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§ 5:1 Mötets öppnande 

Eric Tegnander öppnade mötet. 

§ 5:2 Fastställning av föredragningslista (bilaga 5:1) 

Malin Thorson ville lägga till ”Fråga om medlemskap” och ”UNF Södermanlands 
ekonomi” under beslutsärenden. 

Lina Boberg ville lägga till ”Rörelsegemensam sommarfestival” under 
rapportärenden. 

Lucas Nilsson ville lägga till ”Solidaritet- och demokratiplattformarna” under 
rapportärenden och diskussionsärenden. 

Styrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan med föreslagna tillägg 

§ 5:3 Val av justerare 

Lina Boberg föreslog Thomas Ahlström som justerare. 

Styrelsen beslutade 

att välja Thomas Ahlström till justerare för mötet. 

§ 5:4 Föregående protokoll 

Linn Heiel Ekeborg föredrog föregående protokoll. 

Styrelsen beslutade 

att notera föregående protokoll 

§ 5:5 Lägesrunda 

Styrelsen beslutade 

att notera läget hos de närvarande 

§ 5:6a Rapport Föreningsförändringar (bilaga 5:2) 

Lucas Nilsson undrade vad som hände med Landskronas Ungas egna stadgar och 
Eric Tegnander svarade att de har antagit UNF:s stadgar. 

Styrelsen beslutade  

att notera rapporten 
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§ 5:6b Rapport Representation (bilaga 5:3) 

Styrelsen beslutade  

att notera rapporten 

§ 5:6c Rapport Sociala utskottet (bilaga 5:4) 

Lucas Nilsson undrade varför julkursen gått så mycket över budget. Anneli 
Bylund svarade att det är en del externa pengar som inte kommit in ännu. 

Styrelsen beslutade  

att notera rapporten 

§ 5:6d Rapport Drogpolitiska utskottet (bilaga 5:5) 

Lucas Nilsson undrade vad som kommer hända med den 
organisationsgemensamma drogpolitiska utvecklaren som inte UNF avsatt 
några pengar för under 2014. Malin Thorson svarade att Active verkar ha 
finansiering för tjänsten tills efter sommaren och att de försöker få in ytterligare 
finansiering. 

Styrelsen beslutade  

att notera rapporten 

§ 5:6e Rapport Förebyggsutskottet (bilaga 5:6) 

Eric Tegnander gav styrelsen preliminära siffror för medlemsantalet och 
informerade om att UNF förmodligen kommer att minska i medlemsantal med 
runt hundra personer, samt att medlemsantalet fastslås vid styrelsemötet i mars.  

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 5:6f Rapport Organisationsutskottet (bilaga 5:7) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 5:6g  Rapport Globala utskottet (bilaga 5:8) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 
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§ 5:6h Arbetsutskottet (bilaga 5:9) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 5:6i-j Ordföranderapporter Malin och Eric (bilaga 5:10-11) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporterna 

§ 5:6k Rapport Kongressutvärderingsgruppen (bilaga 5:12) 

Malin föredrog bilagan. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 5:6l Rapport FS-blogg (bilaga 5:13) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 5:6m Rapport Generalsekreterare 

Imse Nilsson är ny generalsekreterare för UNF. Hon informerade om 
personalförändringar bland annat om att Niklas Claesson slutat som 
kampanjledare och har återgått till verksamhetsutvecklare för Kalmar distrikt. 
Angående verksamhetsutvecklare har Jönköpings distrikt har fått en ny och 
rekrytering för Skaraborgs distrikt pågår. 

Brysselassistenterna kommer att byta namn och heta ”politiska assistenter för 
EU-frågor”.  

Styrelsen diskuterade vad de vill se i en generalsekreterarrapport och punkter 
som dök upp var bland annat hur jobbet går, personalförändringar, 
representation, rapport från övrig personal och rapport från 
rörelsegemensamma processer som generalsekreteraren är ansvarig över. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 5:6n Rapport Rörelsegemensam sommarfestival 

Lina Boberg informerade om att den rörelsegemensamma sommarfestivalen 
som kommer att äga rum den 26-29  juni i Mora. Tanken är att det ska komma 100 
UNF:are och deltagarna kommer främst att bo i tält. 
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Malin Thorson upplyste om att alla ungdomar inte har tält och att det är något 
som arrangörerna behöver tänka på. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 5:6o Rapport Solidaritet- och demokratiplattformarna 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 5:7a UNF:s webbplats (bilaga 5:14) 

Linda Tjälldén föredrog bilagan.  

Styrelsen delade upp sig i smågrupper innan de samlades för en diskussion i 
helgrupp. Många var överens om att viktiga målgrupper är medlemmar och 
potentiella medlemmar. För potentiella medlemmar ska det vara enkelt att ta 
reda på vad UNF gör och står för.  

Även målgrupper som föräldrar, politiker och press diskuterades. Det är viktigt 
att hemsidan är lättillgänglig, enkelt att hitta information och ett verktyg för 
medlemmarna 

Andreas Jansson tyckte att vi skulle backa bandet och se över UNF:s 
kommunikationsstrategi och göra ett mer grundläggande arbete innan arbetet 
med hemsidan börjar. Styrelsen diskuterade huruvida påbörjandet av hemsidan 
skulle skjutas upp eller starta på en gång.  

Lina Boberg yrkade 

att diskussion om innehåll till hemsidan i ska ske på 
förbundsstyrelsemötet i maj och att visning av nya hemsidan sker 
på förbundsstyrelsemötet i november. 

Linda Tjälldén jämkade sig med Lina Bobergs förslag. 

Andreas Jansson yrkade 

att bordlägga frågan om hemsidan till dess att en 
kommunikationsstrategi är framtagen 

Sex personer i styrelsen vill fortsätta processen med hemsidan och fyra personer 
ville bordlägga frågan. 

Styrelsen beslutade 

att notera diskussionen 
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att ge i uppdrag till gruppen att fortsätta processen och återkomma 
med en diskussionsbilaga om hemsidans innehåll till 
förbundsstyrelsemötet i maj 

§ 5:7b Utveckling av UNF:s demokratiska process (bilaga 5:15) 

Malin Thorson föredrog bilagan. 

Styrelsen diskuterade i smågrupper innan de samlades för en diskussion i 
helgrupp. 

Värdeord som styrelsen kom på när det gällde UNF:s demokratiska process: 
Tillgänglighet, engagerande, berett, utmanande, lättförståelig, meningsfull, 
hänsynsfull, öppen, strukturerad, mer strategi mindre spaceball. 

Styrelsen diskuterade vad som är viktigt i processen och efter några galluppar 
tyckte flest att kön och distrikt var viktigast att ta hänsyn till i diskussionen, att 
tonvikten av diskussionen ska vara på kongressen och att fokus på kongressen 
främst ska ligga på ombuden. 

Eric Tegnander flaggade för att distriktträffar med ombud borde vara självklart 
och att alla distrikt borde ha det. 

Malin Thorson, Lucas Nilsson, Nicole Steegmans och Andreas Jansson var 
intresserade av att sitta i gruppen som jobbar med UNF:s demokratiska process.  

Styrelsen beslutade 

att tillsätta en grupp som utvecklar en modell för den demokratiska 
processen inför och under kongressen 

att gruppen består av Malin Thorson, Anderas Jansson och Lucas 
Nilsson 

att modellen överlämnas till förbundsstyrelsen som ett 
beslutsunderlag till förbundsstyrelsemötet i maj 

§ 5:7c  Diskussion Solidaritet- och demokratiplattformarna 

Lucas Nilsson föredrog bilagan. 

Styrelsen diskuterade i smågrupper innan de samlades för en gemensam 
diskussion i helgrupp. 

Styrelsen var delad i om plattformarna skulle innehålla tydligt formulerade krav 
eller om dokumenten mest ska ses som en konkretisering av grundsatserna. 
Några menade att plattformarna inte är så relevanta med tanke på att UNF har 
sina grundsatser. 
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Malin Thorson tyckte att UNF satsa på drogpolitik, eftersom det är det vi kan. 
Ska det vara politiska krav på solidaritet och demokratiplattformarna så måste 
UNF ta ställning i frågor som flyktingpolitik, socialförsäkring m.m.  

Styrelsen beslutade 

att låta diskussionen vara vägledande för gruppen för utvecklandet av 
ideologiska plattformar. 

att gruppen för utvecklandet av ideologiska plattformar återkommer 
med förslag på ett definierat syfte i en bilaga till 
förbundsstyrelsemötet i mars. 

§ 5:8a Fake Free: Styrning och uppdrag (bilaga 5:16) 

Eric Tegnander föredrog bilagan. 

Styrelsen diskuterade Fake Free:s självständighet och hur mycket makt UNF har 
över dem nu när UNF finansierar hela Fake Free.  

Andreas Jansson funderade på om det skulle utredas ifall det är möjligt att Fake 
Free så småningom ska bli ekonomiskt självständiga. 

Lucas Nilsson yrkade 

att under ”Om Fake Free:s relation till UNF” stryka ”men är att 
betrakta som en fristående enhet” 

att återremittera dokumentet för att återkomma till 
förbundsstyrelsemötet i mars med ett nytt dokument som tar 
större hänsyn till Fake Free:s självständiga roll 

att göra medskicket att Fake Free ska bära merparten av sina egna 
kostnader senast till 1 januari 2016. 

Andreas Jansson yrkade 

att göra medskicket att Fake Free ska bära merparten av sina egna 
kostnader senast till 1 januari 2015 

Lina Boberg yrkade 

att stryka sista meningen under ”styrningsstruktur”  

Eric Tegnander yrkade 

att under ”syften” lägga till punkten ”Att i samarbete med UNF hitta 
lösningar för Fake Free:s självfinansiering”  

att stryka sista meningen under ”styrningsstruktur” och ersätta med 
”Dessa fastslås av förbundsstyrelsen” 
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Lina Boberg yrkade 

att under första syftet stryka ”primärt genom förebyggsutskottet”  

att under tredje syftet ändra meningen till ”Att fylla en tydlig, 
ifrågasättande och framåtsträvande roll inom förebyggssfären”  

Malin Thorson yrkade 

att ändra fjärde syftet till ”att vara en del av UNF:s idéutveckling och 
provocera och utmana åsikter och inställningar inom UNF”  

Andreas Jansson tyckte inte att Fake Free ska vara en fristående enhet utan att 
personalen ska ledas av generalsekreteran och yrkade 

att under ”Om Fake Free:s relation till UNF” ersätta de två första 
meningarna med ”Då personalen är en del av UNF:s personalgrupp 
och kan ta uppdrag från UNF 

Lina Boberg yrkade 

att under ”Om Fake Free:s relation till UNF” ersätta de två första 
meningarna med ”Fake Free är att betrakta som en delvis 
fristående enhet, då personalen är en del av UNF:s personalgrupp 
och kan ta uppdrag från UNF, men styr över sin egen ekonomi och 
verksamhet”  

Styrelsen beslutade  

att under ”syfte” lägga till punkten ”Att i samarbete med UNF hitta 
lösningar för Fake Free:s självfinansiering”  

att  under första syftet stryka ”primärt genom förebyggsutskottet”  

att  stryka sista meningen under ”styrningsstruktur” 

att  under tredje syftet ändra meningen till ”att fylla en tydlig, 
ifrågasättande och framåtsträvande roll inom förebyggssfären” 

att  ändra fjärde syftet till ”att vara en del av UNF:s idéutveckling och 
provocera och utmana åsikter och inställningar inom UNF”  

att  under ”Om Fake Free:s relation till UNF” ersätta de två första 
meningarna med ”Fake Free är att betrakta som en delvis 
fristående enhet, då personalen är en del av UNF:s personalgrupp 
och kan ta uppdrag från UNF, men styr över sin egen ekonomi och 
verksamhet” 

att göra medskicket att Fake Free ska bära merparten av sina egna 
kostnader senast till 1 januari 2016. 

att  fastställa styrningsdokumentet med gjorda ändringar 
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§ 5:8b Kongressgrupp (bilaga 5:17) 

Eric Tegnander föredrog bilagan. 

Eric Tegnander, Lina Boberg, Nicole Steegmans och Linda Tjälldén anmälde 
intresse om att sitta i gruppen. Även Anneli Bylund och Lina Jacobsson var 
sugna. Efter en diskussion valde Lina Jacobsson att tacka nej. 

Styrelsen beslutade 

att tillsätta en kongressgrupp bestående av Eric Tegnander, Lina 
Boberg, Nicole Steegmans, Linda Tjälldén och Anneli Bylund 

att ge kongressgruppen i uppdrag att leda förbundets planeringsarbete 
inför kongressen 2015 

§ 5:8c Revidering av UNF:s medlemsorganisationsstrategi (bilaga 5:18) 

Eric Tegnander föreslog att bordlägga frågan tills nästa förbundsstyrelsemöte. 

Styrelsen beslutade 

att  bordlägga frågan till nästa förbundsstyrelsemöte 

§ 5:8d Mötesplan 2014 

Styrelsen har beslutat att styrelsemötet 5-7 september ska vara i Nässjö, men 
eftersom det är ett stort jubileum i Nässjö den helgen är det svårt med 
sovplatser. 

Malin Thorson föreslog att mötet istället ska ligga i Växjö. 

Styrelsen beslutade 

att flytta förbundsstyrelsemötet 5-7 september till Växjö 

§ 5:8e Effektmål för attitydpåverkanssatsningen (bilaga 5:19) 

Eric Tegnander föredrog bilagan. 

Styrelsen diskuterade målens mätbarhet och en del mål blir väldigt intetsägande 
om de inte går att mäta. Styrelsen var övervägande positiva till målgruppen 18-25 
år. 

Andreas Jansson ville se en detaljbudget snart.  

