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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 5:1) 

Ärende Vem Tidsåtgång Bilaga Beslut 
1. Öppnande MJ    
2. Fastställande av 

föredragningslistan 
MJ 2 min § 5:1  

3. Val av sekreterare MJ 2 min   
4. Val av justerare MT 5 min   
5. Föregående protokoll OGZ 5 min   
6. Lägesrunda  ET 30 min    
7. Rapporter 

- Anmälningsärenden 
a) Föreningsförändringar 
b) Representation 
- Utskott 
c) Demokratiutskottet 
d) Påverkansutskottet 
e) Verksamhetsutskottet 
f) Arbetsutskottet 
- Styrelse 
g) Ordföranderapport Eric 
h) Ordföranderapport Isabelle 
i) Ordföranderapport Max 
j) Budgetrapportering 
- Kansli 
k) Generalsekreterare 

 
 
JF 
ET 
 
MA 
AB 
MJ 
HH 
 
ET 
IB 
MJ 
MA 
 
NC 

 
10 min 
 
 
20 min 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 
 
5 min 
 

 
 
§ 5:2 
§ 5:3 
 
§ 5:4 
§ 5:5 
§ 5:6 
Muntlig 
 
§ 5:7 
§ 5:8 
§ 5:9 
§ 5:10 
 
§ 5:11 

 

8. Diskussionsärenden 
a) Personalfrågor 

 
ET 

 
15 min  

 
Muntlig 

 

9. Beslutsärenden 
a) Distriktsbidrag 
b) Definition av 

insamlingsaktivitet 
c) Ekonomiskt utrymme för 

ytterligare arbetsledartjänst 
d) Budgetrevidering 
e) Verk.plan: Demokratiutsk. 
f) Verk.plan: Påverkansutsk. 
g) Verk.plan: Verksamhetsutsk. 
h) Verksamhetsutvecklar-

fördelning 
i) Strategiuppdrag 
j) Attitydpåverkan 
k) Erfarenhetsutbyte 
l) Bildningsplan 2016 
m) Utskottsförändringar  
n) Distriktschocken 

 
MA 
IB 
 
ET 
 
MA 
MA 
AB 
MJ 
MJ 
 
IB 
MJ 
MJ 
LN 
IB 
MJ 

 
25 min 
10 min 
 
20 min 
 
20 min 
60 min 
60 min 
60 min 
15 min 
 
20 min 
20 min 
10 min 
30 min 
10 min 
15 min 

 
§ 5:12 
§ 5:13 
 
Muntlig 
 
§ 5:14 
§ 5:15 
§ 5:16 
§ 5:17 
Muntlig 
 
§ 5:18 
§ 5:19 
§ 5:20 
§ 5:21 
Muntlig 
§ 5:22 

 

10. Nästa möte MJ 5 min    
11. Avslutning IB 2 min    
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa föredragningslistan. 

Isabelle Benfalk 
Stockholm, 2015-11-06 
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Föreningsförändringar (punkt 7 a, bilaga § 5:2) 

Följande föreningsnybildningar har fastställts av förbundsstyrelsen genom 
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Nathalie Carlryd: 

2015-10-19 06D6704 UNF Aptitude Esports, Jönköping 

2015-10-20 20D6703 UNF The Gathering, Falun 

2015-10-28 03D7777 Sjumilakliv, Uppsala 

2015-10-28 06D6705 UNF Basic MF, Tenhult 

2015-11-02 24D6708 UNF Axiom, Umeå 

 
Följande föreningsreorganiseringar har fastställts av förbundsstyrelsen genom 
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Nathalie Carlryd: 

2015-10-28 15D0112 UNF Kravall, Borås 

 
Följande föreningsnedläggningar har fastställts av förbundsstyrelsen genom 
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Nathalie Carlryd: 

2015-11-02 24D6453 UNF Rumpnissarna 
24D6562 UNF Gaymers 
24D6562 UNF Erin go bragh 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2015-11-03 
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Representation (punkt 7 b, bilaga § 5:3) 

2015-09-26 Eric Tegnander deltog på NBV:s huvudmannamöte 

2015-09-30/10-02 Eric Tegnander deltog i konferensen Sverige mot Narkotika 

2015-10-08/09 Eric Tegnander deltog på CAN:s medlemsorganisations- och 
länsombudskonferens 

2015-10-20 Eric Tegnander träffade Niklas Malmberg från Miljöpartiet 

2015-10-22/23 Eric Tegnander deltog på nätverksträff med Ung Med Makt 

- Eric Tegnander träffade Hanna Cederin, Ung Vänsters 
förbundsordförande 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2015-11-03 

 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2015-11-13–15 

6 (99) 

Rapport från Demokratiutskottet (punkt 7 c, bilaga § 5:4) 

Medlemmar i utskottet: Tove Achrénius, Malin Andersson, Jonatan Bengtsson, Hanna 
Hammarström, Joel Hijstee 

Möten: Utskottshelg 9-11 oktober, skypemöte 20 oktober 

Nuläget/Djupdykningar 

Sedan senast har det främsta som hänt i utskottet varit introduktionen av de två nya 
medlemmarna till utskottet, deltagandet på utskottshelgen och arbetet med att ta fram en 
verksamhetsplan för våra områden. Vi har kommit ihop oss väl som grupp och redan fått en 
väldigt bra stämning och öppenhet i gruppen. De nya medlemmarna har tagit en lika självklar 
och stor plats i gruppen som FS-ledamöterna, vilket känns oerhört positivt. Den mesta tiden 
har som sagts lagt på arbetet med verksamhetsplanen, och där har alla verkligen bidragit och 
varit delaktiga i diskussionerna. Vi har kommit fram till totalt 11 projekt, och försökt ha en bra 
blandning av samarbeten i gruppen och att vi inte ska vara ensamt ansvariga på alla projekt. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Malin Andersson 
Stockholm, 2015-10-25 
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Rapport från Påverkansutskottet (punkt 7 d, bilaga § 5:5) 

Medlemmar i utskottet: Mahmod Wiggo Yousef, Jane Segerblom, Sim on Schönbeck, Anneli 
Bylund och Olle Gynther Zillén. 

