. Föreningsverksamhet som inte är 
öppen kan hindra folk att komma in i verksamheten. Verksamheten är dock även vår stora 
styrka och grunden i Kamratstödsarbetet. 

Ett hållbart engagemang 
DO-, DK-nätverk och distriktsstyrelsesamlingar stärker engagemang och ger utbyten som är 
väldigt viktiga för distrikten. Inspirerade och motiverade ledare ger medlemmar som trivs i 
UNF. ”UNF engagerar” har startat diskussioner och är en bra handledning. Det finns en rädsla 
för att sitta i styrelser då de som sitter i styrelser ofta gör allt inom föreningen/distriktet. Det 
talas om nya former av organisering i landet vilket kan vara mycket positivt då vi genom att ge 
möjlighet till engagemang på fler sätt än styrelseposter kan locka nya målgrupper. 

På många håll i landet finns det en rädsla för ledarskap och samtidigt ett stort behov av 
personer som fångar upp engagemang. Ofta blir det konsulentens uppgift, men i distrikt som 
inte har konsulenttjänst på plats saknas ofta tiden för detta hos de ideella. Det blir ett 
kvalitetsarbete där kvantiteten (ofta administrationen) tar all tid. 
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Resurser i landet varierar(konsulent, pengar, aktiva medlemmar, kunskap, aktiva tidigare 
generationer). De resurssvaga distrikten får svårare att behålla medlemmar, framförallt 
nyvärvade. Kvalitetsarbetet tappas, eller så tappas kvantiteten och medlemmar saknar då 
grundkunskap i styrelsearbete. KASAM är mycket högt i vissa distrikt och svagt i andra. 

Fadderdistrikt har gjort svaga distrikt starkare och starkare distrikt mer ödmjuka. Det är 
viktiga utbyten för distrikten på många plan, framför allt bygger det fina relationer i landet. Vi 
kan ana en kunskapsutjämning i landet. Skolprojekt eller utåtriktade storsatsningar visar stor 
framgång.  

Inkludering 
”UNF inkluderar” är en bra start. Den behöver implementeras i föreningar och i de lokaler 
UNF finns i. Individperspektivet för personer som inte passar in i UNF-normen tappas lätt 
bort. Personer med funktionshinder eller anpassade behov exkluderas vid arrangemang. 

Medlemmar har överlag en bra attityd gentemot varandra och UNF. Däremot bör vi arbeta 
mer med gränssättning i organisationskulturen. Det blir också lätt en stark kompiskultur i 
UNF som blir svår att komma in i. Det pågår diskussioner om inkludering och det finns 
eldsjälar i frågan. Vi har bra kontakter i andra organisationer som vi kan samarbeta med i 
dessa frågor. 

Medlemmar värvar likasinnade. Vi behöver värva brett för att kunna ha något att jobba med 
och för att växa. Vi behöver värva medlemmar som har andra etniciteter, religioner, politiska 
åsikter etc än vad just du och jag är vana vid. Om vi anpassar organisationen så att den är mer 
öppen och erbjuder fler alternativ kan vi få fler medlemmar som ger nya perspektiv och 
öppnar nya arenor. Medlemmar kan också trivas bättre och välja att stanna längre i UNF. 

Den vinnande taktiken 

Kamratstöd 
Kamratstödsbegreppet bör förtydligas. Specialisten spelar en viktig roll. I UNF:aren ska 
Kamratstöd alltid finnas med som en del. Genom att vi sprider begreppet kan vi 
avdramatisera det. Vi måste ta tillvara på den kunskap som finns. 

Stödgruppssamarbetet bör bli mer konkret och tydligt i hur detta går till så att medlemmar 
kan arbeta med detta lokalt. Ett långsiktigt arbete med stödgrupper utvecklar 
organisationen och stärker ideologin för både organisationen och den enskilde 
medlemmen. 

Kamratstödsarbetet har också en opinionsbildande del där vi med kampanjerna Vit jul och 
Vart femte barn skapar opinion om barn och unga i missbruksmiljö. I detta behövs det också 
aktiviteter, speciellt vid högtider, och utskottet funderar på midsommaraktiviteter med 
Kamratstödsfokus där samarbetet med stödgrupper skulle stärkas. 
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Föreningsverksamheten som grunden för Kamratstödsarbetet behöver stärkas, utvecklas 
och öppnas upp. Det behöver bli tydligare vad som händer och var. Det ska vara enkelt att 
hitta den informationen. Distriktens sidor på hemsidan bör utvecklas för att medlemmar ska 
kunna få bra information om verksamheten just där de bor.  

 

Ett hållbart engagemang 

KASAM är ett nyckelbegrepp – information som kommer ut ska vara begriplig och det ska 
finnas förutsättningar för en god grundkunskap. Det är viktigt med delegering och stöd för 
att hantera uppdrag och förverkliga idéer, att kunna göra det som den enskilde medlemmen 
drömmer om och brinner för. Information som går ut till medlemmar måste vara mer 
individanpassad och personlig, tala till medlemmen utifrån där den befinner sig. 

Återväxten i distrikten är central. Vi behöver engagera nyvärvade för att skapa stabilitet. 
Ledarskapet i UNF behöver få status och begreppet breddas. Det behövs fler som kan vara 
förebilder och lära upp nyvärvade och leda dem rätt i organisationen. Volontärbyrån kallar 
detta för ”volontärsamordnare”. 

Fadderdistrikten har redan gett resultat och detta kan utvecklas ännu mer för att 
kunskapsutjämna och stärka landet som helhet. Spridning av goda exempel/koncept behövs. 

Inkludering 
Utbyten med andra organisationer berikar UNF och ger en större förståelse för andra 
målgrupper, vilket öppnar möjligheten för bredare medlemsvärvning än det som görs idag. 
Vi ser ett värde av att ta reda på vad som är normen i UNF, vad som exkluderar och på vilket 
sätt vi istället kan inkludera. Detta kan bli en del av medlemskapsutredningen. UNF-normen 
ska istället bli en inkluderande norm. En väg kan vara att sätta igång en dialog i landet genom 
samtalsgrupper och ett enkelt studiematerial med frågeställningar. Samtal skapar förståelse 
och ger nya perspektiv.  

     Det behöver bli tydligare att det finns alternativ till masslogi och att alla aktiviteter på 
arrangemang är frivilliga. Verksamheten behöver anpassas, så att även personer som inte 
känner sig bekväma i vissa UNF-lekar och i krävande aktiviteter kan vara med. Detta kan till 
exempel låta sig göras med varierande umgängesformer och kurspass. 

Utmaningar 

De utmaningar utskottet ser med sitt arbete handlar främst om att Kamratstöd och 
Inkludering kan vara komplext att arbeta med och att medlemmar kan vara rädda för 
begreppen då det upplevs som svårt att greppa. Det kan göra att Kamratstödsarbetet inte 
implementeras i verksamheten på ett effektivt sätt och att det utan aktivt arbete kan 
försvinna på sikt. Det kan också vara en utmaning för UNF att hantera många medlemmar 
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med svår bakgrund. I Maskrosbarn har de hamnat i just den situationen där det har varit svårt 
att hantera. 

     Liksom det är en utmaning för UNF att utmana vår egen struktur och kultur och värva brett 
och nytt, är det också en utmaning att få medlemmar att vilja stanna kvar. Vi behöver 
förbereda UNF på mer mångfald genom att öppna våra strukturer, men också för att behålla 
de medlemmar vi har. Den starka kompiskulturen, styrelserädsla, brister i delegering och 
fördomar kan utgöra hinder för att få medlemmar att stanna och UNF att växa. 

Frågeställningar att diskutera 

1. Vad och vem är UNF om fem år? 
2. Hur kan UNF ta vara på medlemmars engagemang? 
3. Hur kan det bli lättare och mer attraktivt att sitta i en styrelse? 
4. Vad behövs för att skapa stadga i föreningsverksamheten? Vad är socialt- och vad är 

organisationsarbete? 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att ge det sociala utskottet i uppdrag att fortsätta processen 

Sociala utskottet genom Linda Adolfsson 
Västerås, 2012-09-04 
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Strategisk diskussion: Globala utskottet 
 

Inledning 

Globalt och internationellt. Bistånd och utbyte. Ord som vi alla har hört, reflekterat över och 
bildat oss en uppfattning om. Men vad händer egentligen på vår globala front? Hur ser 
arbetet ut egentligen och vart ska det föra oss? 

Tanken med det här underlaget är att skapa ett samförstånd om var vi hamnat någonstans 
idag och vart vi ska vara imorgon. 

Först diskuterar vi nulägesanalysen och problematiseringen. Sedan diskuterar vi den 
vinnande taktiken och utmaningarna. 

Nulägesanalys och Problematisering 

Det känns svårare att utvärdeta sig själv så till skillnad från föregående år kommer vi inte att 
använda så hårda ord. Annars är det sig likt.  Det är fortfaranda samma problem som vi jobbar 
med, även om det känns bättre nu då vi jobbat mot dessa problem.  

Otydligt 

Vi ser det globala arbetet som otydligt. Otydligt i den bemärkelsen att många medlemmar 
eventuellt vet om att vi arbetar internationellt, men har svårt att få en översikt över hela det 
globala området. Det är spretigt och man ser helt enkelt inte skogen för alla träd. Denna 
otydlighet gör det svårt för medlemmar att engagera sig på egen hand. Det gör också att det 
är svårt att utvecklas inom området. 

Smalt 

Vi ser att det globala arbetet utförs av en smal medlemsskara och saknar lokal förankring. 
Det händer att man omnämner distrikt och föreningar som värvningsstarka eller 
drogpolitiskt aktiva men det är däremot sällan man hör talas om globalt starka distrikt. 
Kanske åker man som ensam deltagare från ett distrikt på en kurs och pratar om väldigt stora 
saker, det är svårt att få med sig något konkret hem att jobba med. Vi tror att smalheten 
hindrar det globala arbetets utveckling.  

Kortsiktigt 

Allting hänger givetvis ihop men den tredje delen är att det är kortsiktigt.  Kortsiktigt i den 
bemärkelsen att man sällan tar till vara på den rutin som medlemmar samlar på sig under sitt 
deltagande i en global aktivitet.  
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Arbetet genomförs inte som en del i en längre process där medlemmars erfarenhet 
successivt ökar och där vi kan utnyttja dessa erfarenheter senare i vårt arbete. Det blir bara 
en grej. 