Malin Thorson yrkade 

att ändra första attsatsen till ”fastslå effektmålen och villkoren i 
enlighet med förslaget ovan”  

att i första effektmålet ändra ”interagera om” till ” reflektera över”  
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att i första villkoret ändra ”digital plattform” till ”digitala verktyg”  

att i tredje villkoret ändra ”UNF:s medlemmar” till ”inom UNF”  

Lucas Nilsson yrkade 

att stryka andra villkoret och ersätta med ”Satsningen ska resultera i 
verktyg och metoder som använda av ungdomar i allmänhet 
inklusive UNF:s medlemmar och som även tillämpas efter 
satsningens slut” 

att i andra villkoret ändra ”verktyg” till ”verksamhet” 

att i andra effektmålet ändra ”alkohol” i andra effektmålet stryks och 
ersätt med ”droger” 

att ordet ”alkohol” i tredje effektmålet stryks och ersätt med ”droger” 

Andreas Jansson yrkade 

att ge attitydpåverkanssatsningsgruppen i uppdrag att till 
förbundsstyrelsemötet i mars 2014 återkomma med budget för 
attitydpåverkanssatsningen 2014-2015 

Attitydpåverkanssatsningsgruppen jämkade sig med Andreas Janssons förslag. 

Styrelsen beslutade 

att ändra första attsatsen till ”fastslå effektmålen och villkoren i 
enlighet med förslaget ovan”  

att  i första effektmålet ändra ”interagera om” till ” reflektera över”  

att  i första villkoret ändra ”digital plattform” till ”digitala verktyg”  

att  fastslå effektmålen och villkoren i enlighet med det justerade 
förslaget 

att  ge APS-gruppen i uppdrag fortsätta processen 

att att ge APS-gruppen i uppdrag att till förbundsstyrelsemötet i mars 
återkomma med budget för attitydpåverkanssatsningen 2014-2015 

Lucas Nilsson var inte nöjd med besluten eftersom han inte såg någon 
långsiktighet i hur satsningen ska användas av medlemmarna. 

Lucas Nilsson yrkade därför 

att återgå till attitydpåverkanspunkten 

Paragrafen diskuteras igen och Lucas Nilsson yrkade 

att stryka andra villkoret och ersätta med ”Satsningen ska resultera i 
verktyg och metoder som används och sprids av ungdomar i 
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allmänhet inklusive UNF:s medlemmar och som även tillämpas 
efter satsningens slut” 

Lina Boberg tyckte att det är konstigt att yrkandet bara gäller ett villkor och inte 
de andra. 

Eric Tegnander yrkade 

att i fjärde villkoret lägga till ”i och utanför UNF:s verksamhet” 

Styrelsen beslutade 

att i fjärde villkoret lägga till ”i och utanför UNF:s verksamhet” 

§ 5:8f Fastställande av per capsulam-beslut (bilaga 5:20) 

Styrelsen har fattat beslut på mejl om firmatecknare samt om attest- och 
utanordningsrätt. 

Styrelsen beslutade 

att fastställa de per capsulam fattade besluten och notera dem i 
protokollet 

Följande beslut fastställdes i fråga om firmatecknare: 

att Ungdomens Nykterhetsförbunds (organisationsnummer 878500-
1622) firma från och med 2014-01-12 tecknas av Malin Thorson, 
Eric Tegnander och Imse Nilsson dock minst två i förening, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Följande beslut fastställdes i fråga om attest- och utanordningsrätt 

att UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2014-01-12 tecknas 
av Imse Nilsson, Tore Andersson och Beatriz Mendosa, två i 
förening, 

att postförsändelser till UNF från och med 2014-01-12 kvitteras av 
Imse Nilsson, Tore Andersson, Beatriz Mendosa och Anna Classon, 
var för sig, 

att utanordningsrätt från och med 2014-01-12 tillkommer Malin 
Thorson, Eric Tegnander, Lina Boberg, Imse Nilsson samt Jobjörn 
Folkesson med restriktioner till förbundsstyrelsens resor, 
traktamenten och utlägg, 

att tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer 
kanslianställda inom respektive arbetsområde, 
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att Malin Thorson, Eric Tegnander, Lina Boberg, Imse Nilsson från 
och med 2014-01-12 har attesträtt för alla övriga kostnader liksom 
generell attesträtt inom förbundet UNF, 

att ingen får godkänna kostnader (inklusive lön eller traktamenter) 
avseende sin egen person eller närstående, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 5:8g Fråga om medlemskap 

Malin Thorson föredrog ärendet. Johannes Nyqvist, f.d. kassör i UNF 
Södermanland, polisanmäldes för förskingring under slutet av 2013. Johannes 
valde i samband med detta att gå ur UNF men har nu lyft frågan om vad det finns 
för möjligheter för honom att åter bli medlem. 

Malin Thorson yrkade 

att uttala att Johannes Nyqvist, före detta medlem, i UNF anses ha 
agerat på ett sätt som uppenbart motverkat UNF:s syften. 
Eftersom personen själv begärt utträde sker ingen uteslutning men 
begärs medlemskap under kongressperioden ska uteslutning 
verkställas. 

Styrelsen diskuterade huruvida Johannes ska kunna bli medlem i UNF utan att 
uteslutas. Flera ledamöter lyfte att de skulle vilja se ett mer omfattande underlag 
och även ha möjlighet att invänta resultatet av en polisutredning innan de tar 
slutgiltig ställning till frågan om uteslutning och dess eventuella längd.    

Lucas Nilsson yrkade 

att frågan återremitteras till dess att ett mer omfattande underlag 
finns tillgängligt vad gäller bland annat polisutredning, eventuellt 
domstolsbeslut och uttalanden från berörda parter   

att om Johannes Nyqvist ansöker om medlemskap tills frågan har 
behandlats igen ska uteslutning verkställas.    

Styrelsen beslutade 

att  frågan återremitteras till dess att ett mer omfattande underlag 
finns tillgängligt vad gäller bland annat polisutredning, eventuellt 
domstolsbeslut och uttalanden från berörda parter 

att  om Johannes Nyqvist ansöker om medlemskap tills frågan har 
behandlats igen ska uteslutning verkställas 

Andreas Jansson och Thomas Ahlström reserverade sig mot beslutet med 
motiveringen: 
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“Vi anser att det ej föreligger grund för uteslutning. I och med att det ej lagts fram 
tillräckligt med underlag till förbundsstyrelsen borde beslutet ej tas förrän mer 
information har delgetts.” 

§ 5:8h UNF Södermanlands ekonomi 

Malin Thorson föredrog ärendet. Under 2013 skedde ett misstänkt fall av 
förskingring i UNF Södermanland och deras ekonomi är i dåligt skick. UNF 
stoppade även bidrag till distriktet under tiden byte av kassör hanterades. UNF-
förbundet kan behöva gå in med hjälp och bidrag för att få distriktet på fötter 
ekonomiskt igen.    

Malin Thorson yrkade 

att Malin Thorson och Lina Boberg gemensamt kan besluta om att 
använda ej utbetalda bidrag till UNF Södermanland samt pengar 
från budgetposten distriktsbidrag för att hjälpa UNF 
Södermanland att reda ut sina ekonomiska problem    

att pengarna ska betraktas som ett engångsbidrag till distriktet vars 
villkor bestäms av Malin Thorson och Lina Boberg och godkänns av 
distriktsstyrelsen    

Andreas Jansson yrkade 

att UNF skall stödja Södermanlands distrikt med verifierade skulder 
där omedelbar utbetalning föreligger, dessa pengar skall betalas ut 
som snarast utan krav på tillbakabetalning. Detta skall 
administreras av förbundskassören och en förbundsordförande 
och beslut skall tas två i förening.    

Lucas Nilsson hade ett ändringsförslag på Malin Thorsons första attsats och 
yrkade 

att pengarna skulle tas från posten FS till förfogande istället för 
distriktsbidrag.   

Styrelsen beslutade 

att  Malin Thorson och Lina Boberg gemensamt kan besluta om att 
använda ej utbetalda bidrag till UNF Södermanland samt pengar 
från budgetposten distriktbidrag för att hjälpa UNF Södermanland 
att reda ut sina ekonomiska problem 

att  pengarna ska betraktas som ett engångsbidrag till distriktet vars 
villkor bestäms av Malin Thorson och Lina Boberg och godkänns av 
distriktsstyrelsen 



PROTOKOLL 
fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 
den 10-12 januari 2014 
sida 14 av 14 

§ 5:9 Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 7-9 mars i Umeå. 

§ 5:10 Avslutning 

Eric Tegnander avslutade mötet. 

 

 

_______________________________________ ________________ 
Eric Tegnander, mötesordförande  Ort och datum 

 

 

_______________________________________ ________________ 
Linn Heiel Ekeborg, mötessekreterare  Ort och datum 

 

 

_______________________________________ ________________ 
Thomas Ahlström, justerare  Ort och datum 
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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 5:1) 

Ärende Vem Tidsåtgång Förslag Beslut 
1. Öppnande     
2. Fastställande av 

föredragningslistan 
ET 5 min Underlag  

3. Val av justerare  5 min   
4. Föregående protokoll LHE 10 min   
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 Malin 
j) Ordföranderapport Eric 
k) Kongressutvärderings-

gruppen 
l) FS-blogg 
- Kansli 
m) Generalsekreterare 

 
 
ET 
ET 
 
AB 
MT 
ET 
LB 
LHE 
ET 
 
MT 
ET 
LB 
 
LT 
 
IN 

 
5 min 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
10 min 
 

 
 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
 
Muntligt 

 

7. Diskussionsärenden 
a)  UNF:s webbplats 
b) Utveckling av UNF:s 

demokratiska process 

 
LT 
LB 

 
45 min 
45 min 

 
Underlag 
Underlag 

 

8. Beslutsärenden 
a) Fake Free: Styrning och 

uppdrag 
b) Kongressgrupp 
c) Revidering av UNF:s 

medlemsorganisationsstrategi 
d) Mötesplan 2014 
e) Effektmål för 

attitydpåverkanssatsningen 
f) Fastställande av per capsulam-

beslut 

 
ET 
 
ET 
ET 
 
MT 
ET 
 
ET 

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

 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
 
Muntligt 
Underlag 
 
Underlag 

 

9. Nästa möte      
10. Avslutning     
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa föredragningslistan. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-01-10 
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Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga § 5:2) 

Följande föreningsnybildningar har godkänts av förbundsstyrelsen genom 
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Astrid Wetterström: 

2013-11-19 20D6605 UNF #YOLO, Mora 

2013-12-02 06D6606 Sober Gaming Studios, Jönköping 

2013-12-02 23D6607 b-unf, Bräcke 

2013-12-03 06D6608 UNF Al-Qaidas LAN, Huskvarna 

2013-12-10 11D6610 Landskonas Unga, Landskrona 

2013-12-16 06D6609 UNF Bazookaoz, Jönköping 

2013-12-16 06D6614 UNF Lallarna, Jönköping 

2013-12-16 06D6615 Rock'n'Chill, Jönköping 

2013-12-17 13D0177 UNF Våxtorp, Våxtorp 

2013-12-17 06D6616 VikingLAN, Nässjö 

2013-12-17 06D6617 Kamikaze, Gnosjö 

2013-12-17 18D6618 Mysänglar, Örebro 

2013-12-17 01D6619 Love, Sobriety and Good Music, Stockholm 

2013-12-17 23D6620 VemHede, Hede 

2013-12-17 20D6621 UNF Best in Dalarna, Orsa 

 
Följande föreningsnamnbyten har fastställts av förbundsstyrelsen genom 
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Astrid Wetterström: 

2013-10-22 06D6555 UNF Slaktoffer, Jönköping, har bytt namn till 
06D6555 Jönköping Straight Edge, Jönköping 

2013-10-22 06D6563 UNF TG GeTe, Jönköping, har bytt namn till 
06D6563 t00f, Jönköping 

2013-10-22 15D6205 UNF Folkrepubliken, Vänersborg, har bytt namn till 
15D6205 UNF Geforce, Vänersborg 
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Följande föreningsnedläggningar fastställts av förbundsstyrelsen genom förbundsordförande 
Eric Tegnander och generalsekreterare Astrid Wetterström: 

2013-11-19 06D6434 UNF Pangcakes 

2013-11-19 23D0655 GNISTAN 
23D5893 KAROLINERNA 
23D6077 Två liter mjölk 
23D6163 UNF Rebell 
23D6314 UNF Hönsgården 
23D6415 UNF Team Byhålan 
23D6417 UNF Sveriges Underbara Prick 
23D6421 UNF StugUNF 
23D6552 UNF Lit Eliten 
23D6553 UNF Backe 

2013-11-25 01D2053 UNF Västerort 
01D0762 SOLLENTUNA UNF 
01D0669 UNF Grodorna 
01D6391 UNF Norton 
01D0075 UNF Södertälje 
01D6507 UNF Teatermasken 
01D0609 VALLENTUNA UNF 

2013-12-16 06D0437 UNF DELTA 
06D6048 UNF MAGIC 
06D6344 UNF Tabergsdalen 
06D6372 UNF Lampan 
06D6383 UNF Dudes of Gnosjö 
06D6403 UNF Funky 
06D6425 UNF Ettnamn 
06D6429 UNF Björnligan 
06D6431 UNF Svarta handen 
06D6449 UNF Rusty 
06D6491 UNF Scratch 
06D6498 UNF Schwiing 

2013-12-16 06D6464 UNF Styrätt 

2013-12-17 06D0325 UNF SKILLINGARYD 
06D6402 UNF Ravenhall 
06D6409 UNF S.C.A 
06D6436 UNF Double Rainbow 
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06D6475 UNF LFM 
06D6554 UNF Babes 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-01-07 
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Representation (punkt 6 b, bilaga § 5:3) 

2013-10-21 Lina Boberg och Astrid Wetterström hade ett möte med Wendelsbergs 
folkhögskola   

2013-11-26  Malin Thorson hade ett möte med Ann-Therés Enarsson på Systembolaget  

2013-11-28  Malin Thorson hade ett möte med riksdagsledamot Elin Lundgren  

2013-11-29 Eric Tegnander var på seminarium med Tankesmedjan Nocturum om 
framtidens alkoholkonsumtion 

2013-12-03 Eric Tegnander fikade med Sveriges Elevråd Sveas förbundsordförande 
Mimmi Garpebring 

2013-12-04  Malin Thorson deltog i en panel på Actives Human Rights Generation 
Conference i Bryssel 

2013-12-05  Malin Thorson deltog på möte med John F. Ryan, Acting Director på 
Directorate C – Public Health, Europeiska kommissionen  

2013-12-09  Malin Thorson deltog på mingel med Maktsalongen 

2013-12-10 Eric Tegnander var på avrundnings- och informationsträff med Projekt 
Oberoende 

2013-12-10  Malin Thorson deltog på styrelsemöte med SLAN 

2013-12-11 Eric Tegnander deltog på Alma-akademiens avslutningsdag Samkvämet 

2013-12-12  Malin Thorson hade ett möte med Maik Dünnbier, IOGT International 

2013-12-12  Malin Thorson, Lina Boberg, Linda Tjälldén, Thomas Ahlström och Eric 
Tegnander deltog på avtackningsmingel för Astrid Wetterström 

2013-12-16 Eric Tegnander var med på LSU:s ordförandenätverk 

2013-12-17 Eric Tegnander åt frukost med Scouternas förbundsordförande Josefin 
Larsson 

2014-01-02 Eric Tegnander deltog på medlemmen Martin Winnfors begravning 

2014-01-06 Eric Tegnander var på medlemsorganisationsfrukost och rapportsläpp hos 
CAN 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-01-08 
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Rapport från Sociala utskottet (punkt 6 c, bilaga § 5:4) 

Medlemmar i utskottet: Anneli Bylund, Andreas Jansson, Malin Andersson, Elina Pesonen, 
samt utskottshandläggare Nathalie Carlryd. 