Möten: Utskottshelg 9-11 oktober, skypemöte 18 oktober och skypemöte 22 oktober 

Nuläget/Djupdykningar 

Just nu är fokus extremt mycket på verksamhetsplanen. Vi har hunnit introducera de tre nya 
utskottsmedlemmarna och det känns väldigt bra att vara ett relativt stort utskott med bred 
förankring lokalt och en övervikt av utskottsmedlemmar som inte sitter i förbundsstyrelsen. 
Vi tror att detta kommer hjälpa oss i utskottsarbetet något fruktansvärt. Gruppen har en 
öppen känsla och högt i tak på möten och hela utskottet suger åt sig feedback som svampar. 
Den mesta tiden har gått åt till att skriva verksamhetsplanen vilket varit en spännande process 
eftersom vår utskottsordförande inte haft internet. Vi har totalt 11 projekt, där vi fick några 
projekt på volley från ovan. Men det som jag verkligen vill lyfta är att hela utskottet bidragit 
med tankar, idéer och feedback på alla projekt (utom dem vi fick från ovan den här veckan 
[veckan som handlingarna ska in, reds. anm.]). Vi har delat upp det som så att vi har en 
huvudansvarig som skrivit själva verksamhetsplanen sedan har den ett bollplank som den 
tillsammans med kommer ansvara för själva projektet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås därmed besluta: 

att  notera rapporten. 

Olle Gynther Zillén 
På ett tåg mellan Enköping och Västerås, 2015-10-30 
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Rapport från Verksamhetsutskottet (punkt 7 e, bilaga § 5:6) 

Medlemmar i utskottet: Max Johansson, Josefin Larsson, Arvid Leimar, Lovisa Edström 

Möten: Utskottshelg 9-11 oktober, skypemöte 19 oktober och skypemöte 26 oktober 

Nuläget/Djupdykningar 

Precis som förväntat är det verksamhetsplanerna som står i fokus och det vi ur utskottet 
fokuserat på. Vi har som planerat gjort klart vår plan och är väldigt nöjda med vårt resultat. 

Vår projektplan har totalt 4 delområden med 7 stycken projekt. Som ni kommer märka finns 
det ett stort fokus på medlemsökning och föreningsstöd. 

Det som går att säga att det har varit svårt att få med allas deltagande i utskottet och alla har 
inte levererat upp till de förväntningarna som finns på medlemmar i utskotten. Det här 
påverkar självklart vår dynamik i gruppen vilket är ett problem som vi försöker tackla inför 
framtiden. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås därmed besluta: 

att notera rapporten. 

Max Johansson 
Vällingby, 2015-10-30 
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Rapport från förbundsordförande Eric Tegnander (punkt 7 g, 
bilaga § 5:7) 

För perioden 2015-09-13  till 2015-11-01 

Politik och påverkan 

När det gäller det politiska arbetet har perioden varit en övergång mellan kunskapsinhämtning 
och att faktiskt genomföra utspel och påverkansmöten. Jag har under perioden dels deltagit i 
exempelvis Sverige mot Narkotika och CAN:s medlemsorganisationskonferens, men också 
börjat träffa riksdagsledamöter och representanter för de partipolitiska ungdomsförbunden. 
Vi gjorde också ett utspel i samband med premiären av Så Mycket Bättre. Prioriterat för den 
kommande perioden blir att tillsammans landa i riktlinjer för det fortsatta arbete, samt att 
träffa fler riksdagsledamöter. 

Övrigt styrelsearbete 

Det övriga styrelsearbetet har under perioden haft fokus på arbetsledning, då jag bland annat 
har genomfört utvecklingssamtal med generalsekreteraren. Jag har också haft lite mer kontakt 
med landet än tidigare och bland annat varit och besökt Gävleborg under en 
högstadievärvning i mitten av oktober. Faddringsarbetet har kommit igång och det känns 
stimulerande och utvecklande med en högre ambitionsnivå än tidigare. 

Jag har också deltagit i ett antal representationssammanhang internt och externt, som till 
exempel vår egen personalsamling och NBV:s huvudmannamöte. 

Personlig utveckling 

Jag upplever perioden som relativt kämpig. Jag missbedömde min arbetsbelastning runt 
månadsskiftet september-oktober, vilket lett till att jag blivit försenad med många processer 
jag varit ansvarig för. Det känns naturligtvis väldigt tråkigt och min ambition är verkligen att 
hinna med mina åtaganden. Under slutet av oktober har det funnits betydligt mer arbetstid att 
röra sig med, vilket jag har prioriterat genom att vara på kansliet mer och helt enkelt sitta ner 
och arbeta. Det upplever jag som väldigt värdefullt. Jag har under perioden deltagit i Ung Med 
Makt vid ett tillfälle och genomfört ett längre samtal med min kontaktperson i styrelsen, Malin 
Andersson. 