Attityder 

Vi ser dock att attityderna börjat vända. Det finns en känsla av att ”jag” får vara en del av det 
globala, och Active-seminarierna har fått nya sökanden. Vi ser unga och oerfarna som visar 
framfötterna.   

Vinnande taktik 

Med ett år bakom oss vill vi nu fortsätta att blicka framåt.  Mot ännu obruten global mark. Vi 
kan inte stanna. Men måste först känna efter att vi är på rätt spår och ska fortsätta så, eller 
kanske ändra fokus och mål. Vart är det då exakt vi ska, och hur kommer vi dit? Och är vi ens 
halvägs? 

Tydlighet, bredd och långsiktighet. Det är det vi vill att det globala arbetet ska utstråla vid 
kongressen 2013 

Hur skapar man tydlighet? 

Vi tror att man bäst skapar tydlighet genom att öka förståelsen för något. I vårt fall innebär 
det att vi måste kommunicera ett tydligt budskap till våra medlemmar om vad vårt globala 
arbete går ut på, hur man kan engagera sig och varför det är viktigt. I vår mening handlar 
detta om en bred kommunikationsinsats för att höja lägstanivån när det gäller kunskapen 
hos den vanlige medlemmen. Samt att den intresserade lätt ska få sin överblick. 

Hur breddar vi engagemanget? 

När man vill tänka stort måste man ibland tänka smått. Precis så tror vi att det är med globalt. 
Vi vill nämligen att det globala arbetet går från att vara något som styrs av en liten grupp på 
förbundsnivå till att vara baserat på lokala grupper. De lokala grupperna kräver en stark 
förankring på distrikts- och föreningsnivå, men gör i gengäld att medlemmars engagemang 
kan fångas upp mycket tidigare än innan. Tillsammans kommer de också utgöra den 
huvudsakliga plattformen för vårt globala arbete. I det långa loppet ser vi också de lokala 
grupperna som en bra grogrund för samarbete med andra organisationer med likartade 
globala verksamheter. Detta är vi medvetna om kräver stor ansträngning och kommer att 
kräva mycket av osss under kommande året. Det är därmed inte sagt att det bara är att 
bredda engagemanget bland våra medlemmar, det är även att bredda engagemanget bland 
våra frågor. Det börjar på ett läger och slutar på Världens Barngalan, eller i Thailand kanske? 

Hur tar vi tillvara på medlemmars globala rutin? 

Att skapa långsiktighet inom det globala arbetet behöver egentligen inte vara särskilt svårt. 
Som vi ser det handlar det, enkelt uttryckt, om att förvalta de kunskaper och erfarenheter 
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som våra medlemmar samlar på sig under sitt deltagande i globala aktiviteter. Det kan man 
göra på många olika sätt, men grundtanken är för oss densamma, oavsett om det handlar om 
att utnyttja medlemmen som föreläsare eller att återsamla deltagarna efter globala 
arrangemang. Vi tror att detta kommer underlätta arbetet för oss, men framförallt för 
kommande globala utskott. 

Vi ska kämpa mot våra mål, några har vi långt kvar till och de andra har vi som mål att kunna 
mäta. 

• UNF samlar in 100 000 kronor till IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut både 
inom och utanför ramen för Världens barn. 

• 20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering av det globala arbetet. 
• UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten och utbyten med sex 

samarbetsorganisationer, varav hälften genom NORDGU eller ACTIVE. 
• UNF skickar 200 UNF:are på NORDGU- och ACTIVE -arrangemang. 
• UNF har lättillgängliga verktyg för att underlätta enskilda medlemmars engagemang. 
• UNF utbildar 300 medlemmar i globala frågor. 
• 20 föreningar arbetar aktivt med globala frågor. 
• UNF samarbetar med relevanta svenska aktörer för att uppdatera och utveckla vårt 

arbete. 
• UNF utformar en plattform för globalt intresserade medlemmar i UNF och dess 

samarbetspartners. 

Utmaningar 

Givetvis kommer inte vägen mot vårt mål att vara spikrak. Tvärtom lär det dyka upp mycket 
på vägen som ska komma att påverka vårt arbete i stort och i smått. Vi har försökt att 
identifiera några av dessa redan nu, för att kunna bemöta dem på ett tidigt stadium. Vi är 
också innerligt tacksamma för alla ytterligare idéer på ämnet. 

Vi har idag breddat vår medlemsbas. Året som gått har mycket handlat om att skapa 
förutsättningar inför detta år. 

De lokala grupperna är ett viktigt verktyg för att skapa en lokal förankring, en tanke som vi 
inte är de första att tänka. Vår erfarenhet är dock att det är svårt att lyckas av flera skäl. På 
förhand tror vi att detta därför kan komma att kräva mycket tid, kommunikation och 
eventuellt resor. 

Det är också en stor utmaning att fortsätta ha ett aktivt deltagandet på NORDGU och 
ACTIVE-arrangemang. 

Vi behöver också ställa oss frågan om och hur vi ska samla in pengar till III och Världens Barn. 
100 000 säger vi att vi redan fixat. Men är det de 100 000 som menas i arbetsplanen? 
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En annan fråga som vi undrar är hur hög prioritet vi tycker att de globala utbytena har. 
Främst ekonomiskt då det ofta krävs en hel del pengar. 

 

Globala utskottet genom Rasmus Åkesson 
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Anslag till Våra Gårdar 2013 
 

Till 

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) 
IOGT-NTO:s juniorförbund (Junis) 
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) 

Ansökan om anslag till Våra Gårdar för 2013, och underlag för den överläggning vi 
kommer att genomföra 2012-09-25. 

Vad är Våra Gårdars roll 

Utdrag från våra stadgar: 

Våra Gårdar är en service- och intresse- organisation för nykterhetsrörelsens och andra 
organisationers alkoholfria fastigheter och lokaler i Sverige. 

Våra Gårdar har till ändamål 

att värna om de allmänna samlingslokaler som nykterhetsrörelsen och andra 
organisationer förfogar över och stimulera tillkomsten av nya, 

att medverka till att nykterhetsrörelsens samlade fastighets- och lokalbestånd 
utvecklas i positiv riktning, samt 

att verka för att fler helnyktra miljöer etableras i landet. 

Våra Gårdar är en del av den samlade nykterhetsrörelsen, och vi är beroende av en bra 
samverkan och ett bra stöd från de olika medlemsorganisationerna. Enligt vår uppfattning 
har samspelet med era ungdomsförbund och ert stöd utvecklats mycket positivt under 
2000-talet. Men ingenting är så bra så att det inte går att utveckla och förstärka. 

Verksamhets- och fastighetsutveckling ”hand i hand” 

Vår roll inom Våra Gårdar är att stimulera våra medlemmar att utveckla, förändra och 
modernisera sina fastigheter och lokaler, så att de uppfyller behoven för dagens och 
morgondagens verksamhet. Det är av yttersta vikt att rörelsens verksamhet till betydande 
del nyttjar våra lokaler. För att vi på Våra Gårdar ska kunna serva våra medlemmar krävs att vi 
har en rimlig uppfattning om vilka lokalbehoven är för hela IOGT-NTO rörelsen, idag och i 
framtiden. Om fastigheten enbart utvecklas för att tillfredsställa våra externa hyresgästers 
behov, kan man ifrågasätta vilket värde den har för nykterhetsrörelsen. Vår uppfattning är 
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att utvecklingen av våra fastigheter och lokaler måste gå ”hand i hand” med 
verksamhetsutvecklingen. Den del av verksamhetsutvecklingen där vi på Våra Gårdar är en 
resurs är film-, konst- och kulturverksamheten samt kanske det viktigaste för er, barn- och 
ungdomsutvecklingen av lokalerna. 

 

 

 

 

Våra Gårdars satsning på ungdomsutveckling 

Riksomfattande projekt 

Våra Gårdar har i 4 ½ år bedrivit ett centralt projekt, där ni från UNF, Junis och NSF har varit 
med i Styrgruppen. Under hela perioden har vi haft förmånen att ha samma processledare i 
form av Vivi-Anne Lovelock på ½ tid 2008-2011 och från 1 mars 2012 utökades tjänsten till 
heltid bland annat tack vare ett extra stöd från UNF och Junis. 

Under första året arbetade vi med 9 lokala orter; Arvika, Hedemora, Stehag – Eslöv, 

Stenhagen – Uppsala, Södertälje, Klara Södra – Stockholm, Alby – Stockholm, Bredsjön – 
Göteborg och Sollebrunn. 

Från 2009 har arbetet bedrivits i ett antal ”navorter” där vi arbetat med flera lokaler inom 
samma område. 2009-2010 var det Umeå, Örebro, Göteborg och Jönköping. 2010-2011 var 
det Karlstad, Skövde, Linköping och Skellefteå. 2011-2013 arbetar vi med Stockolm, Uppsala 
och Gävle. Vi har i dagarna lämnat in en ansökan till Boverket för 2013 -2014. 

Lokala projekt 

De lokala projekt som erhållit bidrag 2007-2011 är Växjö, Norrtälje, Älvdalen, Funbo, 
Finnerödja, Söderhamn, Ockelbo, Skutskär, Hedemora, Blå Bandet Tibro, Nybro, Umeå, 
Vännäs, Jättendal, Sollentuna, Rimforsa, Horn, Östersund, Nyköping, Ulvsby – Karlstad, Råda, 
Skövde, Sandviken, Fagersta, Stockholms distrikt – Skarpnäck och Blå Huset Sollebrunn. 
Dessa har tillsammans erhållit drygt 6,6 miljoner från Boverket för att lokalerna ska fungera 
bättre för barn- och ungdomsverksamhet. 

Summering 

Under de fem år som Boverkets samlingslokaldelegation fördelat medel för 
ungdomsutveckling har Våra Gårdar och de lokala föreningarna erhållit tillsammans 9,5 
miljoner vilket är 39,6 % av de pengar som fördelats. Vid fördelningen 2010 och 2011 
tilldelades vi över 50 % av anslaget. 
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Våra Gårdar upplever att satsning på ungdomsutvecklingen har betytt mycket för många av 
våra lokaler och har varit positivt för era organisationer. 