Utskottet har haft möte 14-15:e dec i Göteborg 

Nuläget 

De flesta trådar för 2013 har knutits ihop och utskottet är jobbar för fullt med att starta upp alla 
projekt för 2014.  

Måluppföljning 

• Unga i missbruksmiljö för stöd och erbjuds nyktra frizoner i UNF 
o UPPFYLLT! Genom lokalt samarbete med stödgrupper som också kopplats till 

både jul- och midsommarresan, samt lokala aktiviteter under högtider och Vit 
Jul har bidragit till detta.   

• 2000 barn och unga som deltagit i stödgrupper erbjuds verksamhet och medlemskap i 
UNF 

o EJ UPPFYLLT, målet är fört högt. I dagsläget har UNF ett samarbete med 5 
stödgrupper på olika orter i landet som har genererat en del medlemmar genom 
bland annat jul- och midsommarresan. 

• UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75 
kommuner 

o UPPFYLLT! Distrikten har gjort aktiviteter på flera av de större högtiderna. 
Under midsommar fick 5 distrikt bidrag genom ett projekt för att ha en aktivitet 
med kamratstödsfokus. Vit Jul har producerat ett flertal olika aktiviteter 
runtom i landet. 

• UNF skapar opinion kring den skada barn och unga utsätts för vid risk- och missbruk 
o UPPFYLLT! Vart femte barn och Vit Jul har påverkat den allmänna opinionen 

och genom olika utbildningar på ex. DSS:en skapas en opinion inom UNF. 

• UNF Deltar i två landsomfattande kampanjer per år för att uppmärksamma frågan om 
barn och unga människor i missbruksmiljö 

o UPPFYLLT! UNF har deltagit i Vart femte barn och Vit Jul. 

• 40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år 
o EJ UPPFYLLT, målet har varit svårt att jobba med. Bland annat har en 

medlemskapsutredning gjorts. 

• UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor 
o UPPFYLLT! under 2012 utbildades ca. 160 personer och under 2013 har två 

specialisten socialt arrangerats, det har utbildats medlemmar på DSS:en, under 
midsommar hade 5 distrikt kamratstödsfokus på sitt firande, klätterresan, samt 
julresan har utbildat ett flertal medlemmar. 

• Alla föreningsstyrelser känner till UNF:s likabehandlings- och inkluderingarbete 
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o EJ UPPFYLLT, långt ifrån alla föreningsstyrelser har fått information.  

• UNF utvecklar verksamheten så att den passar olika målgrupper 
o UPPFYLLT! UNF Inkluderar, normkritik, jämlikhetsmål och översätta 

material är några exempel som gjorts för att uppnå detta. 

• UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och 
engagerar medlemmar 

o UPPFYLLT! Hållbart engagemang, utredning om medlemskapet, 
inkluderingsprojektet, normkritik är några exempel på metoder som använts. 

Framtiden 

Kampanjen tidigare gått under namnet Vart Femte Barn kommer ske 9-15:e februari 
Fastigheter - För de föreningar som vill ha extra stöd och hjälp med att utveckla sina lokaler 
eller hitta en lokal går det att söka till att bli en av fem orter fram tills den 1:a februari.  

Höjdaren Socialt - Sista anmälningsdag är den 20:e januari. Peppa folk att söka till kursen! 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Anneli Bylund 
Hållen, 2014-01-02 
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Projektuppföljning 

Projektnamn Status Ansvarig Budgeterade 
pengar 

Pengar 
använda 

Läge 

Mer ideell 
kraft 

KLAR Linda Adolfsson 50 000:- 0:- Portalen som UNF delar tillsammans med IOGT-NTO finns fortfarande 
och det går att göra en användare för att lägga ut uppdrag. Projektet har 
inte fått en stark anknytning till distrikten och få använder det på 
förbundsnivå. Det introducerades på DSS:en i våras. 

KASAM som 
metodm 
inkludering i 
praktiken 

KLAR Linda Adolfsson 6 600:- 3 602:- Gruppen som arbetade med projektet har samlat sina tankar om UNF:S 
material i ett google docs. Medlemskapssutredningen håller i skrivandes 
stund på att sammanställas och förväntas vara klar tills innan jan-FS. 
Resultatet av utredningen ska få ett inlägg på FS-bloggen. 

Normkritik KLAR Marcus Thörn 
Damin 

6 600:- 928:- Ett underlag för en normkritiks diskussion togs fram till distrikens 
årsmöten i våras. Efter detta har det inte gjorts något mer i linje med 
projektet och finns inga planer på att fortsätta. Därmed anses projektet 
avslutat. 

Jämställdhet KLAR Marcus Thörn 
Damin & 
Nathalie Carlryd 

16 600:- 923:- Det levereades ett jämlikhetsbokslut till kongressen, som skickades 
tillbaka med krav på att det ska göras om till nästa kongress. Detta 
projekt avslutades i och med det. 

Stödgrupper KLAR Karin Melbin   Just nu finns det ett samarbete med stödgrupper på fem orter. 
Konsulenterna i de distrikt som inlett ett samarbete har blivit utbildade. 
Projektet fortsätter även under 2014. 
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Julkurs KLAR Karin Melbin 180 000:- 355 581:- Julkursen har genonförst. Söktrycket var högt med 58 ansökningar. 37 
personer blev utvalda för att tillsammans med 10 ledare åka till 
Argentiere i Frankrike. Det var en utmaning att rodda med en sån stor 
grupp, men tack vare ett stabilt ledarteam som förberetts genom två 
träffar innan resan gick det galant, trots några skador. Det finns en tanke 
om att ledarna ska träffas i vår för att göra en utvärdering och deltagarna 
ska bli skickade en utvärdering. 

Midsommar KLAR Karin Melbin 50 000:- 138 490:- Midsommarresan är genomförd och utvärderad. Utvärderingen av 
distriktens arrangemang har varit svårare att genomföra då få distrikt 
har gett respons. 

Rapport KLAR Karin Melbin   Det fanns tankar om att göra en slags cetrifiering av Stödgrupper med 
inspiration från Bra Uteliv. Detta projekt har varit på ett idésadium, 
vilket var tanken för 2013. 

Kompisboken 
som 
studiecirkel 

KLAR Nathalie Carlryd 15 500:- 0:- En revidering av kompisboken ska göras under 2014 och därför kommer 
studiematerialet att skjutas upp tills dess att boken är klar. 
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Rapport från Drogpolitiska utskottet (punkt 6 d, bilaga § 5:5) 

Medlemmar i utskottet: Malin Thorson, Nicole Steegmans, Thomas Ahlström, Amanda Ylipää, 
Sara Hallman samt handläggare Sophie Brömster. 

Möten: Ett kortare fysiskt möte den 21 november och ett skypemöte 12 december. 

Nuläget/Djupdykningar 

Utskottet har jobbat för att slutföra sina projekt för 2013 och för att påbörja planerandet inför 
2014. Utskottets handläggare har varit sjukskriven vilket utskottet har kunnat hantera men det 
har inneburit vissa omprioriteringar och sänkta ambitioner.  

Några saker som hänt under perioden som kan lyftas upp är en riksdagsresa och en resa till 
Bryssel som båda var lyckade. På resorna deltog representanter från utskottet samt utvalda 
medlemmar och syftet var både påverkan och bildning. Tråkigt under perioden var att den 
alkoholpolitiska utbildningen för partipolitiska ungdomsförbund fick ställas in på grund av för 
få anmälda men nya tag tas tills nästa år. 

Måluppföljning 

Här kommer en kort måluppföljning på de arbetsplansmål för 2012-2013 som inte bedömdes 
vara uppfyllda i senaste rapporten: 

• UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 200 gånger i nationella 
mediekanaler  

Inte uppfyllt. 60 gånger under 2012, och ca: 50 gånger under 2013. All statistik är inte klar men 
det är tydligt att målet inte nås. Flera satsningar har gjorts men de har tyvärr inte gett önskad 
utdelning. 

• UNF har tre långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre politiska partier i riksdagen.  

Inte uppfyllt! Samarbete finns men ej långsiktigt och strukturerat. Utskottet arbetar med att ta 
fram en långsiktig struktur och plan som förhoppningsvis kan vara på plats under våren.  

• UNF genomför 100 offentliga aktioner, manifestation och demonstrationer.  

Oklart. Uppskattningsvis ca: 40 under 2013. Vi uppmuntrade till aktioner i samband med UNF 
till ALLA. Svårt att beräkna förrän distriktens verksamhetsberättelser kommer. 

• UNF har 10 drogpolitiska grupper, varav 5 samverkar med övriga IOGT-NTO-rörelsen.  

Delvis uppfyllt. Vi har haft ca: 10 grupper löpande, enstaka rörelsegemensamma. Utskottet har 
under perioden fokuserat på att ta ett ordentligt grepp under 2014 utifrån de nya 
förutsättningarna efter novembermötet. 
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• UNF påverkar lokala politiska processer genom att träffar 70 lokala och regionala 
politiker och är medverkande i 20 medborgarförslag/motioner.  

Delvis uppfyllt. Under första halvan av året genomfördes 5 medborgarförslag, och 20 träffar 
med lokala politiker. Vi har ännu inte alla siffror för året men det blir svårt att nå 
arbetsplansmålet.  

Framtiden 

Utskottet kommer ha ett fysiskt möte i början av januari för att verkligen komma igång med 
arbetet under 2014. Redan nu har ett flertal aktiviteter och utbildningar planerats in och 
tankearbetet inför Europaparlamentsvalet har startat. Det ser ut att bli ett spännande 
drogpolitiskt 2014! 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Malin Thorson 
Göteborg, 2014-01-02 
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Projektuppföljning 

Projekt Ansvarig Pengar 
avsatta 

Pengar 
använda 

Läge 

Europeisk 
drogpolitik 

Thomas 69 000 kr 29 522 kr En EU-grupp finns vars nya struktur håller på att formaliseras. En brysselresa 
genomfördes i våras och ytterligare en lyckad resa i samband med luciaminglet. 
Arbete påbörjat med översättning av material.  

Nationell fråga 
inom EBU 

Malin 58 000 kr 49 492 kr En rapport om alkoholfritt utbud har tagits fram. Ett avtackningsmingel har 
genomförts med presentation av vårt politiska arbete. Två riksdagsresor har 
genomförts, en per termin.  

EBU-helger Nicole  120 000 kr 168 781 kr Två lyckade helger genomfördes med utbildning inom Bra Uteliv. En på vårterminen 
med 23 deltagare och den andra i oktober med ca: 35 deltagare. 

PUF-helg Malin 26 000 kr 0 kr Ställdes in på grund av för få anmälda. 

Drogpolitiska 
nätverk 

Nicole 40 000 kr 17 345 kr Arbetet med certifieringar, påverkanspoäng samt att stötta drogpolitiska grupper och 
det drogpolitiska nätverket fortsätter. Delen med Utelivshjältar kommer inte 
genomföras. 

Organisations-
gemensam 
drogpolitisk 
utvecklare 

Malin 150 000 kr 150 000 kr Det pågår en kontinuerlig dialog för att den drogpolitiska utvecklarens arbete ska vara 
samkört med brysselassistenterna och UNF:s drogpolitiska sekreterare. 
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Press- och 
omvärldsbevakare 

Malin 40 000 kr 25 000 kr Vi tar del av både Retriever och Drugnews och använder oss av detta i vårt press- och 
påverkansarbete. 

Almedalen   61 000 kr 49 223 kr Almedalen genomfördes med mycket lyckat resultat med bl.a. ett uppskattat 
drinkteam, en presentation av vårt politiska arbete på ett seminarium med LSU och 
avslutningen av drogpolitiska Höjdare som inkluderade politikermöten, nätverkande 
och aktioner. 
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Rapport från Förebyggsutskottet (punkt 6 e, bilaga § 5:6) 

Medlemmar i utskottet: Eric Tegnander, Lina Jacobsson, Max Johansson, John-Erik Sjöberg 
samt, fram till årsskiftet, Astrid Wetterström. 