Uppskattad genomsnittlig arbetstid per vecka: 47 timmar 
Fyrtioåttatimmarsledigheter under perioden: 4 st 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 
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Eric Tegnander 
Solna, 2015-11-01  
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Rapport från förste vice förbundsordförande Isabelle Benfalk 
(punkt 7 h, bilaga § 5:8) 

Utskottsarbete 

Sedan september-FS har större delen av min tidägnats åt att förbereda utskottshelgen, och 
sedan även genomföra den. Många av förberedelserna tog mycket tid av främst två 
anledningar. Dels ville jag att utskottshelgen skulle bli så bra som möjligt, dels var det hela 
ganska mycket trial-and-error. I det stora hela gick helgen bra och utvärderingen från 
deltagarna är positiv. Dock tar jag med mig mycket tankar inför nästa års utskottshelg. 

Efter utskottshelgen ändrade jag fokus till verksamhetsplanerna. Den största utmaningen var 
att se till att utskotten fick med sig alla sina uppdrag utöver projekten då det inte finns en 
tydlig uppdelning om vilket utskott som ansvara för vad. Även här är det en trial-and-error 
period. Det har dock inte påverkat resultatet, enligt min åsikt, jag är mycket nöjd med hur 
verksamhetplanerna till slut tog sig form. Men som ovan nämnt tar jag med mig många tankar 
inför nästa år. 

Styrelsearbete 

Inför det här mötet har jag gjort en del varierade saker kopplat till styrelsearbetet. Jag har 
huvudansvar för mötet och därför har jag haft en del att förbereda. 

Jag har påbörjat arbetet kring finansieringsutredningen där vi har haft ett inledande möte. 

Utöver detta har jag till detta möte skrivit lite olika underlag, t.ex. den här rapporten. 

Personlig utveckling 

Jag känner mig mer och mer bekväm i rollen som vice ordförande. Dock känner jag mig 
fortfarande ganska grön vad gäller processer och hur saker egentligen fungerar. Som tur är har 
vi en grym personalstyrka som snällt svarar på tusen frågor. 

För mig var det utvecklande att få genomföra utskottshelgen. För varje steg utskotten tar 
framåt känner jag mer och mer ägandeskap över mitt ansvarsområde. Tyvärr har det uppstått 
små hinder i vägen, men dessa kommer snart inte längre vara ett problem. Hela 
utskottsarbetet känns fortfarande roligt och lärorik. Jag ser mycket fram emot att komma 
igång på riktigt och möta andra utmaningar. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Isabelle Benfalk 
Vålkojan, 2015-10-30 
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Rapport från andre vice förbundsordförande Max Johansson 
(punkt 7 i, bilaga § 5:9) 

Landet 

Sedan senaste rapporten har jag varit mindre ute i Landet och mycket av arbetet har kretsat 
kring utveckling uppföljningssystem av distriktskontakten, styrt upp faddergruppen och saker 
som är kopplade till det arbetet. Totalt har jag varit och träffat 8 distrikt, fanns mer 
inplanerade men några av mötena blev inställda. 

Kommunicerat ut fördelningen av verksamhetsutvecklare, i samband med den nya 
fördelningen har det ju även uppstått en hel del praktiska grejer som måste lösas, vilket vi 
visste om och som jag löser i skrivande stund. 

Lanserat 100/100 och kickat igång det, dragit ihop UtA- vilket gjordes i all hast, här behövs helt 
klart mer framförhållning, inte för att underlaget som skickades blev dåligt utan att det inte 
funnits en tydlig plan på hur en ska få med distrikten. Alltså dåligt deltagande under UtA. 

Har verkställt beslut om extra årsmöten och återkopplat till Halland gällande 
ogiltighetsförklarande. 

Tankar/framtid 

Planen är att under november/december trappa upp kontakten med distrikten jag blivit fadder 
för, men också säkra upp att alla distrikt fått besök från någon ur faddergruppen, så det 
kommer nog bli en hel del resor. 

Styrelsearbete 

Jag har deltagit på DSS och hållit i en himla massa pass där. Allt gick bra och responsen på 
DSS:en har faktiskt varit riktigt bra. Klapp på axel till oss ur FS! 

Utskottsarbetet har äntligen kickat igång och det har köttats en hel kring det. Varit på 
utskottshelg, lett utskottetsarbete och skrivit verksamhetsplan. 

Har varit ute och träffat UNF akademin, vilket var oerhört uppskattat, kört en halvdag om vårt 
framtida medlemsökningsarbete och föreningsstöd. 

Fixat med UNF:s deltagande på förebygg.nu och arbetet kopplat till det. I och med det här har 
vi lyckats kombinerat in det med det framtida konceptet kopplat till APS-projektet. 

Framtid/Tankar 

Mycket nöjd, arbetet har känts bra och hinner med en himla massa. Det är ju mer än det som 
står här i rapporten, de är ju bara de ”Stora” grejerna. 

Jag har funderat på om de rapporterna jag skickat in är intressanta eller om ni vill att jag skriver 
dem på något annat sätt. Där blir det ju lite tydligare vad jag har gjort för varje vecka. 
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Personlig utveckling 

Känner mig betydligt mer strukturerade när det kommer mitt ”pappers-arbete” vilket känns 
bra. Jag har börjat hinna med mer saker än tidigare och det beror delvis på mer tid lagd, men 
också att jag kommit in i arbetet bättre. Jag känner också att jag fått bättre kontakt med de 
anställda, vilket med känns bra! 

När det kommer till mitt arbete skulle jag rent generellt vilja få mer återkoppling från er ur 
styrelsen, vad jag kan utveckla och vad jag gör bra. 

Avslutning 

Det känns himla bra, det är riktigt kul och utvecklande att få lägga större del av min vakna tid 
på UNF! 

 

Tidrapportering Sep 283 timmar. 