 

 

Arbetsplan för perioden 2012 - 2014 

Våra Gårdars ombudsmöte i början av maj i år, som var en mycket positiv tillställning, 
fastställde vår arbetsplan för perioden 2012 -2014. I arbetsplanen har de flesta rubriker en 
stark koppling till ert utvecklingsarbete: - alkoholfria mötesplatser, - den allmänna 
samlingslokalen, - tillgänglighet, - teknikutveckling, - föreningslokalen, - nya mötesplatser, -
verksamhetsutveckling – samspelet mellan lokaler och verksamhet, - ungdomsutveckling, - 
konst och kultur, -bioverksamhet, - det ideella engagemanget och personalutveckling, 
ekonomi och kommunikation. Vi bifogar arbetsplanen. 

Hur finansierar Våra Gårdar sin verksamhet. 

De intäkter vi har till Våra Gårdar är: - statsbidrag, - anslag från IOGT-NTO, UNF, Junis, NSF 
och Blå Bandet, -uppdragsersättningar, -medlemsavgifter, -annonsintäkter och kursavgifter. 

Under innevarande år 2012 har vi en budget som visar på ett underskott på ca 275 tkr. 
Föregående år gjorde vi ett underskott på 50 tkr och 2010 var det 256 tkr. Vi fortsätter att 
bedriva ett opinionsbildningsarbete för att öka de statliga bidragen och har lyckats höja dem 
de senaste åren, men upplever att det blir svårare. För 2013 ska vi arbeta för att höja anslagen 
för bio- och kulturverksamheten. 

Några argument för att UNF, JUNIS och NSF bör satsa ekonomiskt på Våra Gårdar 

• Våra Gårdar arbetar för att utveckla fler alkoholfria miljöer för alla åldrar. Här krävs 
såväl arbete med attitydförändringar som fysisk förändring av våra lokaler. 

• Våra Gårdar satsar mer på kulturverksamheten och här har barn- och 
ungdomskulturen en hög prioritet. 

• Vårt gemensamma utvecklingsprojekt med stöd från Boverket. 

• Våra Gårdars arbete med Boverksansökningar för standardhöjande åtgärder av 
fastigheterna. Under perioden 1998-2012 har IOGT-NTO föreningarna erhållit ca 50 
miljoner i statsbidrag för upprustning, då tillkommer ca 20 miljoner i kommunala 
bidrag. 

• Processarbete med föryngring av fastighetsstyrelser. 

• Digitaliseringen av våra lokaler. 
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• Arbete för en nyetablering av samlingslokaler/föreningslokaler i bostadsområden, 
förorter och städer där de saknas i dag. 

• Genom att Våra Gårdar möter andra samlingslokalorganisationer, Boverket, statliga 
myndigheter, Hela Sverige ska leva m.fl. blir vi en representant för 
nykterhetsrörelsen, lyfter fram de alkoholfria miljöerna och den restriktiva 
alkoholpolitiken. 

Anslagen från era ungdomsorganisationer 

De anslag som ni ungdomsorganisationer har beviljat oss för 2012 är: 

NSF  70 000 kr 

Junis  50 000 kr + 50 000 kr för köp av tjänster 

UNF  75 000 kr + 50 000 kr för köp av tjänster 

Tillsammans förstärker ni vår ekonomi med 295 000 kr av vår totala budget på cirka 8 
miljoner. 

Hur utveckla samarbetet Våra Gårdar och era ungdomsorganisationer 

Vid överläggningen den 25 september kommer Våra Gårdar att representeras av 
undertecknad Olle Häggström och vår ordförande Torsten Friberg, vi ser framemot ett 
konstruktivt samtal hur vi ska utveckla samarbetet. 

Ansökan om anslag för 2013 

Vi ansöker om ett anslag på 150 000 kr per organisation för 2013. 

Önskas ytterligare upplysningar kontakta undertecknad Olle 
Häggström, olle.haggstrom@varagardar.se eller 0733–72 63 52. 

 

Med vänliga hälsningar  

Våra Gårdar 
Olle Häggström, VD 

  

mailto:olle.haggstrom@varagardar.se
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Fastställd arbetsplan för Våra Gårdar för perioden 2012-
2014. 
 

Våra Gårdar ska stå för välkomnande och flexibla alkoholfria mötesplatser öppna för en 
mångfald av samtal och verksamhet. 

Våra Gårdar en serviceorganisation 

”Våra Gårdar är en service- och intresseorganisation för nykterhetsrörelsens och andra 
organisationers alkoholfria fastigheter och lokaler i Sverige”, är formuleringen i stadgarna. 
Genom Våra Gårdar kan alkoholfria lokaler och mötesplatser få del av teknisk och juridisk 
support, energirådgivning och fördelaktiga inköp, utbildning och marknadsföring samt en 
fördelaktig försäkringslösning. Arbetsplanen är en summering av många års erfarenhet vad 
våra medlemmar önskar hjälp med och den viljeinriktning som finns med Våra Gårdar som 
riksorganisation. 

Alkoholfria mötesplatser 

Det unika med våra lokaler är att de är alkoholfria mötesplatser. 

Målsättningen är: 

att hos alla medlemsföreningar stärka profilen – den alkoholfria mötesplatsen, 

att stärka stoltheten för våra alkoholfria lokaler, 

att stärka samarbetet med våra medlemsorganisationer. 

Aktiviteter: 

• Under hösten 2012 stimulera våra medlemsföreningar att genomföra Kalas-Bra, en 
tipskatalog med aktiviteter för att synliggöra våra lokaler och arrangera olika former 
av alkoholfria fester. 

• I samverkan med våra medlems- och samarbetsorganisationer synliggöra de 
alkoholfria mötesplatserna för den övriga ideella sektorn samt den kommersiella 
och politiska sektorns företrädare och för beslutsfattare på alla nivåer. 

• Stimulera medlemsorganisationerna att producera och marknadsföra profilmaterial 
anpassade för deras lokaler. 

• Inspirera andra samlingslokaler att skapa alkoholfria oaser i sina lokaler. 

• Överlägga med medlemsorganisationernas företrädare. 

• Medverka på samtliga medlemsorganisationers förbundsmöten, kongresser etc. 
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• Tillsammans med NBV och våra folkhögskolor utveckla och utöka kultur- och 
folkbildningsverksamheten i våra lokaler. 

Den allmänna samlingslokalen 

Med en allmän samlingslokal menas en lokal som hålls öppen och tillgänglig för alla, där man 
kan bedriva en allsidig verksamhet. Samlingslokaler anslutna till Våra Gårdar är alkoholfria 
mötesplatser. 

Målsättningen är: 

att stärka de samlingslokalägande organisationernas påverkansgrad gentemot 
politiker och tjänstemän, 

att stärka och utveckla samarbetet inom Samlingslokalorganisationernas 
Samarbetskommitté (SamSam), 

att lokaler anslutna till Våra Gårdar upprättar underhållsplaner som de följer, 

att lokalerna utvecklas för framtidens behov och måste då vara mer flexibla, 

att Våra Gårdar förmedlar ett 30-tal bidragsansökningar per år till Boverket, 

 att stimulera till samverkan mellan våra lokaler inom varje kommun 
och att det sker ett naturligt samspel med kommunen. 

Aktiviteter: 

• Inom SamSam organisera olika former av opinionsbildande aktiviteter i samband 
med de politiska partiernas samlingar för kommun- och landstingspolitiker under 
2013. 

• Agera gemensamt inom SamSam för att öka de statliga bidragen till 
samlingslokalerna. 

• Genomföra och delta i studieresor med Samlingslokaldelegationen med personal 
från Boverket och Departementen. 

• Genomföra regelbundna överläggningar med ordförande och tjänstemän inom 
Folkets Hus och Parker och Bygdegårdarnas Riksförbund på riks- och regionnivå. 

• Stimulera föreningarna till studiebesök i varandras lokaler och uppmuntra distrikten 
att arrangera rundresor. 

• Ge tips på framtidens lokaler t.ex. genom artiklar i tidningen Våra Gårdar, på 
hemsidan och i seminarier. 
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• Bistå föreningarna att söka statligt stöd via Boverket och kommunalt bidrag för att 
utveckla fastigheterna. En av de delar som stimuleras är ekonomisk och miljövänlig 
energianvändning. 

• Under hösten 2012 genomföra 6 – 8 endagsutbildningar kring materialet Kolla Våra 
Gårdar. (Materialet innehåller information om egenkontroll och planering av 
underhåll, målgruppen är operativa styrelseledamöter och vaktmästare.) 

• Introducera projektet Första intrycket som uppmärksammar entréer och foajéer så 
att de ger ett mer välkomnande intryck. Vi samarbetar mer konkret med föreningar 
som vill satsa och sprida i övrigt kunskap och erfarenheter genom tidningen och 
speciella seminarier. 

• Samla lokalägande föreningar inom samma kommun för att kunna genomföra 
gemensamma aktioner och uppvaktningar. 

Tillgänglighet 

Målsättningen är: 

att alla våra lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade så att verkligen alla ska kunna 
besöka dem. 

Aktiviteter: 

• Bistå föreningarna till att söka statligt stöd för tillgänglighetsanpassning via 
Boverket. 

• Arrangera utbildningar om enkelt avhjälpta hinder och hur vi tillgänglighetsanpassar 
våra lokaler. Utbildningen kan ingå i endagsutbildningarna kring materialet Kolla Våra 
Gårdar. 

• Inom ramen för ungdomsutveckling stimulera föreningarna att göra lokalerna 
tillgängliga för såväl organiserad som spontan ungdomsverksamhet. 

• Utveckla den mångkulturella tillgängligheten. 

Teknikutveckling 

Målsättningen är: 

att lokaler anslutna till Våra Gårdar ska satsa på teknikutveckling, så att lokalerna 
är utformade för 2010-talet, 

att påskynda teknikutvecklingen genom att engagera fler unga medlemmar i 
arbetet och samtidigt använda den nya tekniken för att locka fler unga att arbeta med 
lokalfrågor. 
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Aktiviteter: 

• Arbeta aktivt för att markant öka antalet digitala lokaler. 

• Arrangera utbildningar och andra samlingar för att lyfta fram teknikutvecklingen i 
våra lokaler. 

• Fortsätta bedriva ett utvecklingsarbete i samverkan med medlemsorganisationer, 
NBV och Miljonlotteriet. 

• Ge service till mindre lokaler för en fortsatt teknikutveckling, som kan vara mycket 
annat än digitalisering. 