Sammanträden: Utskottet har under perioden sammanträtt en gång, vid en arbetsdag den 1/12 
på Stora Essingen.  

Nuläget/Djupdykningar 

Fråga Fler är nu avslutat och vår bedömning är att sluttampen blev väldigt bra. Många distrikt 
genomförde värvnings- och uppföljningsaktiviteter under november och december. Överlag 
kändes den sista perioden som en positiv sådan, trots att kampanjen har haft sina toppar och 
dalar under året.  

Vår preliminära bedömning är att vi kommer minska med runt 500 medlemmar jämfört med 
förra året, vilket självklart inte är roligt. Vi ser en stor utmaning inför nästa års arbete, i och 
med att en heltidsanställd nu försvinner som resurs för vår del, vilket kommer ställa helt andra 
krav på de ideella resurserna. Vi räknar med att behöva ligga på distrikten ganska intensivt.  

Rent tidsmässigt ligger vi lite  

Måluppföljning 

Ur arbetsplanen för 2011-2013 

UNF:s alla distrikt ökar i medlemsantal 

Inte uppfyllt. En preliminär bedömning är att 8 av 23 distrikt ökade under 2013. 

UNF är 10 000 medlemmar. 

Inte uppfyllt. En preliminär bedömning är att vi var drygt 6800 medlemmar vid årsskiftet. 

6 500 av UNF:s medlemmar har betalat sin medlemsavgift. 

Inte uppfyllt. En preliminär bedömning är att vi var drygt 3500 betalande medlemmar vid 
årsskiftet. 

UNF utbildar 500 medlemmar i förebyggande metoder. 

Troligtvis uppfyllt. Knappt 400 under 2012.  

60 procent av alla som värvas till UNF betalar sin medlemsavgift under första året. 

Inte uppfyllt. Ingen siffra för 2013 ännu, 40% år 2012. 

UNF har övergångsverksamhet som riktar sig till Junis-medlemmar i UNF-ålder och värvar 
800 stycken. 
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Inte uppfyllt. Ett arbete med övergångsverksamhet pågår, men än så länge värvas inte 800 
stycken. 

200 000 av Sveriges ungdomar mellan 13 och 25 känner till vad UNF står för och har 
reflekterat kring alkoholnormen 

Oklart. Ingen undersökning har gjorts kring detta.  

UNF har genom attitydförändring ändrat beteendet till alkohol hos 20 000 unga. 

Förmodligen inte uppnått. Inga direkta försök har gjorts att mäta. 

UNF samarbetar med 150 skolor varav 80 skolor genom skolmetoden oPåverkad. 

Inte uppfyllt. oPåverkad lades ner 2011. 

UNF arrangerar 200 utåtriktade arrangemang. 

Förmodligen uppnått. Distrikten arrangerar mycket, Vit Jul, UNF till ALLA, FNV. 

UNF har omfattande samarbeten med fem organisationer inom och utanför 
nykterhetsrörelsen som riktar sig till UNF:s målgrupp. 

Inte uppfyllt. Rörelsen har varit prioriterad.  

UNF som organisation syns i media 200 gånger, undantaget den drogpolitiska debatten. 

Uppfyllt redan under 2012. Ingen totalsiffra ännu. 

UNF fortsätter att utveckla Fake Free som tankesmedja för det förebyggande arbetet. 

Uppfyllt.  

Ur arbetsplanen för 2014-2015 

UNF är ledande på kommunikation som påverkar ungas attityder till droger 

Överlag ser vi att den här delen av arbetsplanen till stor del täcks av 
attitydpåverkanssatsningen, i alla fall tills vidare. 

UNF har kompetens och lättillgängliga verktyg för att arbeta med framgångsrik 
attitydpåverkan på den digitala arenan. 

Vi ser detta som ett resultat av attitydpåverkanssatsningen och har ingen verksamhet direkt 
kopplad till detta under det kommande året. 

UNF samarbetar med andra kring attitydpåverkan och andra aktörer väljer att använda sig av 
och sprida UNF:s metoder i sitt förebyggande arbete. 
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Vi bedömer att mycket av detta kommer ur Projekt Oberoende och Fake Free. Möjligen kan 
man tänka sig att attitydpåverkanssatsningen ger resultat som kan uppfylla detta. 

UNF arbetar aktivt för att unga använder och sprider våra metoder och verktyg för att förändra 
attityder till alkohol och andra droger. 

För utskottets del ser vi här att vårt ansvar är att sprida de metoder och verktyg som till 
exempel Fake Free tar fram bland våra medlemmar och i vårt utåtriktade arbete. 

UNF fortsätter använda Fake Free:s metoder och alla våra aktiva medlemmar vet vad Fake 
Free är och vad det innebär. 

Uppfylls till stor del genom att implementera Snacka Fest. Vi ser det även som vårt ansvar att 
sprida de metoder som Fake Free utvecklar under året. 

Alla distrikt bidrar till att UNF ökar i antalet aktiva medlemmar 

Den här delen har vi ett tydligt fokus på under det kommande året. Mycket av verksamheten 
hittas i projektet Helåret. 

UNF har 5 500 betalande medlemmar. 

Rent statistiskt innebär detta att vi måste öka med 1000 betalande medlemmar per år i två år. 
Vi kommer också försöka förändra synen på värvning och medlemsökning mot att se en 
värvning som klar först när medlemsavgiften är betald. 

UNF genomför riktade värvarsatsningar mot tre grupper som bedöms ha stor outnyttjad 
medlemspotential. 

De tre grupperna är utsedda och har ett eget projekt. Om SXE har vi ett möte i början av 
januari. Om datorspelande ungdomar tittar vi på lösningar med att besöka nationella och 
regionala LAN. Ungdomar i förorten och conventare väntar än så länge på att bli igångsatta. 

Kännedomen om vad UNF är, vad vi står för och hur man kan engagera sig ökar bland Sveriges 
unga. 

Vi ser det här som en effekt av ett utåtriktad och framgångsrikt medlemsökningsarbete. Vi 
planerar även att mäta för första gången på flera år, så att vi kan se skillnaden. 

25 föreningar har ett givande samarbete med Junis. 

Här fortskrider arbetet som inleddes under förra mandatperioden.  

Framtiden 

Vårt nästa fysiska möte är planerat till den 8:e februari. I skrivande stund är inget nytt Skype-
möte inplanerat.  
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Förebyggsutskottet genom Eric Tegnander 
Liljeholmen, 2014-01-04 
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Projektuppföljning 

Projekt Ansvarig Avsatta 
medel 
(Utfall KBR 
Nov -13) 

När Läge 

Fake Free-
föreläsning 

Eric 125 000 
(2209) 

Avslutat 
(Övergår i 
”Implementering 
av Snacka Fest) 

Snacka Fest är i princip 
framtaget och ska finslipas 
och implementeras, 
förmodligen med utskottet 
som referensgrupp. 

Junis-
samverkan 

Lina 40 000 
(1056) 

Avslutat 
(Övergår i UNF+ 
JUNIS =SANT 

JUNF-kickoff genomförd 
med positiva resultat. 
Samarbetsformen bevaras i 
det kommande projektet. 

Kampanj-dagar 
(2013) 

Eric 40 000 
(182 223) 

Avslutat  

Facebook Ja! Eric 10 000 
(912) 

Avslutat Spenderat under 
kampanjdagarna 

Fråga Fler Eric 725 000 
(467 461) 

Avslutat Helårskampanjen är nu 
avslutad. 

Junis-
samverkan 

Lina 41750 Fortlöper.  

Helåret Eric 230 000 Hela året, start 
vid sportlovet 

Behöver påbörjas 
omgående, i och med att 
sportlovet närmar sig. 
Överlag behöver vi ligga på 
distrikten. 

Förändrade 
värvarpremier 

Eric & John-
Erik 

80 000 Påbörjat Inleddes med avskaffandet 
av värvarcheckar. Som 
väntat blev en del oroliga. 

Fler betalsätt Eric 35 000 Under våren Behöver utredas. Vi 
upplever en stor 
efterfrågan från distrikten. 

Igenkännings- 
undersökning 

Eric 40 000 Förhoppningsvis 
under våren. 

Vi behöver prata ihop oss 
med POP. 
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Fokusgrupper Eric & Max 135 000 Varierat.  Varierat. En del 
verksamhet behöver 
konkretiseras, annan 
komma i kontakt med rätt 
personer. 

Profilmaterial Max 25 000 Påbörjas 
förmodigen 
under sen vår. 

Vi har inte bråttom, utan 
ser hellre att vi får ett bra 
resultat som kommer vara 
gångbart under lång tid. 

Det digitala 
medlemskapet 

John-Erik 0 Under våren. Vi räknar med en relativt 
enkel lösning, förmodligen 
i samband med de utskick 
so redan görs. 

Videoklipp Max 0 I samband med 
UNF till ALLA 

Vi har fått information från 
organisationsutskottet, 
men inte samlat oss kring 
detta ännu. 

Implementering 
av Snacka Fest 

Eric 0 Påbörjat. Eftersom materialet inte är 
helt slutfört sprider vi än så 
länge kännedomen mer 
informellt. 
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Rapport från Organisationsutskottet (punkt 6 f, bilaga § 5:7) 

Medlemmar i utskottet är Lina Boberg, Andreas Jansson, Linda Tjälldén, Linus Henriksson 
och Jobjörn Folkesson som handläggare från kansliet.  

Utskottet har haft ett fysiskt möte den 9:e december.  

Nuläget/Djupdykningar 

Utskottet har under perioden formerat sitt arbete mer, alla är mer varma i kläderna och 
tillsammans hade vi ett mycket bra möte i december. Utskottet har, som syns i bilagan, 
planerat in ungefär när under året alla aktiviteter ska ske och även tagit djupdyk i några frågor.  

Här närmst ska utskottet fokusera på distriktsårsmöten, distriktsstyrelsesamling, samarbetet 
med NBV och FSS-materialet.   

Måluppföljning 

Utskottet upplever att vi fått pengar till en tillräckligt stor beredd av projekt för att kunna 
jobba med alla våra arbetsplansmål. Målet om FSS:er kräver dock att vi mycket snart får till ett 
välfungerande material.  

Framtiden 

Just nu påbörjas årsmötestiderna. Föreningsårsmöten är igång och när det blir dags för 
distriktsårsmötena behövs mycket hjälp från alla i förbundsstyrelsen med besök på dessa.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Lina Boberg 
Uppsala, 2014-01-03 
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Projektuppföljning 

 Status Ansvarig När ska det ske Läge Kommentarer? 

INTERN 
KOMMUNIKATION 

  Linda       

Föreningsportal Påbörjat Linda 
När hemsidesprocessen 
tar fart 

Medlemmarna i gruppen som 
tycker till om ny hemsida ska 
även dom ge inspel på 
föreningsportalen. 

Diskussion på janOrg 

Uppdatera strategier 
och policyer 

Ej påbörjat Linda Första halvåret 2014 
  

Interndebatt Ej påbörjat Linda 
Tidigast andra kvartalet 
2014  

Max Johansson är intresserad av 
att hjälpa till 

DEMOKRATI   Lina       

Föreningsårsmöten Påbörjat 
Jobjörn/ 
Linus 

NU!!! 
Utskick har gått ut. Mallarna på 
unf.se/arsmote är uppdaterade  

Distriktsårsmöten Påbörjat Lina NU!!! 
Har börjat samla in uppgifter om 
när DÅM:en är och skissa på vad 
ett DÅM-paket ska innehålla. 

Diskussion på janOrg 

Implementering av 
grundsatser 

Påbörjat Lina 
Inväntar de andra 
förbundens initiativ 

Har snacka med kansliet om tryck 
av affischer, blev tyvärr inte av.  
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Genomgång av UNF:s 
demokratiska 
struktur 

Ej påbörjat Lina 
Efter april och lite 
utvärdering under 
årsmötestiderna  

Även bidrag 

Kretsårsmöten Ej påbörjat Lina I vår 
  

BILDNING   Linda       

FSS:er Påbörjat Linda Så snart som möjligt 
Materialet är tyvärr inte färdigt 
ännu och fokus ligger i första 
hand på att få klart det 

Fokus bör vara på att arrangera 
under våren 

NBV Påbörjat Linda 
Inleds nu för att 
genomföras under FNV   

Specialister Påbörjat Linda Under hela året 
Annons finns ut, FS-faddrar 
ligger på 

Sammanställa lista över vilka 
som arrangerat Specialister 
tidigare, Linda och Jobjörn styr 
upp. 

Uppdatera material Påbörjat Linda Löpande under året 
Har börjat titta på när materialen 
är gjorda och har uppdaterats.  

Förbundssamlingen Ej påbörjat Linda September 
 

för ingående diskussion på 
orgutsks marsmöte 

Pumpen Ej påbörjat Lina Hösten, börja i augusti 
 

Vi borde ha ett vandringspris?! // 
Jobjörn 
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Topputbildning Ej påbörjat 
Linda 
och 
Andreas 

21-23 november 

Wendelsberg är intresserade av 
att göra något, gärna 
involverande ledarskap och delar 
på distans. 

 

LEDARSKAP   Andreas       

Implementera 
ledarsyn 

Ej påbörjat Andreas Maj 
 

DSS, Diskussion på janOrg 

STÖD TILL 
LANDET 

  Linus       

Distriktsstyrelse-
samling 

Påbörjat Lina April 
 

Diskussion på janOrg 

Arbetshelger Påbörjat Linus Våren 2014 
Information och inbjudan håller 
på att tas fram.  

Framtagande av 
underlag 

Påbörjat Lina Till nya DS 
Har börjat röja i olika gamla 
material för att få ihop några 
korta delar om varje område. 

Landstingsbidrag, 
uppdragsgivning konsulent, 
föreningsstöd, arkiv, DBA 

Distriktsordförande-
nätverk 

Påbörjat Lina Jan, maj, okt 
Överenskommelser är slutna 
med Wendelsberg. Datum 
bokade för nästa omgång.  