Tidrapportering Okt 224 timmar. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Max Johansson 
Stockholm, 2015-10-29 
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Rapport om budgetuppföljning (punkt 7 j, bilaga § 5:10) 

Uppdrag 

I mitt ansvar som kassör ingår ett övergripande ansvar för budget och budgetuppföljning, men 
jag anser att detta är något som alla i styrelsen bör vara insatta i. Därför kommer ni till varje FS-
möte få en rapport med en budgetuppföljning baserad på den senaste kompletta KBR-
analysen. Det är viktigt att vi alla känner ett ekonomiskt ansvar och att förutsättningarna för 
detta finns. 

Upplägg 

Budgetuppföljningen är bifogad här efter. Den utgår från den senaste KBR-analysen jag har fått 
från ekonomiavdelningen, vilket innebär att den innehåller allt som ekonomiavdelningen har 
betalat ut till sista september i år. Vissa saker från de senaste månaderna kan därför saknas om 
kvitton inte är inlämnade eller fakturor inte kommit/betalts än. Budgetuppföljningen har i 
huvudsak tre delar: huvudbudget, underbudgetar och budget för arbetsplansmålsprojekt 
(utskottens projekt). I huvudbudgeten är intäkter inte inkluderade eftersom de inte 
rapporteras in kontinuerligt på samma sätt vilket gör det svårt att följa upp över tid. I 
uppföljningen kommer ni att se information om hur mycket årsbudgeten är för en budgetpost, 
hur mycket som till den sista september i år är utbetalt av ekonomiavdelningen samt hur stor 
procent av budgetpostens budget som är spenderad. Den senare för att det ska kunna vara lite 
lättare att ta till sig. 

Resultat 

Det jag framförallt vill att ni noterar, speciellt inför diskussionerna om verksamhetsplaner 
som kommer under detta möte, är hur liten del av de pengar som finns avsatta för 
arbetsplansmålsprojekt som är spenderade. Det här är ett mönster som finns sedan tidigare, 
att det avsätts pengar till projekt som det sedan inte faktiskt följs upp att de går dit de ska och 
att allt har behövts. Det här är resurser som hade kunnat behövas någon annanstans. Därför är 
det viktigt att utskotten i sina rapporter även inkluderar förslag på omfördelningar av avsatta 
pengar om det är så att de upptäcker att de inte behövde så mycket resurser, eller att de vill 
utnyttja dem till något nytt de kommit på. Detta är även i enlighet med arbetsordningen. 

Det kan även noteras att det som är rapporterat för verksamhetsstöd Active under 
underbudget 9 inte stämmer då det är pengar som går till deras anställdes lön, som vi betalar ut 
men blir återinsatta för den delen vi inte ska stå för. 

Uppföljning 

Jag kommer i egenskap av förbundskassör att fortsätta med dylik budgetuppföljning till varje 
förbundsstyrelsemöte. Har en åsikter om hur jag kan lägga upp det mer pedagogiskt och 
lättillgängligt så är en välkommen att komma med det. Skulle det föredras att jag gör en 
budgetuppföljning tillgänglig till alla efter varje månad så kan det också diskuteras. 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Malin Andersson  
Stockholm, 2015-10-25 
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Bilaga: Budgetuppföljning, huvudbudget och underbudgetar 

Huvudbudget 2015 Revidering 

Inrapporterat till 
ekonomiavdelningen 
30/9 -15 

Procentuellt 
spenderat 

1.Förbundsorganisation - Styrelse 1 370 000 kr                988 185 kr  72% 
2.Förbundsorganisation - Kanslipersonal 3 770 000 kr             2 868 489 kr  76% 
3.Förbundsorganisation - Medlem 515 000 kr                422 757 kr  82% 
4.Förbundsorganisation - Infrastruktur 1 656 000 kr             1 362 412 kr  82% 
5.Stöd till landet - Personal 7 358 000 kr             5 274 901 kr  72% 
6.Stöd till landet - Pengar 3 755 000 kr             1 739 711 kr  46% 
7.Stöd till landet - Information och material 1 200 000 kr                720 862 kr  60% 
8.Verksamhet - Bildningsverksamhet 1 750 000 kr             1 007 456 kr  58% 
9.Verksamhet - Arbetsplansprojekt 4 809 000 kr             2 564 902 kr  53% 
Verksamhet - Kongress 1 300 000 kr             1 308 507 kr  101% 
Summa kostnader: 27 483 000 kr           18 258 182 kr  66% 
 

Underbudgetar 2015 
Budget 
reviderad av 
FS nov-14 

Inrapporterat till 
ekonomiavdelninge
n 30/9 -15 

Procentuell
t spenderat 

    
1. Förbundsorganisation - Styrelse    
Valberedning och granskningsutskott 30 000 kr 17 289 kr 58% 
Möten 370 000 kr 280 772 kr 76% 
Praktiskt arbete 300 000 kr 169 512 kr 57% 
Arvode 670 000 kr             520 612 kr  78% 
Summa 1 370 000 kr 988 185 kr 72% 

    
2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal 

   
Utbildning 100 000 kr 115 233 kr 115% 
Personalkostnader 3 500 000 kr 2 679 161 kr 77% 
Telefonkostnader 70 000 kr 27 788 kr 40% 
Resekostnader 100 000 kr 46 307 kr 46% 
Summa 3 770 000 kr 2 868 489 kr 76% 

    
3. Förbundsorganisation - Medlem 

   
SMS-betalning av medlemsavgift 20 000 kr 1 198 kr 6% 
Medlemsregister - system och personal 200 000 kr 145 502 kr 73% 
Administration 110 000 kr 93 318 kr 85% 
Utskick 150 000 kr 139 255 kr 93% 
Medlemsförsäkring 35 000 kr 43 484 kr 124% 
Summa 515 000 kr 422 757 kr 82% 