Föreningslokalen 

I kommuner där det saknas samlingslokaler inom nykterhetsrörelsen kan föreningslokaler 
skapas i hyrda lokaler. Då är det viktigt att utforma en, efter förutsättningarna, optimal 
föreningslokal. 

Målsättningen är: 

att fler föreningar ska skapa sin optimala föreningslokal i en befintlig 
samlingslokal, affärsgalleria, bostadshus eller annan lämplig plats. 

att föreningslokalen ska vara föreningens ansikte utåt. 

att utveckla lokalerna så att de är mer tillgängliga under dygnets alla timmar. 

Aktiviteter: 

• I samverkan med våra medlemsorganisationer bedriva ett utvecklingsarbete så att 
fler föreningar kan skapa sin egen föreningslokal, även om man inte äger och driver 
en allmän samlingslokal. 

• Genom det nätverk vi har i SamSam medverka till att föreningar kan skapa sin lokal 
hos ett Folkets Hus eller en Bygdegård. 

• Utveckla ett samarbete med Hyresgäströrelsen och affärsföretag för att skapa 
koncept när det gäller alkoholfria föreningslokaler. 

• I samverkan med medlemsorganisationer skapa modeller så att föreningslokalen 
verkligen blir ett ansikte utåt för nykterhetsrörelsen. 

• Inom ramen för bland annat ungdomsprojektet se till att lokalerna är disponibla 
större delen av dygnets timmar. 
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Nya mötesplatser 

Målsättningen är: 

att  föreningar med stöd av Våra Gårdar skaffar minst åtta nya alkoholfria 
mötesplatser/lokaler under kommande ombudsmötesperiod. 

Aktiviteter: 

• Stödja och uppmuntra föreningar/organisationer så att de vågar ta steget till en egen 
ny lokal. 

• Utveckla former för att skapa nya mötesplatser i bostadsområden tillsammans med 
medlemsorganisationerna. Detta sker i samverkan med bostadsbolag, kommunen 
och andra aktörer. 

• Under 2013 och 2014 arrangera minst fem konferensdagar/seminarier kring nya 
mötesplatser. De genomförs i de större städerna och i samband med 
medlemsorganisationernas centrala arrangemang. 

En stark samlingslokalorganisation 

Våra Gårdar ska vara det naturliga valet för alkoholfria samlingslokaler och föreningslokaler. 

Målsättningen är: 

att utveckla Våra Gårdar till en starkare och bättre serviceorganisation. 

att Våra Gårdar ska ha minst 600 medlemmar vid utgången av 2014. 

Aktiviteter: 

• Påverka ytterligare föreningar inom nykterhetsrörelsen som äger fastighet eller hyr 
lokal att bli medlemmar i Våra Gårdar. 

• Intensifiera och utveckla samarbetet med SSF (Svenska Scoutförbundet), KRIS 
(Kriminellas Revansch i samhället), Unga Kris, de Bosniska organisationerna som är 
medlemmar i NBV, samt andra organisationer som arbetar med alkoholfria 
mötesplatser och där vi kan utveckla ett konstruktivt samarbete. 

• Stimulera distrikten och medlemsorganisationerna till att aktivt arbeta med 
medlemsrekrytering. 

• Utarbeta en strategi för Våra Gårdar där vår roll såväl lokalt som gentemot övriga 
nykterhetsrörelsen tydliggörs. 

• Initiera ett arbete för att kartlägga intresse och behov av ett nytt namn på 
organisationen så att ett förslag kan lämnas till ombudsmötet 2014. 
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• Utse årets Våra Gårdar-lokal 2012, 2013 och 2014. Kriterierna är: 
verksamhetsutveckling, lokalens standard, marknadsföring och det ideella 
engagemanget. 

Verksamhetsutveckling – samspelet mellan lokaler och verksamhet 

Medlemsorganisationerna har huvudansvaret när det gäller verksamhetsutvecklingen, men 
med utgångspunkt från kompetens och resurser arbetar Våra Gårdar med 
ungdomsutveckling, konst och kulturverksamhet, samt biofrågor. 

Målsättningen är: 

att fortsätta utveckla samspelet mellan fastigheter och föreningsverksamhet. 

att fastighetsansvariga ska ha en god kännedom om verksamhetens behov, 

att stimulera företrädare för medlemsorganisationerna till att öka engagemanget 
kring fastigheterna och Våra Gårdar, så att kopplingen mellan verksamhet och lokaler kan 
stärkas. 

Ungdomsutveckling 

Målsättningen är: 

att fler och på sikt alla lokaler anslutna till Våra Gårdar ska fungera bra för barn- 
och ungdomsverksamhet. 

att stimulera ungdomars delaktighet, så att de verkligen känner att de har ett 
starkt inflytande på lokalerna. 

att stärka samarbetet mellan Våra Gårdar och nykterhetsrörelsens 
ungdomsorganisationer. 

Aktiviteter: 

• Bedriva utvecklingsprojekt tillsammans med ungdomsorganisationerna. Innehållet 
är ungdomsverksamhet i lokalerna och hur dessa ska anpassas för att fungera på ett 
ännu bättre sätt. 

• Stimulera lokalägande föreningar att söka Boverkets utvecklingsbidrag för 
ungdomsverksamhet. 

• Varje år arrangera nätverksträffar för föreningar som arbetar med eller har för avsikt 
att arbeta med ungdomsutveckling. 

• I samverkan med ungdomsförbunden genomföra utbildningar som underlättar för 
unga att ta på sig styrelseuppdrag för våra fastigheter. 
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Konst och Kultur 

Målsättningen är: 

att göra konsten tillgänglig för alla i våra lokaler, 

att den konstnärliga gestaltningen är en del av det positiva ”första intrycket”, 

att lokaler inom Våra Gårdar ska spela en viktig roll i det lokala kulturlivet, 

att kulturverksamheten ska drivas i bred samverkan med andra aktörer och 
naturligtvis tillsammans med NBV, 

att utveckla arrangörskapet så att våra föreningar är proffsiga arrangörer med 
aktiviteter för ett brett åldersspektrum, 

att vara en aktör vid utformningen av de regionala kulturkoffertarna, 

att göra konst- och kulturverksamheten till ett verktyg för att lyfta 
nykterhetsrörelsens ideologiska frågor, 

att barn och ungdomar får möjligheter att uppleva och skapa kultur i våra lokaler, 

att utveckla digitala kulturverksamheter i våra lokaler. 

Aktiviteter: 

• Arrangera konstutställningar i Våra Gårdars lokaler samt att utveckla 
konstverksamheten. 

• Köpa in variationsrik konst för deponering hos medlemsföreningar och arbeta för 
att Våra Gårdar även fortsättningsvis erhåller statliga medel för inköp av konst. 

• Utveckla vårt konstregister med bilder och verka för ett ökat utbyte av konst mellan 
våra lokaler. 

• Arbeta med idéer till nya utställningar. 

• I samarbete med NBV utveckla möjligheterna till ett vidgat och varierat kulturutbud i 
våra lokaler och genomföra årliga utvecklingsprojekt i ett eller flera distrikt. 

• Producera ett material kring genomförande av kulturarrangemang. 

• Erbjuda centrala och regionala utbildningar för arrangörer. En central utbildning 
genomförs den 19-21 oktober 2012 i samband med Film och Idédagarna. 

• Stimulera föreningar och NBV-avdelningar att delta i regionala utbudsdagar, för att 
få kännedom om kulturverksamhet som erbjuds. 
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• Under hösten 2012 genomföra en kulturturné i företrädesvis Västra Götaland och 
Värmlands län med en nyskriven pjäs i drogfrågan. Projektet finansieras genom stöd 
av SAFF (Stiftelsen Ansvar för Framtiden) och genomförs tillsammans med 
Hellidens och Wendelsbergs folkhögskolor, NBV och våra medlemsorganisationer. 

• Vara delaktig i Kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå. 

• Öka samarbetet med medlemsorganisationerna för att utveckla 
kulturverksamheten för barn och ungdom och utveckla verksamhet till Våra Gårdars 
Barnkulturår 2013. 

Bio 

Målsättningen är: 

att svara för och vidareutveckla filmsättningen till de biografer som är anslutna 
eller vill ansluta sig till Våra Gårdar. 

att ge service så att fler lokaler kan visa digital kommersiell film. 

att vara en stark aktör när det gäller dokumentär- och kvalitetsfilm. 

att genom digitalisering skapa nya förutsättningar att visa film. 

att utveckla metoder för att genom film och bio stärka nykterhetsrörelsens 
profilering. 

att den föreningsdrivna biografen utvecklas så att fler medarbetare rekryteras, 
publik-antalet ökar och att biograferna erbjuder ett rikt och kvalitativt filmutbud. 

Aktiviteter: 

• Arrangera film- och idédagar två gånger per år (under maj och oktober), då mycket 
film visas och utvecklingsarbetet står i fokus. 

• Arrangera speciella samlingar för de större biograferna. 

• Utveckla ett nätverksarbete med biografer i kedjan där förutsättningar finns. 

• Stimulera kommuner till att ta ett större ansvar för filmen och biografen. 

• Arrangera utbildningar för biografägare och medarbetare. 
Utbildningsverksamheten bör ske i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund 
och Folkets Hus och Parker. 

• Utveckla former för visning av dokumentärfilm och föreläsningar i kombination. 
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• Omarbeta reglerna för de medel vi erhåller i momskompensation och kopiefondens 
behållning till stöd för det lokala utvecklingsarbetet. 

• Medverka till att biograferna får del av det stöd som kanaliseras via Filminstitutet. 

• Utveckla Bioinfo och andra kommunikationskanaler. 

• Erbjuda utbildning och konsultation, särskilt i kommuner där vi har biograf, i syfte att 
utveckla relationen mellan kommunen och de lokala filmaktörerna och förmå 
kommunerna att ta ett större ansvar. 

• Bevaka biografernas intressen gentemot stat, kommun och branschintressenter. 

• Utveckla samarbetsformer med Våra Gårdars medlemsorganisationer, 
visningsorganisationer och med regionala resurscentra. 

• Profilera vår ideologi vid filmvisningar. 