Distriktskassörs-
nätverk 

Påbörjat Lina Maj 
Överenskommelser är slutna 
med Wendelsberg. Datum 
bokade för nästa omgång.  
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Kultursamtal 
Skjuts upp 
pga inga 
pengar 

Linus Ev DSS samt arbetshelger 
  

UTREDNINGAR   Andreas       

Arrangörskap, 
Entreprenörskap och 
Ledarskap 

Ej påbörjat Andreas Förbundssamling 
  

Gemensamt 
bokföringssystem 

Ej påbörjat Lina Hösten 
 

Testa olika, sammanställ landet. 
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Rapport från Globala utskottet (punkt 6 g, bilaga § 5:8) 

Linn Heiel Ekeborg, Lucas Nilsson, Viggo Stahle, Anna Thor, Nathalie Carlryd 

Nulägesrapport 

Hela utskottet är peppade på alla nya projekt som vi fått beviljade. Vi hade skypemöte 25 
november och synkade. Linn och Nathalie hade ett avstämningsmöte 17 december inför 
utskottshelgen som vi ska ha på Wendelsberg den 17-19 januari. 

Projekt Pengar 
använda 

Pengar 
avsatta 

Ansvarig 
person 

Läge med projektet 

Afrikahjälpen Alla 26000 Rasmus 
Åkesson 

Den 19-24 november besökte Rasmus 
Åkesson och Lucas Nilsson SCAD i Kenya. 
Besöket var mycket lyckat och gav goda 
insikter i SCAD:s verksamhet, vilka styrkor 
de har och vilka problem de står inför. 
Kontakter etablerades inför framtida 
utbyten.  

Biståndsbulk 0 20000 Linn Heiel 
Ekeborg 

Projektet kommer ej att genomföras pga 
tidsbrist. 

Världens 
barn 
utredning 

0 5000 Eric 
Tegnander/ 
Linn Heiel 
Ekeborg 

Projektet kommer ej att genomföras 

Globala 
Höjdaren 

Många 150 
000 

Linn Heiel 
Ekeborg 

Nöjda deltagare vad vi kan se hittills i 
utvärderingen. Bra med ett annorlunda 
koncept och hållbar turism. 

Papper på 
engelska 

0 1000 Lucas 
Nilsson 

Elma har layoutat. 

Klara projekt  Pågående projekt Ej påbörjade projekt 

Mål 

De projekt som ligger kvar från förra året börjar betas av och avslutas. Nu satsar vi på att 
höjdarresan gått bra och att resan till Kenya ger oss nya möjligheter för framtida samarbete 
med organisationen SCAD. Och så ser vi fram emot att sätta tänderna i alla nya projekt. Vi 
hoppas också att få till en bra kommunikation med IIA och hela utskottet kommer träffa dem i 
februari på ett synkmöte. 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Linn Heiel Ekeborg 
Hjälteby, 2013-12-26 
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Rapport från arbetsutskottet (punkt 6 h, bilaga § 5:9) 

För perioden 2013-11-14 till 2014-01-02 

Sammanträden 

Arbetsutskottet har under perioden inte sammanträtt. Mötet den december ställdes in på 
grund av ärendebrist. Nästa möte är planerat till den 21:e januari. 

Mötesdatum för 2014 

Mötesplanen för nästa år ser ut som följer: 

• Tisdag 21/1 

• Tisdag 11/2 

• Onsdag 12/3 

• Tisdag 8/4 

• Tisdag 6/5 

• Tisdag 10/6 

• Tisdag 8/7 

• Tisdag 12/8 

• Tisdag 9/9 

• Tisdag 7/10 

• Tisdag 11/11 

• Tisdag 9/12 

Överlag är det den andra tisdagen i månaden som gäller. Detta är baserat på de PAS-datum som 
organisationsutskottet konsekvent lagt till den 1:e i månaden. Samtliga möten genomförs över 
Skype om inget annat anges. Mötena inleds klockan 19.00.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Eric Tegnander 
Örebro, 2014-01-02 
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Rapport från förbundsordförande Malin Thorson (punkt 6 i, 
bilaga § 5:10) 

Gäller period: 18 november 2013 – 10 januari 2014. 

Antal 48-timmarsledigheter: 3 st. Lediga dagar: 6 st. 

Organisation och fältarbete 

Även denna period har mycket tid gått åt till processen att byta generalsekreterare. Efter förra 
förbundsstyrelsemötet har jag arbetat med anställningskontrakt för Imse Nilsson vilket 
färdigställdes i november då vi även gick ut med information. Utöver det har jag haft 
huvudansvaret för en introduktionsvecka för Imse i december som genomfördes tillsammans 
med Eric och Astrid samt planerat fortsatta aktiviteter i januari. Jag har arbetat med Astrids 
avslut och för att se till att hennes sista tid och överlämningen till Imse blir riktigt bra. 

Utöver det har jag lagt en del tid på kontakt med förbundsstyrelseledamöter, fadderarbete/ 
distriktsstöttning och att vara delaktig i olika förbundsprocesser som kongressutvärdering 
och ny hemsida. 

Politik och påverkan 

Under denna period har jag prioriterat upp det drogpolitiska arbetet och lagt mer krut på 
detta. Det känns bra men har av olika anledningar tyvärr inte gett så mycket resultat som jag 
hade önskat. Två insatser jag gjorde var kring CAN:s drogvaneundersökning samt näthandel 
men de fick tyvärr inte utdelning i media. 

Under perioden har den drogpolitiska pressekreteraren varit sjukskriven. Hennes uppgifter 
kopplade till det allmänna drogpolitiska arbetet och utskottet har gått att lösa bra i samarbete 
med generalsekreteraren och kansliet men har inneburit att jag har behövt ta över vissa saker. 
Jag har bland annat i samarbete med kansliet sammanställt ett remissvar angående näthandel 
med alkohol och skickat in till Socialdepartementet.  

I början av december besökte jag vårt kontor i Bryssel och deltog på studiebesök, konferenser 
och möten både själv och tillsammans med den grupp som UNF skickat ner. Dagarna i Bryssel 
kändes roliga, inspirerande och produktiva. Värt att nämna kan vara mötet om UNF:s uttåg 
från European Alcohol and Health Forum där vi blev inbjudna av den ansvariga inom 
kommissionen för att de skulle kunna beklaga att vi lämnat forumet och diskutera orsakerna 
till detta.  Jag märkte tydligt vilket professionellt och framgångsrikt drogpolitiska arbete som 
nykterhetsrörelsen har i Bryssel och det är något som vi i UNF kan vara stolta över. 

Personlig utveckling och arbetssituation 

Jag har fortsatt att jobba på i ett intensivt tempo medveten om att en längre ledighet väntade 
och nu när den kom var det tydligt att den var välbehövlig. Jag gör mitt bästa för att vila upp 
mig ordentligt inför en förhoppningsvis lugnare men lika spännande nästa termin. 
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Jag har hunnit med en hel del kompetensutveckling under perioden. Inom det drogpolitiska 
området har jag läst på om olika frågor och deltog på en internationell vetenskaplig 
cannabiskonferens tillsammans med flera i Drogpolitiska utskottet. Jag har gått två kortare 
utbildningar inom arbetsrätt för att ha en stabil grund att stå på i arbetsledningen av 
generalsekreteraren. I övrigt har jag avslutat Ung Med Makt. Både utbildningstillfällena samt 
mentorskapet har varit mycket givande och jag får försöka hitta något för att ersätta detta 
under 2014. 

 

Tack för 2013 och Gott Nytt 2014! 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Malin Thorson 
Göteborg, 2014-01-02 
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Rapport från förbundsordförande Eric Tegnander (punkt 6 j, 
bilaga § 5:11) 

För perioden 17/11- 13 till 3/1-14 

Medlemsökning och attitydpåverkan 

Höstens och periodens stora mål har varit vårt medlemsantal. Årets sista månader är alltid 
intensiva i det hänseendet, men eftersom vi under hösten släpat efter lite mer än vanligt har 
det blivit ännu mer prioriterat. Att backa är aldrig roligt, och helst av allt hade jag velat inleda 
mandatperioden med att öka redan det första året. Däremot är jag väldigt nöjd med hur Fråga 
Fler avslutades och vårt arbete under årets två sista månader.  

Attitydpåverkan har, i och med att medlemsökningen varit extra prioriterad under perioden, 
fått stå lite åt sidan. Precis som tidigare är det Projekt Oberoende, attitydpåverkanssatsningen 
och Fake Free som gäller. Projekt Oberoende har nu avslutat sin pilotperiod. Under våren 
kommer utvärderingen att genomföras och beslut om framtiden att fattas.   

Styrelsearbete 

Det övriga styrelsearbetet har varit varierat under perioden. Jag valde att ställa in det senaste 
arbetsutskottsmötet på grund av ärendebrist, vilket inte är något konstigt. Rent mentalt har 
bytet av generalsekretarer också tagit upp en del tid, även om jag inte varit ytterst ansvarig för 
slutförandet av processen. Jag upplever att mitt faddrande varit väldigt beroende av hur 
kontkatsökande mina distrikt varit, men har en ambition om att förändra detta under 2014. Jag 
upplever dock att klusterarbetet börjar hitta sin form mer och mer.  

Personlig utveckling 

På det personliga planet har hösten varit intensiv och mina privata förutsättningar har varit 
varierande. Att ställa om livet från studentliv till ordförandeliv har stundtals varit svårt och 
pågår väl i någon mening fortfarande. I och med det nya året kommer min bostadssituation 
förbättras och jag räknar med att få lite mer stadga i tillvaron, vilket borde ha en positiv 
inverkan på mitt arbete.  

Jag ser också fram emot att ta mer ansvar under våren, till exempel när det gäller att ansvara 
för styrelsemöten och följa upp utskottens arbete mer aktivt.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Eric Tegnander 
Liljeholmen, 2014-01-02  
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Rapport från kongressutvärderingsgruppen (punkt 6 k, bilaga § 
5:12) 

Bakgrund och syfte 

På förbundsstyrelsens möte i augusti 2013 tillsattes en kongressutvärderingsgrupp. Gruppen 
fick i uppdrag att utvärdera kongressen med särskilt fokus på den demokratiska processen 
samt att titta på hur IOGT-NTO-rörelsen samt andra ungdomsförbund gör. Denna rapport är 
en samman-fattning av det material gruppen sammanställt. Tanken är att rapporten ska kunna 
fungera som underlag för diskussion samt som dokumentation för framtiden. 

Historia 

UNF:s kongress har en tradition av att kombinera party och politik och brukar samla flera 
hundra medlemmar. På kongressen i Stockholm 2001 prövades för första gången torg och 
plena som kombinerad mötesform. På kongresserna efter förfinades formen för torg och 
antalet frågor som har behandlats i torg har varierat. Kongresserna har präglats av föränderliga 
mötesformer men den röda tråden har varit torg och plena i kombination och en sakta men 
dock ökande digitalisering. På kongressen i Uppsala 2007 beslutades att ombuden skulle 
skickas från varje distrikt och att max 100 ombud skulle fördelas bland distrikten.  

Övergripande organisation  

Förbundsstyrelsen har ansvar för UNF:s kongress. Arrangerandet sker i samarbete med Junis 
och IOGT-NTO. Traditionellt har ansvaret lagts på en kongressgrupp bestående av 
förbundsstyrelse-ledamöter samt generalsekreteraren. Mycket av det lokala och 
rörelsegemensamma har delegerats till en bestyrelse bestående av distriktsrepresentanter 
från alla tre förbund. Kongress-gruppen har också knutit till sig huvudansvariga för saker som 
läger, verkstäder, förhandling och kvällsaktiviteter. 

Kongressgruppen har, i perioder, fått lägga mycket arbete på planering och genomförande 
både innan och under kongressen. Kongressgruppen för 2013 identifierade som utmaning en 
otydlig ansvarsfördelning mellan kongressgruppen respektive huvudansvariga samt 
bestyrelsen. En annan utmaning var att hitta bra huvudansvariga vilket bedöms som mycket 
viktigt för ett lyckat resultat. 

Aktiviteter utöver förhandlingar  

UNF:s kongress förknippas kanske främst med de formella förhandlingarna (politik) men 
består också av andra roliga aktiviteter (party). Här följer en beskrivning av aktiviteterna på 
kongressen 2013. De flesta har en lång tradition men med vissa förändringar. Vissa av 
aktiviteterna hade ett rent socialt eller underhållande syfte medan andra, som 
verksamhetsmässan samt supergalan, mer direkt syftade till att stärka UNF som organisation. 
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 Läger 

Lägret riktade sig till medlemmar i åldern 13 - 16 år. Målen som sattes var ett tryggt, spännande 
och utvecklande läger som passar UNF:s yngre medlemmar och som ger en positiv känsla av 
UNF. Deltagarna delades under veckan in i mindre grupper med egna ledare. 

Verkstäder 

Var öppna för medlemmar i åldern 15 - 25 år. Målet var att “erbjuda ett varierat utbud av 
verkstäder som passar UNF:s medlemmar och bygger en starkare organisation”. Nytt för i år 
var en verkstad för ombudsersättare och andra som ville följa förhandlingarna samt en 
verkstad som riktade sig till rörelsemedlemmar i åldrarna 20 - 35 år. 

Kvällsaktiviteter 

Inkluderade en invigningsmiddag med underhållning, en verksamhetsmässa där olika grupper 
och verksamheter inom UNF visade upp sig, en öppen lokal aktivitet (en spelning), FS-show 
med avgående förbundsstyrelsen, Supergalan med priser för medlemmar, föreningar samt 
distrikt, drogvägrarnas kulturfestival där rörelsemedlemmar uppträder, avslutningsmiddag 
samt disco och nattcafé flera kvällar under veckan. 