    
4. Förbundsorganisation - Infrastruktur    
Köpta tjänster IOGT: Hyra och andra 
lokalkostnader 586 000 kr 424 062 kr 72% 

Köpta tjänster IOGT-NTO: IT-system 300 000 kr 207 005 kr 69% 
Köpta tjänster IOGT-NTO: ekonomisystem 300 000 kr 268 490 kr 89% 
Medlemsavgifter samarbetsorgan 350 000 kr 383 204 kr 109% 
Revision 120 000 kr 79 651 kr 66% 
Summa 1 656 000 kr 1 362 412 kr 82% 
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5. Stöd till landet - Personal 18 personal 
  

Kontorshyra 476 500 kr 410 088 kr 86% 
Utbildning 265 000 kr 238 569 kr 90% 
Resekostnader 300 000 kr 263 502 kr 88% 
Telefonkostnader 116 500 kr 63 645 kr 55% 
Personalkostnader 6 200 000 kr 4 299 097 kr 69% 
Summa 7 358 000 kr 5 274 901 kr 72% 

    
6. Stöd till landet - Pengar 

   
Fastigheter 300 000 kr 217 070 kr 72% 
Förbundsstyrelsen till förfogande 200 000 kr 76 161 kr 38% 
Föreningsstöd  955 000 kr 872 395 kr 91% 
Distriktsbidrag 1 500 000 kr 250 753 kr 17% 
Pengar att söka 800 000 kr 323 332 kr 40% 
Summa 3 755 000 kr 1 739 711 kr 46% 

    
7. Stöd till landet - Information och material 

   
Medlemstidning 680 000 kr 363 449 kr 53% 
Hemsida 80 000 kr 63 900 kr 80% 
UNF-shop 150 000 kr 119 593 kr 80% 
Materialproduktion 250 000 kr 152 170 kr 61% 
Klättervägg & Spaceball 40 000 kr 21 750 kr 54% 
Summa 1 200 000 kr 720 862 kr 60% 

    
8. Verksamhet - Bildningsverksamhet 

   
Kamratstödskurs 175 000 kr 43 716 kr 25% 
Höjdaren*2 350 000 kr 154 338 kr 44% 
Distriktsstyrelsesamlingar*2 500 000 kr 455 970 kr 91% 
Distriktsordförande/Distriktskassörsnätverk 225 000 kr 120 288 kr 53% 
Kongressförfest 100 000 kr 96 054 kr 96% 
Specialisten 200 000 kr 37 090 kr 19% 
Projektbildaren 200 000 kr 100 000 kr 50% 
Summa 1 750 000 kr 1 007 456 kr 58% 

    
9. Verksamhet - Arbetsplansprojekt 

   
Vit jul 600 000 kr 600 036 kr 100% 
Grundbidrag IOGT-NTO-rörelsens 
Internationella Arbete 350 000 kr 175 000 kr 50% 

Insamlade medel 200 000 kr 200 000 kr 100% 
Projektmedel 1 394 000 kr 651 106 kr 47% 
Verksamhetsstöd Active 75 000 kr 165 856 kr 221% 
Politiska assistenter Bryssel 160 000 kr 0 kr 0% 
Påverkanspott 30 000 kr 885 kr 3% 
Attitydpåverkan 2 000 000 kr 772 019 kr 39% 
Summa 4 809 000 kr 2 564 902 kr 53% 
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Bilaga: Arbetsplansprojektbudgetuppföljning 

Utskott Nummer Namn Äskad summa Beslut 
Inrapporterat till 

ekonomiavdelningen 
30/9 -15 

Procentuellt 
spenderat 

Sociala Delområde 1       
  1.1 Stödgrupper 15 000 kr 15 000 kr                 2 142 kr  14% 
  1.2 Uppmärksamhetsmånad 320 000 kr Avslag    
  1.3 Midsommarresan 65 000 kr 65 000 kr               56 163 kr  86% 
  1.4 Julresan 0 kr 0 kr    
  1.5 Vit Jul och högtider 0 kr 0 kr    
  Totalt  400 000 kr 80 000 kr              58 305 kr  73% 
         
Sociala Delområde 2       
  2.1 Certifierad Normbrytare 145 000 kr 75 000 kr                 9 050 kr  12% 
  2.2 NPF-projektet 30 000 kr Avslag    
  2.3 Mångfald 150 000 kr Avslag    
  2.4 Jämlikhetsbokslutet 0 kr 0 kr    
  2.5 Akademien 40 000 kr 40 000 kr               13 951 kr  35% 
  2.6 Fastigheter 0 kr 0 kr    
  Totalt  365 000 kr 115 000 kr 23 001 kr 20% 
         
Sociala Delområde 3       
  3.1 Uppgradera HE-metoder 0 kr 0 kr    
  3.2 Verksamhetskampanj med förebygg 100 000 kr 30 000 kr                 1 445 kr  5% 
  3.3 Lokal premiering 20 000 kr 20 000 kr               12 900 kr  65% 
  Totalt  120 000 kr 50 000 kr 14 345 kr 29% 
         
  Totalt Sociala   885 000 kr 245 000 kr 95 651 kr 39% 
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Utskott Nummer Namn Äskad summa Beslut 
Inrapporterat till 

ekonomiavdelningen 
30/9 -15 

Procentuellt 
spenderat 

Globala Delområde 1       
  1.1 Actives summercamp 120 000 kr 100 000 kr            101 744 kr  102% 
  1.2 Byt ut folk - arrangemang 50 000 kr 50 000 kr               47 072 kr  94% 
  1.3 Utbytesstöd 150 000 kr 75 000 kr               51 500 kr  69% 
  Totalt  320 000 kr 225 000 kr 200 316 kr 89% 
         