Det ideella engagemanget och personalutveckling 

Målsättningen är: 

att utveckla metoder för att underlätta rekrytering av nya ideella medarbetare. 

att utveckla metoder för utbildning av styrelser och funktionärer i frågor kopplat 
till våra lokaler. 

att utöka den resurspool vi har tillsammans med IOGT-NTO för att kunna erbjuda 
ännu bredare kompetens som service till våra medlemsföreningar. 

att synliggöra eldsjälar och ledare som en förutsättning för att våra lokaler ska 
utvecklas. 

Aktiviteter: 

• Under oktober/november 2013 arrangera regionala utbildningsdagar för lokala 
funktionärer. 

• Rekrytering av nya medarbetare till resurspoolen. Samlingar med resurspoolen 
minst en gång per år. 

• Utdelning av Våra Gårdars utmärkelse till lokala funktionärer. 

Ombudsmötet 2014 

Målsättningen är: 

att utveckla och vitalisera ombudsmötet till en inspirationskälla för den framtida 
fastighets- och verksamhetsutvecklingen och 
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att ombudsmötet 2014 ska samla minst 20 % av möjliga ombud. 

Aktiviteter: 

• Under de regionala utbildningsdagarna hösten 2013 påbörjas marknadsföringen av 
2014 års ombudsmöte. 

• Ombudsmötet genomförs preliminärt den 9-11 maj i Umeå, som är europeisk 
kulturhuvudstad 2014. 

Ekonomi 

Målsättningen är: 

att alla lokalers ekonomi ska ge ett överskott och varje år finnas medel till 
underhållsarbeten eller avsättningar för kommande upprustningar. 

Aktiviteter: 

• Driva opinion för att våra lokaler även fortsättningsvis ska få statligt stöd till 
upprustning och kommunala bidrag till drift och upprustning. 

• Sprida goda erfarenheter via tidningen och på annat sätt ge tips på nya intäkter och 
minskade kostnader. 

• Erbjuda föreningar lokala besök för att utarbeta föreningens ekonomiska strategi 
såväl kort- som långsiktigt. 

• Presentera vilka bidrag som kan sökas lokalt och regionalt. 

• Stimulera föreningarna till ökad egenfinansiering, till exempel sponsring eller 
affärsdrivande verksamhet eller uppdragsersättning från såväl den privata, offentliga 
som civila sektorn, samt projektverksamhet. 

• Visa på möjligheter när det gäller verksamhetsfinansiering och då främst kring 
ungdomsutveckling och konst-, kulturverksamhet. 

• Erbjuda ett konkurrenskraftigt försäkringsalternativ. 

• Genom skadeförebyggande fonden bidra till föreningarnas skadeförebyggande 
arbete. 

Kommunikation 

Målsättningen är: 

att Våra Gårdar som serviceorganisation kan erbjuda en behovsanpassad 
kommunikation. 
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att stimulera föreningarna och vara dem behjälpliga så att de har en bra intern och 
extern kommunikation och kan marknadsföra sina lokaler. 

Aktiviteter: 

• Tidningen Våra Gårdar utges med fyra nummer per år. I den ges positiva exempel i 
reportagen om både utformning av lokalerna och människorna som bedriver 
verksamheten däri, samt spegling av debatten om samlingslokaler m.m. 

• Utveckla och kontinuerligt uppdatera vår hemsida, så att information kommer ut 
snabbare och att intern information finns tillgänglig för våra medlemmar. 

• Regelbundet producera ett elektroniskt nyhetsbrev, samt göra brevutskick till våra 
medlemsföreningar. 

• Öka Våra Gårdars deltagande och kommunicerande på sociala medier. 

• Producera informations- och marknadsföringsmaterial, med hänsyn till efterfrågan 
och våra resurser. 

• Kontinuerligt göra lokala och regionala besök för att lyssna, samtala och informera. 

• Regelbundet producera pressmeddelanden och debattartiklar i aktuella frågor till 
medlemsorganisationernas tidningar och media som har politiker som primär 
målgrupp. 

• Att arbeta fram en bra digital presentation av lokalerna gällande lokalernas storlek 
och möjligheter, utrustning och hur man bokar lokalerna. Detta bör kunna ske i 
samverkan med Bygdegårdarnas Riksförbund och Folkets Hus och Parker. 
Scenrum.nu är ett bra exempel på hur detta kan fungera. 



Beslutsärende 

 

Bilaga nr        §  
Beslutsunderlag för 
UNF FS 2012-09-14—16 p 8b 

Utforma ideologiska plattformar för demokratin och 
solidariteten 
 

Inledning 

På styrelsens möte i mars fördes en diskussion kring vårt engagemang i frågor utanför 
drogpolitiken.  När arbetsgruppen tolkat sitt uppdrag 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.   

UNF – en drogpolitisk avsändare 
Efter styrelsen möte i maj valdes 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. 

Behov av ideologisk plattform 

Vad behövs? 
Vi ser att vi behöver plattformar som gör det mer klart för oss vad vi tycker i frågor som 
uppstår utanför drogfrågan. Konkreta exempel kan vara: Sverigedemokraterna, ungas 
rättigheter eller politik för civila samhället. 

En plattform kan inte och ska inte försöka svara på alla konkreta politiska frågor som kan 
uppstå i ett framtida samtal, men däremot bör det säkerställa att vissa perspektiv kommer 
med i diskussionen. Alltså, mer grundläggande analyser och perspektiv lyfts fram. Detta 
behöver inte innebära att det inte kan vara konkret, men det måste sträva efter hållbara 
värderingar, snarare än dagsaktuella problematiker.  

Följande syften bör genomlysa formen och innehållet av ideologisk plattform: 

• Begreppsbeskrivning, där UNFs syn på begrepp har resonemang 

• Tydliga skrivningar, som kan brytas ner och diskuteras i konkreta situationer 

• Tydlig, återkommande och tillgänglig struktur  

• Intern målgrupp, medlemmar 
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• Roliga bilder på katter 

Vad finns? 
En genomgång av de två idéprogram som UNF har som berör begreppen demokrati och 
solidaritet är ”demokratiplattformen” och ”xxxx”. Det senare av dessa två fyller tydligt inte 
det behov vi tänker oss när vi pratar om ideologisk plattform för att täcka begreppet 
solidaritet. Den demokratiska plattformen har mer liknande ambitioner vi pratar om, men 
upplägg och delar av innehållet känns inte relevant nog och ett omtag är att önska. 

Förslag på process 

Arbetsgruppen ser framför sig två processer, en för att ta fram ett program för demokrati 
och ett för solidaritet. Arbetsgruppen tror att en programkommission bör tillsättas för att 
samordna och leda båda processerna, som i sig i viss utsträckning bör vara separata.  

Direktiv för processen föreslås vara 

• Involvera olika medlemmar i framtagandet av demokrati- respektive 
solidaritetspolitiska programmet 

• Ha ett första förslag färdigt till styrelsens möte i mars, för att kunna diskuteras på 
förbundssamlingen 

• Att ha liknande form och upplägg på de två programmen 

• Att lyssna in utskott och engagerade i UNF:s medlemsorganisationer för frågor där 
ideologisk grund behövs 

Tidsplan 

Datum Vad Vem 

14-16 
september 

Programkommission tillsätts, med mål och ramar för 
sitt uppdrag  

Styrelsen 

höst/vinter Kommissionen tillsätter arbetsgrupper eller på annat 
sätt involverar medlemmar. Återkommer eventuellt 
till styrelsen för vägledande diskussioner 

Program-
kommissionen 

mars 2013 Utkast diskuteras och antas på styrelsens möte Styrelsen 

mars 2013 Kongressförfesten diskuterar förslagen Distrikts-
representanter 

maj 2013 Styrelsen antar förslag för konkressen att anta  
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att tillsätta en programkommission bestående av xxx xxx, xxx xxx och xxx xxx 

att ge dem i uppdrag att ta fram solidaritetspolitiskt respektive demokratipolitiskt 
program för UNF 

att anta som direktiv till dem att uppfylla ovan beskrivna syften, samt 

att anta som direktiv för själva processen enligt ovan beskrivet. 



Beslutsärende 

 

Bilaga nr        §  
Beslutsunderlag för 
UNF FS 2012-09-14—16 p 8d 

Mötesplan 2013 
 

FS-möten 

11-13 januari  
1-3 mars  
3-5 maj 
7-11 augusti 
20-22 september, 
15-17 november 

RS-möten – onsdagar 

20 mars 
8 maj  
25 september 
27 november 

AU-möten – tisdagar 

15 januari 
12 februari 
12 mars 
9 april 
14 maj 
11 juni 
27 augusti 
24 september 
22 oktober 
19 november 
17 december 

Övrigt 

Kongressförfest 8-10 mars 
Motionsstopp och skicka in ombudsfullmakt 16 april 
DSS 26-28 april 
Kongressutskottshelg 17-19 maj 
Kongress 25-30 juni 
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I 2012 års budget finns 130 000 kr avsatta för FS-styrelsemöten. Att ha möten på kansliet är 
ett av de billigaste alternativ medan kurort är ett av de dyraste. Kurorten kostar ca 45 000 kr 
för mat, boende, konferens och aktiviteter till det tillkommer resor. Tollare kostar ca 15 000 
plus resor och ev aktiviteter.  
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att anta mötesplanen enligt ovan 

Linda Engström 
Alvik, 2012-09-04 



Beslutsärende 
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Antagande av taktisk plan för UNF:s medlemsorganisationer 
 

Bakgrund 

På FS-mötet i Mars tillsatte förbundsstyrelsen en grupp med uppgift att genomföra en 
översyn av de organisationer UNF är medlemmar i samt att ge förslag på en taktisk plan för 
dessa. Gruppen, hädanefter benämnd SWAT-gruppen, har bestått av Karin Melbin, Vidar 
Aronsson och Eric Tegnander. Gruppen återkom till FS-mötet i maj för att stämma av den 
riktning arbetet tagit med styrelsen. Vid mötet fick utskotten i uppdrag att samla in 
information till den taktiska planen, som SWAT-gruppen sedan skulle sammanställa till en 
taktisk plan. Denna informationsinsamling har dock i mångt och mycket uteblivit, och SWAT-
gruppen har därför fått stå för den själv. 

I enlighet med planeringen avslutas gruppens arbete efter September-FS. 