Formalia, stadgar och tradition 

Kongressen styrs av följande paragrafer i stadgarna: §2:1 Organisation, § 2:2 Ordinarie 
kongress, § 2:3 Extra kongress, § 2:4 Kongressombud, § 2:5 Mötesrättigheter och beslutsformer 
samt § 2:6 Kongressärenden.  

Kronologi 

Stadgarna slår fast följande tidslinje för den demokratiska processen: 

• Föreningsårsmöten Före februari månads (§ 4:2)  

• Distriktsårsmöte Senast den vecka då den 15 april infaller, minst tio veckor före 
kongressen. (§ 3:2)  

• Motionsstopp Bestäms av förbundsstyrelsen, tidigast tio veckor före kongressen (§2:2) 

• Handlingar Ombud och revisorer tillhanda senast tjugo dagar innan kongressen.(§2:2) 

• Kongressen Vartannat år på den tid och plats som förförra kongressen beslutat. UNF:s, 
IOGT-NTO:s och Junis kongresser hålls samtidigt och på samma plats. (§ 2:2) 

UNF har även en tradition kring kongressarbetet som för närvarande ser ut som följande: 

• Fyra år innan: Kongressen beslutar om kongressort för nästnästa kongress. 

• Tre år innan: Den lokala bestyrelsen börjar arbeta 

• Två år innan: Under hösten görs utvärdering av sommarens kongress, på våren tillsätts 
kongressgrupp   
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• Året innan HT: En förbundssamling arrangeras med möjlighet att diskutera olika 
frågor 

• VT innan: I mars arrangeras en kongressförfest. Kongressutskott utses och träffas. 

• Kongressen infaller av tradition sista veckan i juni 

Utöver detta finns följande princip:  

1999 – Gävle § 247 Förbundet rekommenderar distrikten att anordna motionsskrivarträffar 
inför varje kongress. 

Den demokratiska processen 

Inför kongressen 

Våren innan kongressen genomförs en kongressförfest där cirka 75 UNF:are bjuds in att ta del 
av förbundsstyrelsens förslag och komma med synpunkter. Kongressgruppen bestämmer hur 
deltagarna väljs ut. Inför kongressen 2013 var det många åsikter som inte kom fram på 
förfesten. Vissa utpekade svårigheter är att deltagarna inte har nog möjlighet att sätta sig in i 
förslagen tills förfesten och att det inte är samma personer som åker på förfesten som på 
kongressen. 

UNF (samt Junis och IOGT-NTO) har traditionellt haft kongressutskott där några ombud 
valts ut för att yttra sig över handlingarna och kunna lägga alternativa förslag. Yttrandena 
kommer med i handlingarna och utskotten får även föredra på mötet. Stadgarna säger att: 
“Kongressen väljer en valberedning som ska förbereda de val som ska göras på nästa kongress. 
Förbundsstyrelsen kan utse utskott för att förbereda andra ärenden.” ( § 2:2) Av tradition 
bereder ett av kongress-utskotten förslaget till valberedning. UNF:s principer anger att: 
Förbundsstyrelsen ska ta hänsyn till ålder, kön och andra faktorer när man utser dem som ska 
sitta i utskott, leda kurser osv. (1999 - Gävle § 169)  

Inför kongressen 2013 fanns en idédebattsblogg där medlemmar och förbundsstyrelsen hade 
möjlighet att skriva om olika ämnen. Bloggen gav en naturlig plats att publicera förslag samt 
motioner och gav utrymme för demokratisk debatt innan kongressen. Den verkade stimulera 
till viss debatt, dock främst bland medlemmar som redan hördes i andra forum.  

Få distrikt genomför någon form av ombudsträff där ombuden (och eventuellt andra 
medlemmar) ses och diskuterar igenom de olika förslagen. Det kan bidra till att ombuden inte 
är tillräckligt pålästa eller inte vet vad medlemmarna i deras distrikt tycker i olika frågor.  

Under kongressen 

Stadgarna slår fast att varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvaro- samt 
yttranderätt på kongressen. Ombud har förslags- samt rösträtt och förbundsstyrelsen, 
riksstyrelsen samt föredragande revisor har förslagsrätt. Det står att val genomförs genom 
acklamation eller om så begärs med sluten omröstning. I övrigt står det att kongressen avgör 
andra frågor om mötesregler när de kommer upp.  
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UNF:s förhandlingar genomförs till stora delar genom ett rullande schema med föredragning i 
plena, torg, inläsningstid av torgprotokoll samt plenabehandling. Första dagen på UNF:s 
kongress har det genomförts en ombudsskola med syfte att introducera ombuden till 
grundläggande mötesteknik samt svåra ord och de föreslagna mötesformerna presenteras och 
förklaras. Det har även pratats om härskartekniker och tekniker för att våga tala. 
Ombudsskolan är ett bra inslag som dock behöver förfinas och utvecklas. De senaste 
kongresserna har större fokus lagts på tekniska lösningar för att underlätta den demokratiska 
processen. Ett exempel är mentometerknappar som kan utnyttjas mer men som har sparat 
mycket tid.  

På kongressen i Borås introducerades flera system för att förenkla och demokratisera. Bland 
annat ett system där alla ordningsfrågor gick via en förhandlingsfunktionär, detta föranleddes 
av att det de senaste kongresserna funnits väldigt många ordningsfrågor och en otydlighet 
kring vad en ordningsfråga är. Systemet som introducerades fungerade inte smärtfritt och 
behöver förfinas men den generalla uppfattningen enligt utvärderingarna är att 
förhandlingarna flöt på mycket bättre än de senaste kongresserna. 

De senaste kongresserna har genomsyrats av tidsbrist, detta har berott på flera saker. Delvis på 
ovana ombud, ovant presidium som inte är tillräckligt tydliga, för många ordningsfrågor, 
teknikstrul och att det tar tid att byta mellan torg och plena. När detta kombineras kan 
kongressen stundtals ligga väldigt mycket efter, vilket jobbats in via förlängda förhandlingar. 
På kongresserna i Åre och i Borås har det varit tydligt att ett stabilt och väl sammansvetsat 
presidium underlättar för att förhandlingarna ska löpa på vilket även utvärderingarna från 
ombud och funktionärer visat på. 

I Borås webbsändes för första gången förhandlingarna. En del följde förhandlingarna via 
webben och det var väldigt uppskattat. Ett antal har efteråt tittat på delar av förhandlingarna 
med sin förening eller kompisar.  Utanför förhandlingssalen gick det att se förhandlingarna via 
tv-skärmar vilket föranledde mindre spring i förhandlingssalen. Webbsändningar är 
tidskrävande och kostar en del i form av tekniska lösningar men ger fler möjlighet att ta del av 
UNF:s förhandlingar så väl samtidigt som i efterhand. Sedan kongressen i Uppsala år 2007 har 
ett antal ideella läst in delar av UNF:s handlingar på ljudfil. Det ökar antalet personer som kan 
ta del av kongresshandlingarna men är tidskrävande.  

Jämlikhetsmätning 

Under kongressen 2013 genomfördes en jämlikhetsmätning av ombud och talare. De yngsta 
och de utan kongresserfarenhet är något underrepresenterade och de äldsta och de med 
erfarenhet från flera kongresser är överrepresenterade. Könsmässigt är de med han som 
pronomen något underrepresenterade som ombud men klart överrepresenterade bland 
talarna. De med hon som pronomen är ungefär hälften av ombuden men klart 
underrepresenterade i talarstatistiken. 
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Tidigare 
erfarenhet 

Procent av 
antal inlägg 

Procent av 
ombud/ers. 

Ingen 
kongress 

58 % 67 % 

En kongress 23 % 22 % 

Flera 
kongresser 

19 % 11 % 

 

Ålder Procent av 
antal inlägg 

Procent av 
ombud/ers. 

13 – 16 år 8 % 21 % 

17 – 19 år 39 % 33 % 

20 – 22 år 32 % 32 % 

23 – 25 år 21 % 14 % 

 

Roll Procent av antal 
inlägg 

Förbunds-styrelse 21 % 

Ombud 79 % 

 

Köns-
pronomen 

Procent av 
antal inlägg 

Procent av 
ombud/ers. 

Han 66 % 41 % 

Hon 25 % 52 % 

Hen 9 % 7 % 

 

 

Det fanns nio ombud samt två ersättare som gjorde 10 eller fler inlägg. Tre av dessa hade hon 
som pronomen och åtta han. De stod sammanlagt för 41 % av antalet inlägg. De fem distrikt 
med flest inlägg stod tillsammans för strax över hälften av de totala inläggen. Antal inlägg per 
distrikt var som mest 74 och som minst 0. Dessa siffror gäller de inlägg som gjorts av ombud, 
ersättare och förbundsstyrelsen (alltså inte inkluderat t.ex. gäster, revisorer eller 
valberedning).  

Omvärldsspaning 

IOGT-NTO-rörelsen 

NSF har inför sitt förbundsmöte haft ett digitalt forum samt kongressutskott. Efter att en lång 
period haft mycket begränsad plenabehandling hade man senast samtalstorg samt plena. Inför 
2015 (när även NSF har gått över till att ha årsmöte vartannat år) planerar man att ha 
berednings-grupper samt plena. Junis arbetar framförallt med kongressutskott inför mötet 
samt traditionell plenabehandling av frågorna. 2013 hade de för första gången ett rådslag där 
några utvalda Junis-barn fick yttra sig över vissa frågor. IOGT-NTO satsade 2013 på att få ut 
handlingarna tidigt och löpande samt att uppmuntra till distriktsträffar. På plats genomfördes 
beredningsgrupper och sedan var det plenabehandling.  

Traditionellt har Junis, IOGT-NTO och UNF haft kongressutskott som bland annat behandlat 
rörelsegemensamma frågor i samråd. Till kongressen 2013 valde IOGT-NTO att skippa sina 
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kongressutskott men tillsatte ett utskott som fick i uppdrag att bereda valet till valberedning 
samt att samordna med övriga utskott i förbundsgemensamma frågor. NSF har inte varit med i 
någon samordning utan förhållit sig till det som beslutats på de övrigas kongresser. Under 
hösten 2013 diskuterade Riksstyrelsen kort frågan och gav styrgruppen i uppgift att säkerställa 
samordningen mellan förbunden inför kongresserna 2015.  

Andra ungdomsorganisationer 

Här kommer en väldigt kort översikt över metoder och system för årsmöten som återfinns i 
det unga svenska civilsamhället som kan vara av intresse för UNF. 

Mötesformer 

Det finns tre huvudsakliga mötesformer: plena, utskottsberedning och påverkanstorg. Dessa 
används i olika varianter och kombinationer. 

Plena är den traditionella metoden då hela ombudsförsamlingen är samlad, en person talar i 
talarstol och man röstar med acklamation eller handuppräckning/röstkort. 

För- och nackdelar med plena: 

+ - 

Alla hör vad som sägs Kan göra att vissa inte vågar yttra sig 

Tydligt var debatten är Potentiellt tidskrävande 

Effektivt beslutsforum Kräver lång, obruten koncentration 

 

På påverkanstorg finns olika stationer där ombuden går omkring och diskuterar och lägger nya 
yrkanden. Ibland kan ombuden markera vilka förslag de stödjer/inte stödjer. Ofta är förslagen 
uppdelade i skilda torg/pass efter teman. Varje station kan ha en ansvarig som antingen är en 
neutral person eller förslagsställaren. Resultatet av påverkanstorgen sammanställs vanligtvis i 
någon form av torgprotokoll. Torgprotokollet kan föredras i plena eller ges till ombuden med 
eller utan formell inläsningstid.   

En annan variant är cafésamtal där ombud delas in i fasta grupper som besöker olika stationer 
för att diskutera frågorna under en kort period med en moderator. Sverok har 
”friformsdebatt” med runt 68 diskussionsgrupper som omfattar alla förslag, tematiskt 
indelade. Deltagarna kan röra sig fritt mellan dessa och varje grupp har en neutral moderator. 
Friformsdebatten är uppdelad i tre – fyra omgångar om 45 minuter. Efter varje omgång 
återsamlas ombuden i helgrupp och moderatorerna sammanfattar vad som hänt på deras 
punkt. 

För- och nackdelar med påverkanstorg: 
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+ - 

Tidseffektivt att många kan prata samtidigt Kan bidra till informella, parallella 
maktstrukturer  

Möjlighet att ställa frågor och lägga yrkanden 
utanför talarstolen 

Lätt att missa saker, alla hör inte samma 
diskussion 

Lättare att få hjälp med förslag och frågor Vissa sitter bara av tiden 

Fler kommer till tals, fler förslag läggs Svårt för hörselskadade 

 

Utskottsberedning innebär att ombuden delas in i grupper som behandlar de förslag som 
finns. Detta sker antingen innan eller under mötet och i en eller flera omgångar. Sker utskotts-
behandlingen innan är det ofta bara en del av ombuden som deltar (som för UNF). Sker de i 
samband med årsmötet deltar vanligtvis alla.  Grupperna kan behandla alla frågor men 
vanligtvis behandlar olika utskott olika tematiska grupperingar av frågor.  Utskotten får ibland 
skriva egna förslag/rekommendera huvudförslag och får ofta föredra sina yttranden. 

För- och nackdelar med utskottsberedning 

+ - 

Ger chans till djupare beredning än torg  De enskilda ombuden får bara delta i 
beredningen av vissa frågor 

Öppnare klimat, fler kan komma till tals Vissa diskussioner/argument tas bara upp i 
smågrupperna inte i helgrupp 

 

Övriga inslag 

Utöver dessa huvudinslag finns även många andra metoder och upplägg som används för att 
främja den demokratiska processen. 

Inför årsmötet 

Många organisationer har en ombudsskola på plats inför årsmötet (obligatorisk eller frivillig). 
Vissa har regionala förberedelsehelger. Det är inte ovanligt att ha någon form av nationell 
medlemsträff (jämför med Kongressförfesten samt Förbundssamlingen) runt ett år till några 
månader innan årsmötet som diskuterar framtidsfrågor respektive konkreta förslag.  