Globala Delområde 2       
  2.1 Brinn - kampanj 50 000 kr 80 000 kr                        -   kr  0% 
  2.2 Lär - material 350 000 kr Avslag    
  2.3 Gör - kit 60 000 kr Avslag    
  2.4 Sprid - skolkoncept 50 000 kr Avslag    
  Totalt  510 000 kr 80 000 kr 0 kr 0% 
         
Globala Delområde 3       
  3.1 Money makes the world go round    30 000 kr 20 000 kr                        -   kr  0% 
  3.2 Samla när man samlas 10 000 kr 10 000 kr               25 106 kr  251% 
  Totalt  40 000 kr 30 000 kr 25 106 kr 84% 
         
Globala Delområde 4       
  4.1 Actionsgrupper 50 000 kr 20 000 kr                        -   kr  0% 
  Totalt  50 000 kr 20 000 kr 0 kr 0% 
         
  Totalt globala   920 000 kr 355 000 kr 225 422 kr 63% 
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Utskott Nummer Namn Äskad summa Beslut 
Inrapporterat till 

ekonomiavdelningen 
30/9 -15 

Procentuellt 
spenderat 

Drogpolitik Delområde 1       
  1.1 Politiska samarbeten 0 kr 0 kr    
  1.2 Almedalen 35 000 kr 35 000 kr               60 620 kr  173% 
  1.3 Nationell press 50 000 kr 50 000 kr                        -   kr  0% 
  Totalt  85 000 kr 85 000 kr 60 620 kr 71% 
         
Drogpolitik Delområde 2       
  2.1 Organiserat EU-arbete 25 000 kr 25 000 kr               12 567 kr  50% 
  2.2 Activesamarbete 150 000 kr 0 kr    
   Zoom in media                 25 546 kr    
  Totalt  175 000 kr 25 000 kr 38 113 kr 152% 
         
Drogpolitik Delområde 3       
  3.1 Bra Uteliv 70 000 kr 70 000 kr               82 500 kr  118% 
  3.2 Drogpolitiska grupper 45 000 kr 15 000 kr                        -   kr  0% 
  Totalt  115 000 kr 85 000 kr 82 500 kr 97% 
         
Drogpolitik Delområde 4       
  4.1 Interndebatt 0 kr 0 kr    
  4.2 Cannabis 0 kr 0 kr    
  4.3 Drogpolitisk bildning 12 000 kr 0 kr    
  4.4 Höjdaren Drogpolitik 0 kr 0 kr    
  Totalt  12 000 kr 0 kr    
         
  Totalt Drogpolitik   387 000 kr 195 000 kr 181 233 kr 93% 
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Utskott Nummer Namn Äskad summa Beslut 
Inrapporterat till 

ekonomiavdelningen 
30/9 -15 

Procentuellt 
spenderat 

Organisation Delområde 1       
  1.1 NBV-samverkan 100 000 kr 100 000 kr               45 526 kr  46% 
  1.2 Samarbetsprojekt 10 000 kr 0 kr    
  1.3 Bildning <3 ledarskap 0 kr 0 kr    
  1.4 Bildningssystemet 0 kr 0 kr    
  Totalt  110 000 kr 100 000 kr 45 526 kr 46% 
         
Organisation Delområde 2       
  2.1 Årsmöten 35 000 kr 35 000 kr               21 600 kr  62% 
  2.2 Kongressförberedelser 30 000 kr 30 000 kr                 3 536 kr  12% 
  Totalt  65 000 kr 65 000 kr 25 136 kr 39% 
         
Organisation Delområde 3       
  3.1 UNF:s webbplats 85 000 kr 45 000 kr                        -   kr    
  3.2 Interndebatt 0 kr 0 kr                        -   kr    
  Totalt  85 000 kr 45 000 kr 0 kr 0% 
         
Organisation Delområde 4       
  4.1 Distriktsbildningsstöd 0 kr 0 kr    
  4.2 Bidrag 126 500 kr 69 000 kr                        -   kr  0% 
  4.3 Föreningsstöd 0 kr 0 kr    
  4.4 Distriktsutveckling 0 kr 0 kr    
  Totalt  126 500 kr 69 000 kr 0 kr 0% 
         
  Totalt Organisation   386 500 kr 279 000 kr 70 662 kr 25% 
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Utskott Nummer Namn Äskad summa Beslut 
Inrapporterat till 

ekonomiavdelningen 
30/9 -15 

Procentuellt 
spenderat 

Förebygg Delområde 1       
  1.1 Värvarflödet 0 kr 0 kr    
  1.2 Premier 80 000 kr 80 000 kr                 6 422 kr  8% 
  1.3 Distriktsutmaningar 30 000 kr 30 000 kr               15 000 kr  50% 
  1.4 Fokusgrupper 125 000 kr 5 000 kr                        -   kr  0% 
  1.5 UNF till ALLA 65 000 kr 65 000 kr               34 771 kr  53% 
  Totalt  300 000 kr 180 000 kr 56 193 kr 31% 
         
Förebygg Delområde 2       
  2.1 JUNF  50 000 kr 40 000 kr               21 600 kr  54% 
  2.2 Betalningsfrekvens 0 kr 0 kr    
  Totalt  50 000 kr 40 000 kr 21 600 kr 54% 
         
Förebygg Delområde 3       
  3.1 Betalandefrekvensmål 0 kr 0 kr    
  3.2 Nätverk 120 000 kr Avslag    
  Totalt  120 000 kr 0 kr    
         