Arbetet 

Arbetet har resulterat i en samlad taktisk plan för våra medlemsorganisationer i form av ett 
Google Docs. Den första delen av dokumentet är en överblick där prioriteringsgrad, 
förtroendevald från UNF, frågor vi driver inom organisationen, frågor vi driver genom 
organisationen samt viktiga datum tas upp. Den andra delen består av fördjupade taktiska 
planer för de sex organisationer som tilldelats prioriteringsgrad 1 i överblicken. Dessa är 
Active, LSU, Nordgu, SLAN, EAHF och NBV. 

SWAT-gruppens mål och förhoppning är att planen ska underlätta arbetet för styrelsen och 
utskotten när det kommer till hanteringen av och agerandet inom våra 
medlemsorganisationer.  Vi tror också att den taktiska planen kommer ge en ökad 
transparens och överskådlighet, en större förståelse för vårt arbete samt en tydligare linje i 
UNF:s agerande gentemot de berörda organisationerna. 

Framtid 

Det kvarstår något hur utskott ska arbeta vidare med dessa frågor kopplat till taktiken. 
Styrelsen bör diskutera en rimlig nivå på arbetet och hur återkoppling ska ske. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att  anta den taktiska planen för UNF:s medlemsorganisationer enligt förslaget, 
samt 
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att utifrån styrelsens diskussion ge utskott i uppdrag att arbete i enlighet med 
taktiska planen för UNF:s medlemsorganisationer  

SWAT-gruppen genom Eric Tegnander 



Medlemsorganisation Verksamhetsomr Prio (1-3) Förtroendevald från UNF
Viktig fråga vi driver inom
organisationen

Viktiga frågor vi driver
genom organisationen Viktiga datum Övrigt

IOGT International Globalt 2
(Sven-Olov Carlsson,
Ordförande)

Kongress vart
fjärde år. Närmast
2014.

Active – Sobriety,
Friendship and Peace Globalt 1 Simon Olsson, Ordförande

Att man ska arbeta politiskt och i
en riktning som liknar vår. Vi
driver på framtagandet av
politiska program

Europeiskt
ungdomsperspektiv på
alkoholfrågor på EU-nivå.

Kongress varannat
år. Närmast 2014.
Ansökan till
seminarier i
augusti och
februari.

Nordiska
Godtemplarungdomsrådet,
Nordgu Globalt 1

Jimmie Norber, ordförande och
Sara Lundell, sekreterare

Kongress varannat
år. Närmast 2014.

Sveriges Lansråd för
alkohol- och
narkotikafrågor, SLAN Drogpolitik 1 Linda Engström, Styrelseledamot

Ungdomsfokus
Att SLAN driver frågor som
gynnar de frågor UNF arbetar
med
Att SLAN tar ställning i  den
politiska debatten och inte "bara"
sprider kunskap och nätverk

Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet,
NBV Organisation 1 Vidar Aronsson, Styrelseledamot

Ungdomsfokus, ökad politisk
ledning och mer kvalitativ
verksamhet

Folkbildningsfrågor, EU-
politisk infrastruktur

5-7 oktober -
förbundskonferens

Våra Gårdar Socialt 2
Ungdomsanpassning av lokaler
och ungas inflytande av lokaler. Nyktra mötesplatser.

Ullie/förbundsutvecklaren
sitter i styrgruppen

Centralförbundet för
alkohol- och
narkotikaupplysning,
CAN Förebygg 2 Lina Boberg, styrelseledamot

Forum Syd Globalt 2

Christer Wiik styrelseledamot och
AU (Gemensamt med övriga
rörelse)

NordAN Drogpolitik 3
Driver i prinicip inget alls i
dagsläget

Driver i prinicip inget alls i
dagsläget

20-21 oktober
NordAN konferens

European Alcohol and
Health Forum Drogpolitik 1

Landsrådet för
Sveriges
Ungdomsorganisationer,
LSU Organisation 1

Vidar Aronsson, ledamot i
valberedningen

Ungdomsorganisationsfokus,
Folkbildning, Föreningsformen är
bästa strukturen för
engagemang

Stärkta villkor för ungas
organisering, lokalt och
globalt. Exempelvis höjd
status på ideellt
engagemang i relation till
utbildning och arbete

17-18 november,
Årsmöte

Föreningslivets
Samarbetsorgan för
Fond- och Sparfrågor,
FSFS 3



Arbetsgivaralliansen Generalsekreteraren 3 Ingen representant
Driver på utifrån UNF:s
personalpolitik

Astrid och Dennis
representerar UNF
på aktuella
workshops och
förhandlingar

Nätverket Kön Spelar
Roll Socialt 3

På väg att avvecklas höst
2012

Sista träff i
september

Sektor3 Organisation 2
Vidar Aronsson, ledamot i
valberedningen

Våga ta ut svängarna och vara
en idémotor för att civila
samhället diskuteras

Förhöjt fokus, förståelse
och kunskap om civila
samhället

Årsmöte i början
av maj

Vart Femte Barn Socialt 2
Minska stigmatiseringen.
Ungdomsperspektivet.

Uppmärksamma frågan
om barn i missbruksmljö.
Viikten av att stöd finns för
de som behöver. Vecka 7!

Är representerade
i arbetsgruppen,
GS eller
pressektreterare.



1. Organisationens namn

ACTIVE - Sobriety, friendship and peace
2. Kort beskrivning av organisationens syfte
Samlar, stöttar och representerar ungdomsorganisationer för nykterhet på
Europeisk nivå. Organisationen arbetar dels med utbyten mellan de olika
medlemsorganisationerna, och dels med politiskt påverkansarbete i Bryssel.
3. Inflytandemål
Sitta på ledande position inom styrelsen och se till att Active driver vår politiska
linje i Europa samt genererar bra utbyten för våra medlemmar.
4. Politisk agenda
1. Active ska ha en politisk agenda och driva den på europeisk nivå. 2. Active ska
driva en tydligt restriktiv linje i alkohol- och narkotika frågor. Bl.a. nej till
skadebegränsning. 3. Active ska på sikt verka för att NGO's inte förhandlar på
industrins villkor.
5. Verksamhetsagenda

Active ska arrangera minst två utbyten per år inom för UNF relevanta ämnen.
6. UNF:s representanter

Simon Olsson
Ordförande i
styrelsen

7. Närmaste allierade organisationer/personer
NSF Juvente Norge

Sigrid Steinsland,
sekreterare

8. Organisationsklimat (ex relevanta konflikter och UNF:s roll i det)
En motsättning existerar mellan de nordiska organisationerna och de tyskspråkiga
organisationerna. I.o.m. det gällande ombudssystemet har grupperingarna ungefär
lika många röster. Därför behöver man, för att driva igenom politiska beslut i
kongressen, få med sej organisationerna från östeuropa. Samtidigt står de stora
organisationerna, framförallt UNF och NSF för mycket av Active:s inkomster, vilket
ibland skapar frustration.
I verksamheten märks detta dock marginellt, vilket är bra.



1. Organisationens namn

LSU - Sveriges Ungdomsorganisationer
2. Kort beskrivning av organisationens syfte
LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra
förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. LSU är en
mötesplats för unga och ungdomsorganisationer där de kan skaffa kunskap,
kontakter och erfarenheter.
3. Inflytandemål

Sitta i styrelsen och påverka aktivt i de inflytande forum som LSU bjuder in till
4. Politisk agenda
1. LSU ska driva ett ungdomsorganisaitonsperspektiv, inte ett ungdomsperspektiv,
2. LSU ska stärka statusen och värdet av formell organisering och inte främja "lösa
nätverkens engagemang"5. Verksamhetsagenda
1. LSU ska driva idédebatt och bli mer aktiv i att uppdatera vad som är bra
organisering, 2. LSU ska vara aktiv påverkanspart och skapa förutsättningar för
medlemsorganisationer att påverka ungdomspolitiken6. UNF:s representanter
Vidar Aronsson Valberedningen

7. Närmaste allierade organisationer/personer
SSU Vi unga NSF/JUNIS/SBU/Unga Kris
(folkrörelseorganisationer)
8. Organisationsklimat (ex relevanta konflikter och UNF:s roll i det)
Det har funnits maktfraktioner mellan elevrörelsen, intressepolitiska org och
partipolitiska org. Numera är det snarare en fraktion av de som uppfattar sig som
"folkrörelse"organisaitoner som håller ihop.



1. Organisationens namn

Nordgu (Nordisk Godtemplarungdom)
2. Kort beskrivning av organisationens syfte
Samlar ungdomsorganisationer för nykterhet inom norden. Verksamheten är
tämligen begränsad, och kretsar mest kring årliga seminarier och volontärer
genom EVS.3. Inflytandemål
Sitta på ledande position i styrelsen och säkra kvalité i verksamhet och
styrelsearbete.
4. Politisk agenda
Nordgu ska, där tillfälle ges, föra samman medlemsorganisationerna i
gränsöverskridande frågor.
5. Verksamhetsagenda
Nordgu ska skapa möjligheter för och stötta utbyten mellan dom nordiska
organisationerna. Detta ska göras i samarbete med någon av
medlemsorganisationerna, hålla hög kvalité och skapa varaktiga relationer.6. UNF:s representanter
Jimmie Norberg Ordförande
Sara Lundell Sekreterare
7. Närmaste allierade organisationer/personer

8. Organisationsklimat (ex relevanta konflikter och UNF:s roll i det)
Nordgu har stor potential och skulle kunna fungera som en samlande kraft,
exempelvis inom Active.



1. Organisationens namn

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
2. Kort beskrivning av organisationens syfte
En sammanslutning av organisationer som vill verka för en solidarisk och restriktiv
alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle.
3. Inflytandemål

Ungdomsfrågor får fokus
4. Politisk agenda

Att SLAN driver frågor som gynnar de frågor UNF arbetar med
Att SLAN tar ställning i  den politiska debatten och inte "bara" sprider kunskap och
nätverk
Att SLAN ser ungas perspektiv och ger fokus till ungdomsfrågor
5. Verksamhetsagenda

Kunskapsutbyte med andra organisationer, nätverk och samarbetsmöjligheter.
6. UNF:s representanter
Linda Engström,
styrelseledamot

7. Närmaste allierade organisationer/personer
IOGT-NTO
SBU
8. Organisationsklimat (ex relevanta konflikter och UNF:s roll i det)
En samling folk som ofta vill samma sak och överlåter mycket av det operativa till
GS:en. Vi står längre ifrån vissa "missbruksbasserade" organisationer och
närmare de som jobbar med ungdomsfrågor eller ren alkoholpolitik. Inga konflikter
alls.