 

Varianter av påverkanstorg 
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RFSL-Ungdom har frivilliga diskussionspass innan årsmötet som liknar påverkanstorg men är 
mer informella. De finns till för medlemmar som är osäkra eller extra engagerade i vissa frågor. 
NSF har haft samtalstorg som är form av påverkanstorg men där inga förslag får läggas. 
Ombuden får ställa frågor och dessa besvaras sedan sakligt för alla i plena innan de vanliga 
plenabehandlingen startar. RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) har innan årsmötet 
separata gruppdiskussioner på stora övergripande teman för att fånga upp mer övergripande 
tankar. 

Val 

Till exempel UNF gör ett påverkanstorg med förbundsstyrelsevalet där varje kandidat har en 
station. I Sverok anordnar valberedningen ett mingel på den första kvällen där man kan träffa 
kandidaterna. Andra har bara att valberedningen presenterar förslaget i plena i god tid innan 
valet så att ombuden har en chans att hälsa på/ställa frågor till kandidaterna. 

Begränsning av talartid 

De flesta organisationer har en begränsning i antalet minuter per talare som kan vara olika för 
första respektive följande inlägg per fråga. Under förra kongressen införde UNF en 
begränsning på tre inlägg per talare per fråga. Flera organisationer (inklusive UNF 2013) har 
använt olika talarlistor beroende på hur många gånger personen varit uppe i en fråga som ger 
förtur till de som gjort färre tidigare inlägg. CUF har haft ett system där varje ombud haft ett 
visst antal minuter som de får förfoga över under hela årsmötet. Sverok har tidsduttning där 
ombuden får fördela duttar på ärendepunkterna för att avgöra hur mycket tid de får. När 
frågan börjar får alla som vill sätta upp sig, sedan slumpas talarlistan och personer får sätta upp 
sig löpande. När tiden är ute slutar man oavsett om det är tomt på talarlistan.  

Uppmuntra folk att tala 

UNF och även andra har ersättningstalare som kan gå upp och läsa ett yttrande åt ett ombud. 
NSF hade 2013 systemet att när en person gick upp för första gången skänktes ett myggnät till 
ett projekt i Uganda och personen fick fästa ett symboliskt myggnät vid en vägg där man kunde 
se antalet nät växa under veckan. 

Digitalt stöd 

Sverok använder sig vid omröstningar av VoteIT som är ett Opensource program. VoteIT 
hanterar också yrkandena som läggs elektroniskt och kan följas löpande. VoteIT öppnas när 
möteshandlingarna skickas ut och ger möjlighet att diskutera och lägga yrkanden innan mötet. 
Eftersom systemet kräver att alla har en dator finns det lånedatorer. NSF ska satsa på att införa 
E-åsiktstorg. På dessa ska förutom diskussioner enbart ombuden kunna lägga förslag och 
ändringsyrkanden. Ambitionen är att nästan alla yrkanden ska läggas innan årsmötet på E-
åsiktstorget.  
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Rapport om FS-bloggen (punkt 6 l, bilaga § 5:13) 

Uppdrag 

Under början av hösten startade UNF:s FS upp en blogg. Tanken var att öka interndebatten, 
transparensen gentemot vad FS arbetar med och ge FS ett forum att berätta om allt roligt vi 
har möjlighet att pyssla med.  

Resultat 

• Det har skrivits 25 inlägg. 

• Bloggen har haft 1 647 visningar. 

• Den dag med flest visningar var den 16 oktober, då med 285 visningar. 

• Linda Tjälldén har skrivit flest inlägg, 12 stycken. 

• Anneli Bylund har skrivit nästflest inlägg, 5 stycken. 

Vi behöver bli bättre på att använda FS-bloggen som ett forum för interndebatt, kanske genom 
att vi ska ställa fler frågor som inbjuder till kommentarer. Det har varit några inlägg som 
uppmanat till debatt vilket är väldigt bra!  

Min bedömning är att bloggen så här långt uppfyller sitt syfte men att vi skulle kunna bli lite 
bättre på att skriva fler (korta och enkla) blogginlägg. 

Uppföljning 

Bloggen kommer fortsättningsvis att utvärderas tillsammans med övriga delar i UNF:s 
kommunikationsdirektiv, dessa utvärderas för föregående år i januari-februari. Det mätbara 
målet för FS-bloggen är att den ska ha 100 enskilda besökare per vecka  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Linda Tjälldén 
Umeå, 2013-12-19 
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UNF:s webbplats (punkt 7 a, bilaga 5:14) 

Introduktion 

På förbundsstyrelsemötet i november beslutades om ekonomiska ramar för att utveckla 
UNF:s webbplats och att föra samman det projektet med det om att skapa en Föreningsportal. 
Efter detta har en grupp bestående av kansliresurser och två representanter från UNF:s 
förbundsstyrelse (Linda Tjälldén och Malin Thorson) arbetat med att ta fram en projektplan 
för det kommande arbetet.  

Problembild/Nulägesanalys 

UNF har i dagsläget en hemsida där ett antal problem har identifierats. Bland dessa saker finns 
saker som att sökfunktionen inte fungerar till frågor som handlar om tillgänglighet, att 
hemsidan känns otydlig och att det är svårt att hitta relevant information. Det finns också ett 
antal saker som i två olika enkäter har framkommit får anses fungera väl dessa är bland annat 
att det finns ett kalendarium, utseendet (som känns ungdomligt) och informationen om 
verksamhetsområdena.  

Den grupp som har arbetat med frågan kring UNF:s webbplats har i sitt arbete tittat på en del 
andra hemsidor som drivs av organisationer som vi rent strukturellt liknar (t.ex. SSU, Sverok 
och LSU). Vi har även ställt ett antal frågor som handlar om val av teknisk lösning och vad som 
var prioriterat när respektive organisation arbetade fram sin nuvarande hemsida. Bland saker 
som nämndes från andra organisationer som prioriterade var: 

• Utseendet 

• Användarvänlighet 

• Sökfunktion (hur lätt är det att hitta information) 

UNF:s förbundsstyrelse behöver diskutera ett antal frågeställningar för att på så sätt definiera 
vad som är viktigt för oss som organisationer för att på så sätt sätta riktlinjerna för det 
kommande arbetet.  

Frågeställningar att diskutera 

• Vad vill du att UNF:s webbplats ska förmedla till besökare som ej är medlemmar? 

• Vad vill du att UNF:s webbplats ska förmedla till besökare som är medlemmar i UNF? 

• Vad är UNF:s webbplats viktigaste egenskap enligt dig? 

• Vem eller vilka är de viktigaste målgruppen/målgrupperna för UNF:s webbplats? 

Uppföljning 

Tidsplan: 

• Januari – Diskussion på förbundsstyrelsemötet 
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• Februari-april – Kansliet arbetar med att ta in och sammanställa offerter. Gruppen tar 
beslut kring val av webbyrå och en tidsplan görs tillsammans med byrån. Arbetet 
kommer igång. 

• Maj – Rapport till förbundsstyrelsemötet 

• Juni-oktober – Arbetet fortskrider 

• November – Rapport till förbundsstyrelsemötet 

• December -  Arbetet fortskrider 

Senast 1 januari 2015 är UNF:s webbplats och föreningsportalen färdig för lansering.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera diskussionen 

att ge i uppdrag till gruppen att fortsätta processen och återkomma med en 
lägesrapport till maj-FS 

Linda Tjälldén 
Västra Skogen, 2014-01-02 

 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-01-10–12 

46 (56) 

Utveckling av UNF:s demokratiska process (punkt 7 b, 
bilaga 5:15) 

Introduktion 

På FS-mötet i augusti 2013 tillsatte förbundsstyrelsen en arbetsgrupp för att utvärdera UNF:s 
kongresser med hänseende av den demokratiska processen. Gruppen tog fram en rapport till 
mötet i januari 2014. Tanken med detta underlag är att föra vidare diskussionen till hela 
förbundsstyrelsen samt tillsätta en ny grupp för att vidare arbeta med hur lärdomarna från 
utvärderingen kan implementeras till framtida kongresser. 

Utgångsläge 

UNF har idag en väl inarbetad struktur för kongressernas arrangerande och utformning. För 
att undvika att falla i samma fallgropar och stå inför samma problem som tidigare kongresser 
(vad gäller förhandlingarna och det till dem kopplade förberedelserna) bör förbundsstyrelsen 
redan nu fatta ett helhetsgrepp och titta på hur hela processen kan förändras och förbättras. 
Föreslaget är att en grupp tillsätts som kan isolerat titta på den demokratiska processen, 
utveckla en modell för genomförandet av processen och överlämna denna till de verkställande 
entiteterna. 

Diskussionspunkter 

För att gruppen ska få en förståelse vad förbundsstyrelsens prioriterar och hur de ska ställa sig 
till olika avvägningar följer ett antal diskussionspunkter.  

• Hur ska den demokratiska processen kring kongressen vara för att kunna kallas lyckad? 
Beskriv gärna med värdeord, och utveckla det med konkreta exempel. 

• Är  det viktigt att vi har en jämn fördelning i deltagandet i processen utifrån kön, 
distrikt, ålder och eventuellt andra faktorer? Om så är fallet, till vilken grad? Finns det 
en poäng att begränsa utrymmet för överrepresenterade grupper eller individer, t.ex. 
genom att sätta tak på antalet yttranden/yrkanden/motioner? Vilka faktorer skulle 
inkluderas i "andra faktorer"? 

• Hur stort fokus bör ligga på att involvera medlemmar som inte är valda till ombud i 
processen? Bör den demokratiska processen endast rikta in sig till ombud eller bör den 
ha alla medlemmar som målgrupp, med risk för att då bli svårt att greppa och arbeta 
med? Vilken roll ska ombudsersättare ha? 

• Bör fokus ligga på diskussioner innan kongressen eller på plats? Finns det en poäng att 
sätta begränsningar för nya diskussioner/yrkanden/ärenden att tas upp på plats? 

• Är det viktigt att alla ombud behandlar alla frågor lika mycket (t.ex. genom 
plenaförhandling), eller finns det ett värde i att ombuden var för sig behandlar enskilda 
frågor på djupet (t.ex. mötestorg eller utskottsbehandling)? 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-01-10–12 

47 (56) 

Uppföljning 

Med de riktlinjer som förbundsstyrelsen ger bör gruppen ha en färdig processmodell till 
förbundsstyrelsemötet i maj. Därefter bör en operativ grupp tillsättas för att verkställa 
modellen.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att tillsätta en grupp som utvecklar en modell för den demokratiska processen inför 
och under kongressen. 

att modellen överlämnas till förbundsstyrelsen som ett beslutsunderlag till 
förbundsstyrelsemötet i maj. 

Lucas Nilsson 
Stockholm, 2014-01-03 
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Fake Free: Styrning och uppdrag (punkt 8 a, bilaga 5:16) 

Bakgrund 

Vår tankesmedja Fake Free är ett ständigt bidrag till vår interndebatt och en aktör på 
frammarsch inom det förebyggande attitydpåverkansområdet. Som vi ser det har Fake Free:s 
självständighet alltid varit centralt för dess möjlighet att sätta sin egen agenda och driva sina 
egna frågor. Allt i syfte att effektivt kunna ifrågasätta den rådande synen på alkohol och andra 
droger i samhället, men också inom UNF.  

Den exakta formen för relationen mellan Fake Free och UNF har dock varit något diffus under 
det senaste året. Självständigheten har, som alltid, varit central, men utöver det har det varit 
svårt att se vem i UNF som har makt att påverka Fake Free. När vi inför nästa år står som 
ensam finansiär av verksamheten finns det ett behov av att styra upp och fastslå denna relation 
något mer formellt. 

Syfte 

Syftet med det föreslagna dokumentet är att ge en struktur åt relationen mellan UNF och Fake 
Free och en tydlighet kring vem inom UNF som har vilken roll i relationen.  

Framtid 

Precis som det slås fast i det föreslagna dokumentet blir det förbundsordförandens och 
generalsekreterarens ansvar att tillsammans med Fake Free titta på hur dokumentet kan 
implementeras på bästa sätt.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa styrningsdokumentet enligt förslag. 

Eric Tegnander 
Ystad, 2013-12-28 
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Styrningsdokument för Fake Free 

Styrningsstruktur 

Den övergripande styrningen av Fake Free sköts av förbundsstyrelsen genom det här 
dokumentet. UNF:s förbundsordförande och generalsekreterare ansvarar gemensamt för 
implementering och uppföljning av dokumentet. Utöver den övergripande styrningen genom 
det här dokumentet kan det även tillkomma specifika beställningar och samarbeten i 
projektform. Dessa tas fram av förebyggsutskottet och fastslås av förbundsstyrelsen. 

Om Fake Free:s verksamhet 

Fake Frees verksamhet består dels av en allmän verksamhet som syftar till att uppfylla de olika 
kriterierna i det här dokumentet och dels av att genomföra konkreta projekt och samarbeten 
tillsammans med UNF.  

Om Fake Free:s syfte 

Fake Free:s övergripande syfte är att föra det förebyggande arbetet framåt, i UNF och i 
samhället i stort, genom att vara en utmanande och ifrågasättande aktör. Detta förverkligas 
genom: 

• Att bevaka forskningsläget och idéutvecklingen inom förebyggsområdet samt 
förmedla detta till UNF, primärt genom förebyggsutskottet. 

• Att bedriva normkritik och påverka externa attityder i syfte att nå ut till ungdomar i 
allmänhet och förändra i stort. 

• Att fylla en tydlig roll inom förebyggssfären. 

• Att, i samråd med UNF, vara en del av UNF:s idéutveckling genom att provocera och 
utmana åsikter och inställningar inom UNF.  