Förebygg Delområde 4       
  4.1 Snacka Fest 50 000 kr 50 000 kr                        -   kr  0% 
  4.2 APS-uppmötning 60 000 kr 0 kr    
  4.3 Tankesmedjan Fake Free 100 000 kr 50 000 kr                    345 kr  1% 
  Totalt  210 000 kr 100 000 kr 345 kr 0% 
         
  Totalt Förebygg   680 000 kr 320 000 kr 78 138 kr 24% 
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Rapport från generalsekreterare Nathalie Carlryd (punkt 7 k, 
bilaga § 5:11) 

Ekonomi 

Budget och målsättningar 

I rapporten till septembermötet så nämnde jag att vi nu gör en översikt av behov och tjänster 
kopplat till de fortlöpande kostnader UNF har såsom tjänster, lokaler och infrastruktur samt 
även att vi gör en behovsanalys kopplat till kansliets roll och uppdrag.  Den här processen är i 
full gång och sedan förgående förbundsstyrelsemöte har jag även passat på att inleda arbetet 
med att se över samtliga nationella avtal som UNF har för att säkerställa att dom är relevanta 
och uppdaterade och våra ekonomiska rutiner. 

Som ni vet har IOGT-NTO-rörelsen nu skapat sin gemensamma juridiska person ”IOGT-
NTO-rörelsen ideell förening” som syftar till att driva insamling på olika sätt. I samband med 
detta har jag deltagit på en mindre utbildning med FRII (Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd) för att påbörja arbetet med att skapa mig en bild utav var på insamlingskartan 
UNF och övriga rörelsen vill och bör vara. 

Processen kring budget ser jag som fortlöpande och har en dialog med förbundskassören om 
hur vårt gemensamma budgetarbete kan bli mer greppbart, relevant och tydligt. 
Förbundskassören sände tidigare i oktober ut ett mail till förbundsstyrelsen med mycket 
relevanta tankar kring budgetuppföljning som jag stöttar och uppmuntrar helhjärtat. 

Personal 

På förra förbundsstyrelsemötet tog förbundsstyrelsen beslut om 
verksamhetsutvecklarfördelningen och den har självklart varit ett av de ämnen som legat högt 
bland prioriteringarna. I och med att vi har ett omfattande arbete framför oss med att 
förstärka och strukturera arbetsledning för landet samt även utveckla hållbara plattformar för 
den nya verksamhetsutvecklarfördelningen både på den ideella och professionella sidan så 
sker självklart en hel del processer i samband med detta. 

Vår analys och åtgärdsplan för verksamhetsutvecklarnas arbetssituation pågår och vi har pekat 
ut några olika behov och åtgärder. Bl.a. ser vi ett behov av att skapa en plattform med minsta 
gemensamma nämnare och metod för personalen i landet då vi tydligt sammanlänkar 
arbetssätt som går hand i hand med vad förbundsstyrelsen stakar ut och hur det 
sammanlänkas med distrikten. Vi är ett UNF. Exempelvis önskar vi använda tydliga koncept 
för att jobba med föreningar, följa en gemensam årscykel, skapa återkommande koncept för 
värvning med mera. För att detta skall realiseras har arbetsledningens dialog med 
distriktsfaddringsgruppen varit tät samt även med verksamhetsutskottet och vi kommer utgå 
från deras metoder och förena detta. 
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När det gäller kansliet så fortlöper individuell arbetsledning regelbundet samt kanslimöten en 
gång i månaden. Utvecklingssamtal är gjorda med hela personalstyrkan och används som 
underlag i vidare arbetsledning samt påverkar ju såklart också typen av arbetsledning 
beroende på behov som tydliggjorts vid samtalen. Verksamhetsutvecklarnas personalmöten 
via videokonferenssystemet fortlöper också. 

Vi fortsätter skruva i UNF-akademin för att den ska bli ännu bättre. Det senaste beslutet vi tog 
kring detta är att låta akademin återgå till ett forum endast för verksamhetsutvecklarna. Vi 
kommer dock ha personalsamlingar för hela personalstyrkan i samband med akademiträffarna 
då det är viktigt med gemensamma, regelbundna träffar för personalen då vi kan jobba med 
personalen som hel styrka. De två samlingar som varit efter sommaren har haft besök av en 
eller flera ordföranden vilket varit mycket uppskattat. 

Arbetet med styrdokumenten såsom personalhandboken fortlöper och på senaste 
personalsamlingen hämtade vi in input från personalstyrkan för att skapa oss en tydlig 
uppfattning om vilka behov som kan täckas via personalhandboken samt vad vi behöver 
fundera på gällande andra åtgärder. 

Sedan förgående fs-möte har Lisa Pettersson sagt upp sig och jobbar deltid hos UNF en period 
till för att minska risken för att tappa fart i distriktet. Caroline Viktorsson har också sagt upp 
sig och slutar inom kort. Jonas Larsson kommer att gå från tjänsten i Skaraborg till Jönköping 
då Josefine Carlsson slutar innan årsskiftet. De verksamhetsutvecklarrekryteringar som skall 
påbörjas kommer att lanseras senare i höst och ambitionen är att tillsätta dessa tjänster 
samtidigt och ha en gemensam längre introduktion med mycket fokus på konceptualiserade 
metoder för verksamhetsutvecklaruppdrag. 

Samverkan 

Planeringsarbetet med Vit jul är i full gång och arbetet inför kongressen 2017 har inletts med 
fokus på lokaler. UNF bär också delvis fanan när det gäller den internationella kongressen 
2018 som kommer vara i Sigtuna och även där är bollen i rullning gällande planeringsarbetet. 