1. Organisationens namn

European Alcohol and Health Forum
2. Kort beskrivning av organisationens syfte

3. Inflytandemål

4. Politisk agenda

5. Verksamhetsagenda

6. UNF:s representanter
Joakim Book
Jönsson

7. Närmaste allierade organisationer/personer
Eurocare

8. Organisationsklimat (ex relevanta konflikter och UNF:s roll i det)

Pågår just nu en diskussion om UNF ska vara kvar i forumet eller inte eftersom
alkoholindustrin sitter i forumet. UNF kan gå ur om de får med sig flera andra
organisationer som tycker som vi.



1. Organisationens namn

NBV - Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet
2. Kort beskrivning av organisationens syfte

Studieförbund för nykterhetsrörelsen
3. Inflytandemål
Vara representerader i presidiet/AU nationellt, samt i majoriteten av alla
avdelningsstyrelser
4. Politisk agenda
Kraftigt ökad andel verksamhet hos medlemsorganisationer, prioritera
ungdomsverksamheten samt arbeta med att rätt värderingar genomsyrar så stor
del av verksamheten som möjligt
5. Verksamhetsagenda
Att samverkan ska prioriteras efter medlemsorganisationer visade intresse/aktivitet
Att NBV ska fortsätta utvecka brysselkontoret och EU-arbetet
Att skapa infrastruktur för medlemsorganisaitonernas verksamhet/intresse, inte
tvärt om
6. UNF:s representanter
Nationellt Lokalt

Vidar Aronsson Förbundsstyrelsen

Simon Brehmer (ordförande) och Hampus
Blom (AU) i Jönköping.
John Kraft, Sydost

7. Närmaste allierade organisationer/personer
IOGT-NTO-
rörelsen

8. Organisationsklimat (ex relevanta konflikter och UNF:s roll i det)
Tjänstemannaorganisaiton utan tydlig politisk ledning är något som är
genomgående. Finns också frågor om vissa nya och gamla
medlemsorganisaitoner och deras nykterhetssyn. Just nu en väldigt positiv
stämmning och det går väldigt bra för NBV.



Beslutsärende 
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Förslag samtalsupplägg distriktsexposé 
 

Vid riksstyrelsens sammanträde 22 maj 2012 beslutades att riksstyrelsen vid kommande 
sammanträden ska ägna tid åt att skapa en gemensam bild av hur det ser ut i landet och 
mellan de olika organisationerna. Den 22 maj gjordes en exposé över distrikten i Norrland, nu 
är det alltså dags för en beskrivning av läget inom IOGT-NTO-rörelsen i Svealandsdistrikten.  

Upplägget för dagens genomgång föreslås utgå från respektive distrikt (län) och att samtliga 
förbunds status (medlemsantal, antal föreningar/kårer, livskraftighet/styrkor och svagheter, 
samverkansresurser mm) i distriktet belyses samtidigt.  

De distrikt som här räknas in i Svealands-regionen är Dalarna, Gävleborg, Uppland, 
Stockholm, Västmanland, Värmland, Örebro, Södermanland och Gotland. 

 

Riksstyrelsen föreslås besluta  

att genomföra en muntlig genomgång av Svealandsdistrikten enligt ovan 
beskrivna arbetsform, samt  

att notera den distriktsvisa genomgången.  

Ann-Britt Hagel 
2012-09-07 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att att låta diskussionen utgöra svaret på frågan. 

Jobjörn Folkesson 
2012-09-12 



Beslutsärende 
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Lokal samverkan i rörelsen 
 

Riksstyrelsen beslutade 2011-11-22 följande  

att uppdra åt styrgruppen att arbeta vidare med hur vi bättre kan samverka på 
lokalplan och i det arbetet ta i beaktning barometern som tidigare gjorts i Riksstyrelsen, samt 
Open Space-övningen på distriktsstyrelsesamlingen i Åre hösten 2010  

att uppdra åt styrgruppen att undersöka hur vi bör agera då konflikter uppstår i 
rörelsen  

Detta har sedan diskuterats vid tre styrgruppsmöten samt vid riksstyrelsemötet 2012-05-22. 
Till detta tillkommer det beslut som Riksstyrelsen beslutade sig om vid sitt möte 2012-05-22 
om att vid ett antal möten diskutera distrikten regionvis.  

Styrgruppen har landat i ett antal åtgärder att gemensamt ta hänsyn till under 2013. När det 
gäller agerande i konflikter har vi landat i ett förslag till förhållningssätt.  

 

Riksstyrelsen föreslås besluta  

att fastställa bilagda förslag till åtgärder för samverkan på lokalplan, samt 

att arbeta utifrån bilagda förslag till förhållningssätt vid agerande av konflikter. 

Peter Moilanen 
2012-09-07 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2012-09-12 

  



 

 
2 (3) 

Samverka på lokalplan 

Styrgruppen har kommit fram till att det inte behöver göras ytterligare en 
samverkansbarometer. Vi kan utgå från den förra som tidigare gjorts. En ny kartläggning 
skulle antagligen åter visa att det inte samarbetas så mycket lokalt som vi gemensamt önskar.  

Noterbart är att vi idag samverkar genom att gemensamt genomföra någon typ av 
”förbundssamling” vartannat år. Detta inför kongresserna. Vi arrangerar dessutom en 
gemensam konsulentsamling per år. Dessa forum är också bra för att ”prata” upp frågan om 
lokal samverkan.  

Förutom det som redan görs föreslår vi dessutom ett antal åtgärder att gemensamt ta 
hänsyn till.  

Konkreta förslag på åtgärder  

- Genom olika kanaler kommunicerar vi ut att distriktsårsmöten, Folknykterhetens vecka, 
Världens barn, Vit jul och Pumpen är fem tillfällen under året då vi gärna ser att man lokalt 
samverkar inom hela rörelsen. Dessa ligger bra till i tid för att ge en jämnhet över året. 
Kommunikationskanalerna är alltifrån hemsidor till samlingar, men avgörs utifrån den egna 
organisationens förutsättningar och sammanhang.  

- De distrikt som samverkar under sina distriktsårsmöten 2013 får någon form av ”morot”, t 
ex tårtkalas till allihopa.  

- Vid distriktsårsmötena 2013 erbjuder vi ett koncept för hur en workshop kring reviderade 
grundsatser kan genomföras så att alla förbund känner sig inkluderade (Att grundsatserna 
ska diskuteras vid distriktsårsmöten är redan klart enligt processplanen som fastställdes i 
maj, vi har bara inte klarat ut att det ska göras rörelsegemensamt).  

- Under 2013 avsätter vi gemensamt medel ur respektive budget för att stimulera lokala 
samverkansprojekt att genomföras under hösten 2013. Exakta riktlinjer och rutiner för 
handläggning tar styrgruppen fram. Förslag: 50 000 kr var, vilket ger 200 000 kr totalt.  

- Vi kommunicerar i olika sammanhang (konsulentsamlingar, enskilda möten etc) ut att vi 
lokalt gärna ser att de inspireras av oss centralt och om möjligt sitter på samma expedition 
och gör gemensamma konsulentaktiviteter och möten.  

Konflikter  

Gällande frågan om hur vi bör agera då konflikter uppstår inom rörelsen tänker sig 
styrgruppen att vi talar om lokala, interna konflikter inom rörelsens mellan minst två 
organisationsgrenar samt att det från vår sida handlar om reaktiv konflikthantering, dvs inte 
förebyggande åtgärder.  

Med det sagt tänker vi oss följande förhållningssätt centralt:  
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Första steget centralt är inte att vi ska agera i lokala konflikter. Det behöver lösas lokalt 
genom att man träffas och samtalar om frågan. Vi ska däremot inta en lyssnande attityd. Från 
fall till fall får det avgöras om och i så fall vem vi skickar från förbundet. Ibland kan det räcka 
med en person medan det i andra fall kanske ska vara flera som representerar olika förbund. 
Om det är en förtroendevald eller tjänsteman får också avgöras från fall till fall. Det vi 
behöver intensifiera ännu mer är att vi informerar varandra mellan organisationerna 
centralt, så att den ena handen vet vad den andra gör. 



Beslutsärende 
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UNF FS 2012-09-14—16 p 8f 

Vägval framtida kongresser 2017 och framåt 
 

Vid riksstyrelsemötet 110927 beslutades  

att uppdra åt styrgruppen att ta fram riktlinjer kring vad distrikten har för roll i 
anordnandet av kongresserna från och med 2015  

Styrgruppen har utifrån det diskuterat frågan vid ett antal tillfällen. En enkät har också gått ut 
till UNF och IOGT-NTO-distrikten. Frågan kommer nu tillbaka till Riksstyrelsens bord för att 
få fram några vägval som kan vara ledande inför slutgiltigt förslag i till styrelsen i november.  

 

Riksstyrelsen föreslås besluta  

att utifrån diskussion ge styrgruppen i uppdrag att till Riksstyrelsen i november ta 
fram ett förslag angående riktlinjer kring vad distrikten har för roll i anordnandet av 
kongresserna från och med 2017.  

Peter Moilanen 
2012-09-07 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2012-09-12 
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Vägval framtida kongresser 2017 och framåt 
 

Bakgrund  

Vid riksstyrelsemötet 110927 beslutades  

Att uppdra åt styrgruppen att ta fram riktlinjer kring vad distrikten har för roll i 
anordnandet av kongresserna från och med 2015  

Sedan det beslutet har Riksstyrelsen beslutat att ge Skåne i uppdrag att arrangera 
kongresserna 2015, något som de i sina samtal med oss uppfattat handlar om ett liknande 
upplägg som 2013. Viss justering kan säkert göras redan till dess, men 2017 är sannolikt året 
då vi realistiskt kan få till en större förändring. Detta behöver i så fall beslutas senast i 
november 2012, så att distrikten internt hinner processa frågan innan ansökan. Noteras kan 
också göras att vi i dagsläget redan fått en ansökan om att arrangera kongresserna 2017 då 
Värmland ansökt om detta.  

En ny lösning prövades av kongresserna 2009 med beslutsdelen i samband med NSF:s 
förbundsmöte i slutet av oktober och partydelen sommartid. På det sättet skulle hela 
rörelsen vara samlad vid förhandlingarna och under sommararrangemanget skulle såväl 
medlemmar, ombuden samt förbundsstyrelserna kunna närvara samtidigt vid olika 
seminarier och aktiviteter. Då detta förslag föll 2009 synes det inte finnas något politiskt läge 
att föra fram detta i nuläget.  