Om Fake Free:s relation till UNF 

Fake Free är en del av UNF:s arbete men är att betrakta som en fristående enhet. I praktiken 
innebär detta till exempel att medlemskap krävs för anställning, då Fake Free är en del av 
UNF:s kansli.  Fake Frees samarbete med UNF ska i möjligaste mån ske inom ramen för de 
processer som redan existerar inom UNF, såsom framtagandet av arbetsplan och 
äskningsprocessen. 
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Kongressgrupp (punkt 8 b, bilaga 5:17) 

Bakgrund 

Vid kongressen beslutades att 2015 års kongress kommer att genomföras i Lund. Med ett och 
ett halvt år kvar tills själva arrangemanget är det nu dags att låta planeringsarbetet övergå i en 
mer strukturerad fas.  

Precis som tidigare år kommer planeringen vara ett samspel mellan dels den lokala 
bestyrelsen, och dels arbetsgrupper på förbundsnivå inom samtliga tre förbund.   

Gruppens uppgift 

Gruppens uppgift kommer vara att staka ut och planera vägen fram till vår kongress. Det 
innebär framförallt att ta fram UNF:s vilja och önskemål för arrangemanget som helhet samt 
att tillsätta personer med olika, mer konkreta ansarsområden. 

Förbundsstyrelsen har sedan tidigare en kongressutvärderingsgrupp, med syfte att ta ett 
större grepp kring den senaste kongressen och undersöka vilka utvecklingsområden som 
finns. För att undvika att resultatet av utvärderingen går förlorad finns det ett stort värde i att 
någon sitter i båda grupperna. Kongressgruppens arbete kommer dock skilja sig från 
utvärderingsgruppens arbete. 

Rapportering 

Gruppen kommer att rapportera till samtliga förbundsstyrelsemöten samt återkomma med 
diskussionsunderlag vid behov. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att tillsätta en kongressgrupp bestående av Eric Tegnander, Lina Boberg, XXX1, 
XXX2 och XXX3. 

att ge kongressgruppen i uppdrag att leda förbundets planeringsarbete inför 
kongressen 2015.  

Eric Tegnander 
Lund, 2014-01-01 
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Revidering av UNF:s medlemsorganisationsstrategi (punkt 8 c, 
bilaga 5:18) 

Bakgrund 

UNF som organisation är idag medlem i ett antal organisationer och nätverk som alla fyller 
olika funktioner. Den absoluta majoriteten av organisationerna är paraplyorganisationer som 
samlar, nationellt eller internationellt, inom ett specifikt område. Under förra 
mandatperioden gjorde förbundsstyrelsen ett försök att tydliggöra vilka organisationer vi är 
medlemmar i och vilken relation vi har till respektive organisation. Ett internt dokument togs 
fram i syftet att samla all information på samma ställe och i samma mall. Ansvaret för 
revideringen av dokumentet lades, och ligger fortfarande, på organisationsutskottet, som 
sedan delegerat detta till undertecknad. 

Syfte 

Det egentliga syftet med det här underlaget är att föreslå några mindre förändringar och 
uppdateringar i det dokument som föregående förbundsstyrelse tog fram. Eftersom den 
nuvarande styrelsen inte fått tillgång till dokumentet tidigare syftar underlaget också till att 
introducera dokumentet och lägga grunden för en bredare framtida diskussion för att 
levandegöra och aktualisera dokumentet. 

Dokumentet 

Föregående förbundsstyresles framtagande av dokumentet var relativt ambitiöst. Det fanns en 
arbetsgrupp bestående av Vidar Aronsson, Karin Melbin och undertecknad som arbetade 
under åtminstone fyra månader. Respektive utskott fick i uppgift att komma med input på 
innehåll och formatet i sig är baserat på medskick från styrelsen. Dokumentet är också 
fastslaget av förbundsstyrelsen.  

Dokumentet syftar inte enbart till att ge en överblick över våra medlemsorganisationer, utan 
också att förmedla något om hur relationerna gentemot och inom respektive organisation ser 
ut. Av den anledningen är dokumentet internt för styrelsen, samt i vissa fall utskotten.  

Formatet är relativt enkelt. För varje medlemsorganisation finns angivet: 

• Vilket verksamhetsområde organisationen hör till. 

• Vilken prioritet medlemsorganisationen har för oss.  

• Vilka UNF:are som har förtroendeuppdrag inom organisationen. 

• Vilka viktiga frågor vi driver inom organisationen. 

• Vilka viktiga frågor vi driver genom organisationen.  

• Vilka viktiga datum organisationen har. 

• Övrig information, i vissa fall. 

Ett antal utvalda organisationer har även en fördjupningsdel.  
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Föreslagna förändringar 

Efter att ha gjort en översyn av dokumentet föreslår jag följande förändringar: 

• Att helt stryka EAHF, Nätverket Kön spelar Roll och Sektor3 ur dokumentet 

IOGT International 

• Att Maik Dunnbier, communications officer, läggs till inom paranters under 
Förtroende-vald från UNF. 

Nordgu 

• Att prioritetsnivån ska vara 2. 

SLAN 

• Att ändra från Linda Engström till Malin Thorson i överblick och fördjupning. 

Våra Gårdar 

• Att ändra övrig information till: Personalrepresentation i styrgruppen. 

LSU 

• Att under förtroendevald ändra till Malin Thorson, ledamot i styrelsen i överblick och 
djupdykning. 

Arbetsgivaralliansen 

• Att ändra övrig information till: GS och BiGS representerar på aktuella workshoppar 
och förhandlingar. 

Vart Femte Barn 

• Att under övrig information lägga till: Utträde under 2014. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att revidera medlemsorganisationsdokumentet i enlighet med förslaget. 

Eric Tegnander 
Liljeholmen, 2014-01-02 
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Effektmål för attitydpåverkanssatsningen (punkt 8 e, 
bilaga 5:19) 

Bakgrund 

APS-gruppen inkom till förbundsstyrelsens möte i november med ett kombinerat 
diskussions- och beslutsunderlag. Styrelsen slog då fast den tids- och processplan som APS-
gruppen lagt fram och gav flera medskick inför den fortsatta processen. Gruppens uppgift 
sedan mötet i november har varit att bereda effektmål för attitydpåverkanssatsningen. Dessa 
effektmål blir vägledande när själva verksamheten ska planeras. 

Syfte 

Syftet med det här underlaget är att ge ett underlag för styrelsens beslut om effektmål för 
attitydpåverkanssatsningen. 

Medskick från styrelsen 

Bakgrunden till de satta effektmålen finns framförallt i de medskick arbetsgruppen fått från 
förbundsstyrelsen. Vi har här summerat den input vi uppfattade och som också varit vårt 
huvudfokus i den fortsatta processen: 

• Det är aktuellt att begränsa målgruppen till snävare än samhället i stort eller ungdomar 
generellt. 

• Styrelsen är generellt sett mer positiva till att rikta sig till en äldre målgrupp än till en 
yngre målgrupp. 

• Att öka kännedomen om UNF ska inte vara en central del av satsningen. 

• Satsningen ska ha alkohol som fokus och inte fokusera specifikt på andra droger. 

Gruppens arbete 

När gruppen har diskuterat sig fram till de föreslagna effektmålen finns det några 
genomgående tankegångar som styrelsen bör känna till. 

Först och främst har vi varit måna om att skapa ett enhetligt dokument som ska vara enkelt 
och smidigt att arbeta med. Eftersom verksamheten inte bara kommer behöva ta hänsyn till 
styrelsens satta effektmål utan också till medskick från kongressen har vi valt att till våra 3 
effektmål också lägga ett förslag på 4 grundläggande villkor. Detta för att skapa en tydlighet 
kring vad som gäller. 

Arbetet har varit en ständig balansgång mellan att prioritera och hitta en bredd. Därför har vi 
valt att hålla antalet effektmål relativt få; Vi tror inte att satsningen ska ha fler områden än de 
som lyfts i effektmålen, men vi vill samtidigt inte begränsa arbetet inom de områden som 
effektmålen lyfter. 
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Frågan om målgruppsinriktning har varit ett stort ämne för diskussion. Det vi har landat i är att 
föreslår målgruppen 18- till 25-åringar. Vi uppfattar att styrelsen har gett oss en vink i den 
riktningen tidigare, men oavsett ser vi att vi saknar ett riktat arbete mot den målgruppen, 
framförallt i jämförelse med åldersgruppen 13- till 17-åringar. Vi ser dessutom en naturlig 
skiljelinje i kommunikationen mellan att kommunicera om laglig och olaglig konsumtion. I 
målgruppen finns idag, enligt SCB, ungefär 1030 000 personer. Vi inser att vi inte kommer 
kunna nå hela målgruppen, åtminstone inte innan kongressen 2015. Däremot tror vi att en 
andel på 30% av målgruppen, 310 000 individer, är en rimlig avvägning mellan vad som är 
realistiskt och vad som krävs för att få ett bredare genomslag. 

Effektmål 

Utifrån den bakgrund som redogjorts för ovan har APS-gruppen kommit fram till tre effektmål 
och fyra grundläggande villkor. Texten under varje effektmål ska ses som förklarande och 
förtydligande, medan det är  

280 000 individer i målgruppen har interagerat om alkoholnormen. 

Ett fokus på alkoholnormen är för oss central och är därför ett genomgående tema i alla 
tre effektmålen. Vi tror att medveten reflektion är det bästa steget mot att se och så 
småningom frigöra sig från alkoholnormen. Därför inkluderar vi ett 
interaktionsmoment i det här effektmålet. 

Acceptansen för att avstå från alkohol ökar. 

Att avstå avser här inte nödvändigtvis ett permanent tillstånd, utan kan lika gärna avse 
vid ett tillfälle. Vi tror att det finns en koppling mellan de två och vill därför hålla 
satsningen öppen för båda perspektiven. Dessutom ser vi ett värde i att lyfta det 
tillfälliga avståendet. 

Färre individer i målgruppen konsumerar alkohol. 

Självklart ska färre individer konsumera alkohol, men det finns ytterligare en poäng 
med det här målet. Vi ser nämligen inte det här som en satsning för fler medlemmar, 
och har därför valt att inte innefatta något mål om att fler ska bli medlemmar i UNF. Vi 
tror att vi bättre kan mäta antalet icke-konsumenter på andra sätt. 

De fyra villkoren vi har satt upp är endast till för att förtydliga vilka medskick som kommit från 
kongressen. De är dels hämtade ur budgetavsättningen, och dels hämtade ur arbetsplanens 
attitydpåverkansdel. Vi har medvetet valt att inte utveckla eller tolka dessa villkor eftersom vi 
vill att fokus ska ligga på effektmålen och tror att det är tillräckligt tydliga i sig själv. 

• Satsningen ska skapa digital plattform för attitydpåverkansområdet. 

• Satsningen ska resultera i verktyg och metoder som används och sprids av ungdomar i 
allmänhet inklusive UNF:s medlemmar. 
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• Satsningen ska generera kompetens på attitydpåverkansområdet bland UNF:s 
medlemmar. 

• Satsningen ska ge långsiktiga resultat. 

Avslutningsvis har vi även diskuterat i vilken utsträckning det är möjligt att uppnå mätbara 
resultat under en så begränsad tid som nu föreligger (Ungefär ett år.). Det vi har landat i är att 
vi måste hitta en balans där vi å ena sidan får ett genomslag och lägger grunden för fortsatt 
verksamhet, och å andra sidan uppnår något slags mätbart resultat. Vi ser ett värde i att sätta 
relativt höga mål, dels eftersom satsningen har höga prestationskrav på sig internt i och med 
storleksordningen på resurserna och dels eftersom attitydpåverkansområdet är i behov av 
ambitioner efter de senaste årens nedprioritering.  

Framtid 

I enlighet med tidsplanen så återstår efter att effektmålen är satta att inleda 
utredningsprocessen i samråd med en extern resurs. Som vi ser det innebär det att APS-
gruppen i samråd med den externa resursen tittar på vilken verksamhet som bäst uppfyller 
syftet. I skrivande stund är Fake Free den enda externa resursen som är klar. Undertecknad 
hoppas kunna meddela bättre besked om detta i samband med mötet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att fastslå effektmålen i enlighet med förslaget ovan. 

att ge APS-gruppen i uppdrag att initiera  

 

APS-gruppen genom Eric Tegnander 
Liljeholmen, 2014-01-03 
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Fastställande av per capsulam-beslut (punkt 8 f, bilaga § 5:20) 

Den 8-13 december fattade förbundsstyrelsen beslut per capsulam (via e-post) om 
firmatecknare samt om attest- och utanordningsrätt. Förbundsstyrelsen beslutade i fråga om 
firmatecknare 

att Ungdomens Nykterhetsförbunds (organisationsnummer 878500-1622) firma 
från och med 2014-01-12 tecknas av Malin Thorson, Eric Tegnander och 
Imse Nilsson dock minst två i förening, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Förbundsstyrelsen beslutade i fråga om attest- och utanordningsrätt 

att UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2014-01-12 tecknas av Imse 
Nilsson, Tore Andersson och Beatriz Mendosa, två i förening, 

att postförsändelser till UNF från och med 2014-01-12 kvitteras av Imse Nilsson, 
Tore Andersson, Beatriz Mendosa och Anna Classon, var för sig, 

att utanordningsrätt från och med 2014-01-12 tillkommer Malin Thorson, Eric 
Tegnander, Lina Boberg, Imse Nilsson samt Jobjörn Folkesson med 
restriktioner till förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg, 

att tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer 
kanslianställda inom respektive arbetsområde, 

att Malin Thorson, Eric Tegnander, Lina Boberg, Imse Nilsson från och med 2014-
01-12 har attesträtt för alla övriga kostnader liksom generell attesträtt inom 
förbundet UNF, 

att ingen får godkänna kostnader (inklusive lön eller traktamenter) avseende sin 
egen person eller närstående, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås nu besluta 

att fastställa de per capsulam fattade besluten och notera dem i protokollet. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-01-10 
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