Det är strukturen- inte innehållet  

Styrgruppen har diskuterat frågan och känner att vi behöver vägledning från Riksstyrelsen 
för att kunna ge ett fullödigt förslag till mötet i november. Från vår sida har vi uppfattat att 
det inte är innehållet i kongresserna som är problemet utan strukturen i form av 
rollfördelning. Innehållet bestämmer var och en av organisationerna och dagens upplägg 
med både förhandlingar och andra aktiviteter känns okej. I det finns utrymme för viss 
utveckling för respektive organisation, t ex genom eventuellt familjeläger för Junis. En risk är 
dock att vi numera närmar oss gränsen för minimal samvaro. Vi kan konstatera att inför 2013 
är det fyra saker som är helt gemensamma; invigningsfest, avslutningsfest, nattcafé samt att 
vi har förhandlingslokaler i samma byggnad. Sedan är vi förstås på samma ort och samma tid. 
Förhoppning finns också om att finna något gemensamt för äldre UNF:are och yngre 
medlemmar i IOGT-NTO.  

När det gäller strukturproblemet noteras dels att de lokala arrangörer som arrangerar 
kongressen idag startar om från början varje gång. Dessutom finns en klar oro för att det i 
framtiden inte finns distrikt som klarar av den här typen av arrangemang. Inför 2015 fanns 
bara ett distrikt som sökte och de senaste kongresserna har inte distrikten stått i kö. 
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En enkät har gjorts  

Vi har genomfört en enkät som gått ut till distrikt inom UNF och IOGT-NTO för att sondera 
terrängen inom olika frågor vi funderar på. En sammanfattning av enkäterna finner ni i slutet 
av denna handling. En redogörelse av enkäterna från respektive förbunds återfinns som 
bilaga till handlingarna. 

Funderingar och förutsättningslösa idéer  

Vi skulle vilja ha ett resonemang kring nedanstående frågor för att kunna gå vidare med vår 
beredning av förslag till styrelsemötena i november:  

- Tror vi på sikt att det finns distrikt som är villiga och har möjlighet att rörelsegemensamt 
arrangera kongresserna i framtiden?  

- Om svaret på den frågan är nej: Skulle förbunden vara villiga att ta på sig arrangörsansvaret 
från och med 2017? I så fall behöver det upp för beslut på kongresserna 2013. På så sätt kan vi 
nyttja arrangörskompetens likt det vi redan idag gör för större och mindre arrangemang i 
respektive förbund.  

- Detta skulle öka belastningen på respektive kanslier. Är vi beredda att lägga in resurser i det? 
Ska vi rigga en organisation med enbart anställda eller ska vi involvera ideella som till exempel 
bor i närliggande distrikt till kongressorten?  

- Är det dags för UNF:s idé om en gemensam kongressamordnare? Är vi beredda att 
tillsammans tillhandahålla resurser för en sådan tjänst? I vilken omfattning har en sådan 
person uppgifter under en tvåårsperiod?  

- Skulle vi kunna tänka oss att arrangera kongresserna på samma ort flera gånger i rad? Till 
exempel tre gånger i rad. Så att den som arrangerar detta kan lära av tidigare misstag. 
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Kongressenkäten, rapport från UNF 
 

• Alla distrikt utom Skåne och Värmland har besvarat enkäten  
• 13 av 21 kände till möjligheten att arrangera kongress (6 svarade nej och 2 vet ej)  
• 7 av 21 har i DS diskuterat att arra kongressen (13 svarade nej och 1 vet ej)  
• 8 av 21 tyckte det var en intressant idé att förbundet tog ansvar för att arrangera 

kongresserna, medan 4 avvisade det. Hela 9 svarade vet ej.  

På frågan om fördelar/nackdelar svarade de flesta att det skulle vara en lärorik och rolig 
utmaning, samt att de skulle få framhäva sitt eget distrikt och hembygd. Nackdelar var 
framförallt det hårda arbete som skulle krävas – arbete som annars kunde lagts på ordinarie 
verksamhet. Dalarna trycker som vanligt på att det är dåligt att det krockar med festivalen 
Peace & Love.  

Vad gäller vad som skulle krävas fokuseras på bristen på engagemang i det egna distriktet, på 
att IOGT-NTO är svagt i det egna distriktet, på att det krävs mer information om vad som 
förväntas från förbundets sida. Många distrikt har problem med att de är oense med 
syskonförbunden. Gävleborg och Jönköping verkar vara taggade på att ställa upp direkt.  

Bland de övriga tankarna diskuteras framförallt den näst sista frågan, om det vore intressant 
att förbunden tog på sig ansvaret. Många menar att det skulle ta ifrån kongressen en ”touch” 
men att det å andra sidan vore mycket lättare. Ett distrikt tycker att det är mycket press på 
att göra kongressen till den mest fantastiska någonsin och menar att besluten som tas 
snarare än lokalernas pris. Jönköping menar att standarden måste höjas och att det kanske 
borde finnas en liten utbildning för kongressarrangörer. De vill göra en snart eftersom de 
”vill visa hur [de] vill att det ska gå till”. Dalarna påminner om vikten av att aldrig placera dem 
samma vecka som Peace & Love.  

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2012-09-03 
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Enkät bland IOGT-NTO-distrikten om kongressarrangerande 
 

IOGT-NTO skickade ut en enkät till alla distriktsordföranden och alla distriktskonsulenter, 
ordinarie utskick gick iväg 4/6 och en påminnelse den 14/8. De distrikt som inte svarat alls är 
distrikt 4, 6, 9, 17, 18, 19, och 23. Annars har DO, konsulent eller båda svarat.  

Av de som svarat har 75 % (15 st) nåtts av informationen att distriktet har möjlighet att 
arrangera en kongress, 15 % (3 st) har inte hört och 2 (10 %) vet inte.  

På frågan om man diskuterat i distriktet att arrangera kongress så har 40 % gjort det, medan 
55 % inte diskuterat (5 % vet ej). Några har nyss arrangerat eller ska arrangera någon av de 
närmaste kongresserna, andra har diskuterat tidigare men inte nyligen.  

När det gäller fördelar och nackdelar med att arrangera en kongress så är sammanhållningen 
i distriktet något som är ett plus, liksom möjlighet att visa upp staden för resten av Sverige, 
möjlighet att engagera (passiva) medlemmar kring ett konkret mål och att det är roligt. På 
minussidan så nämndes att det var ett stort arbete som tar energi från annan verksamhet, 
kostnader för distrikten, för få ledarprofiler och starka medlemmar.  

Vad som skulle krävas för att distriktet skulle arrangera en kongress så tyckte fler att det 
måste gynna distriktets ekonomi, möjlighet att arrangera tillsammans med granndistrikt, fler 
(nya och befintliga) medlemmar som jobbar med det, bra hjälp från förbundet.  

På frågan om det skulle vara intressant att förbundet tog på sig ansvaret för kongressen så 
tyckte 55 % (11 st) det, medan 35 % (7 st) var emot, 10 % (2 st) visste inte. Här menade man att 
om förbundet skulle arrangera kunde man lägga ner distrikten, om förbundet arrangerar är 
man rädd för att det bara blir kongress i Stockholm, att kostnaden blir för höga (löner till 
anställda istället för ideella), att distrikten arrangerar är bra för stoltheten bland 
medlemmarna och det är även där som kunskapen finns om den lokala orten. Man efterlyser 
mer tydliga instruktioner vad det innebär att genomföra en kongress och vad man förväntas 
göra då. Tydlig stöttning från förbundet till distrikten efterlystes – kanske med person 
speciellt anställd för att stötta distrikten med detta för att inte tappa kunskap mellan olika 
distrikt. De som var positiva till att förbundet tar hand om kongresserna verkar inte ha skrivit 
så mycket text, mer än att man tycker att det är viktigt med kongresser på olika ställen i 
landet även om förbundet blir ansvariga.  
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På frågan om övriga tankar om kongresser pratade man om att se till att kongressen ska 
locka fler än ombuden med t.ex. seminarier (även kvällstid), att ha kongress vart 4:e år, inte 
ha kongress på för små orter, att man ser till att arrangören kan få ekonomisk vinst av att 
redovisa kongressen. Det var flera som tyckte det var viktigt att kongressen både var party 
och politik!  

Tobias Tengström 
Administrativ assistent 
Stockholm, 2012-09-06 



Beslutsärende 

 

Bilaga nr        §  
Beslutsunderlag för 
UNF FS 2012-09-14—16 p 8i 

Gemensamt stoppdatum för motioner 
 

Enligt § 2:2 Ordinarie kongress 

… Förbundsstyrelsen beslutar ett datum, som får infalla tidigast tio veckor före kongressens 
öppnande, då motionerna senast ska ha kommit in. Förbundsstyrelsen eller i förekommande 
fall riksstyrelsen ska yttra sig över varje motion … 

Detta innebär att sista dag för inlämnande av motioner till 2013 års kongress blir den 17 april. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att till protokollet notera att sista inlämningsdag av motioner till 2013 års 
kongress är den 17 april 2013. 

Peter Moilanen 
2012-05-08 



Beslutsärende 

 

Bilaga nr        §  
Beslutsunderlag för 
UNF FS 2012-09-14—16 p 8j 

Syn på lokaler och fastigheter inom rörelsen 
 

Från IOGT-NTO:s sida skulle vi vilja lyfta frågan om hur vi inom rörelsen ser på värdet av 
lokaler och fastigheter. Vi får önskemål från Våra Gårdar om att det behövs mer intäkter för 
dem men också att våra fastigheter runt om i landet då och då har ekonomiska bekymmer. 
De behöver lån till renovering eller klarar inte driften. Ibland måste fastigheten säljas eller 
lokalen avyttras. I detta ligger också hur vi ser på Kursgårdsfonden och satsningar på 
digitalisering.  

Hur ser vi gemensamt på detta? Hur viktiga är fastigheterna och lokalerna inom rörelsen och 
kan vi gemensamt se möjligheter i att lösa detta? Det här har bäring på kommande budget 
likväl som det har bäring på vårt långsiktiga arbete. 

 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

att förutsättningslöst diskutera frågan  

Peter Moilanen 
2012-09-07 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2012-09-12 
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