Övrigt 

Attitydpåverkan 

Bryt! når sin slutfas nu under hösten och kampanjen avslutas med en Specialisten 
Attitydpåverkan, slutseminariet med huvudfokus på de resultat som uppnåddes under vårens 
turné samt en träningspeppmånad under november. Under vintern kommer kampanjen att 
utvärderas och slutrapporteras. Som ni säkert har märkt har även Bryt! uppmärksammat 
tvprogrammet Så mycket bättre och den problematiska alkoholnormsförstärkande 
innebörden av all alkoholkonsumtion i det programmet. Bryt!s videoklipp, artikeln på Omtalat 
samt Eric Tegnanders debattartikel i Expressen har gett relativt stor utdelning och delats 
mycket i sociala medier vilket självklart är roligt och något vi verkligen kan vara stolta över. 
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När det gäller kommande arbete med attitydpåverkan är det viktigt att vi har med oss i åtanke 
att de tidigare olika tankesmedjor och kampanjer vi haft har varit tidsbegränsade och ofta har 
vi inte hittat former för att nyttja arbetet med dessa efter avslutat projekttid och att UNF 
eftersöker en något stabilare form och förhållningssätt till attitydpåverkansarbetet. Det 
uppdrag vi har från kongressen är dessutom att arbeta med inkomstbringande metoder med 
attitydpåverkan som tema vilket innebär att behoven och metoderna förmodligen kommer 
skilja sig mot hur det tidigare sett ut. Därför har jag, även tillsammans med 
attitydpåverkansgruppen, för avsikt att utvärdera vårt attitydpåverkansarbete grundligare 
under våren vilket förhoppningsvis skapar ett mer gediget underlag inför framtiden. 

Kontor 

Värt att nämna kan också vara att UNF:s kansli kommer genomgå vissa fysiska förändringar 
under senare delen av hösten då vi kommer skapa ett rum för samtliga UNFs ordföringar och 
göra viss förflyttning och diverse uppsättning av vägg för att åstadkomma detta. Återkommer 
självklart med inbjudan för nyinvigning när det hela är klart. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Nathalie Carlryd 
Stockholm, 2015-10-30 
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Distriktsbidrag 2016 (punkt 8 a, bilaga § 5:12) 

Bakgrund 

Varje år delar förbundet ut pengar i form av bidrag till distrikten. Fördelningsmodellen kan 
skilja sig från år till år i vad som premieras för verksamhet och dylikt. Den stora skillnaden 
inför 2016 är att på kongressen så beslutades det att öka distriktsbidragets budgetpost till 
2 200 000 kronor. Förra året låg den på 1 500 000 kronor. Framförallt var det borttagandet av 
Pengar Att Söka-potten som var anledningen med tanken att ett höjt distriktsbidrag skulle 
komma alla distrikt mer till dels. Utskott och förbundsstyrelseledamöter har fått lämna in 
önskemål kring hur fördelningsmodellen 2016 ska se ut. 

Fördelningsmodellen för distriktsbidraget 2015: 

Per förening som genomför och rapporterar årsmöte, eller grundas under året 3 000kr 

Per betalande medlem (vid 2015-12-31) 125 kr 

Per deltagare på UNF:aren, UNF:aren Avancerad, eller FSS 300 kr 

Per aktivitet under nationella högtider med stark alkoholtradition 3000 kr* 

Per större insamlingsaktivitet* 3000 kr 

* Verksamhet minst 4 timmar (heldagsaktiviteter eller helgaktiviteter) med minst 10 st 
deltagare 

Analys 

Den generella analysen är att distriktsbidraget är ett incitamentverktyg för förbundsstyrelsen 
att använda för att motivera distrikt att producera verksamhet som uppfyller förbundets 
arbetsplan. Därför utgår de föreslagna kriterierna utifrån de arbetsplansmål som är klubbade 
på kongressen. Dels har jag föreslagit en generell höjning av grunden i bidraget (antal 
betalande medlemmar, antal föreningar och antal bildade via UNF:aren/UNF:aren 
avancerad/FSS:er). Sedan finns det några fördelningskriterier som utgår ifrån 
verksamhetsområdena. Dessa är något utökade ifrån tidigare men jag har ändå inte velat 
inkludera för många faktorer för att det inte ska bli otydligt vad fokus är utan hållit mig till ett 
per verksamhetsområde ungefär. 

Uppföljning 

Revideringen av distriktsbidraget ska tydligt kommuniceras ut till distriktsstyrelserna. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa modellen distriktsbidraget 2016 enligt bilaga. 

Malin Andersson 
Stockholm, 2015-10-29 
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Bilaga: Distriktsbidrag 

Mål Krav Arbetsplansmål 
Uppskattat 
2016 

Bidrag Summa 

Per förening som 
genomför och rapporterar 
årsmöte, eller grundas 
under året   

 

• UNF:s medlemmar tar gemensamt 
ansvar för demokrati och utveckling 
på förbunds-, distrikts- och 
föreningsnivå. 

• UNF har 23 självständiga och 
engagerade distriktsstyrelser som 
tar ansvar för att distriktet växer och 
utvecklas 

140 4 000 kr 560 000 kr 

Per betalande medlem  
 

• UNF ökar sitt medlemsantal med 10 
% i betalande medlemmar årligen. 

• UNF värvar 2500 nya medlemmar 
per år 

3300 200 kr 660 000 kr 

Per deltagare på UNF:aren, 
UNF:aren Avancerad, eller 
FSS   

• UNF:s medlemmar tar gemensamt 
ansvar för demokrati och utveckling 
på förbunds-, distrikts- och 
föreningsnivå. 

• UNF har 23 självständiga och 
engagerade distriktsstyrelser som 
tar ansvar för att distriktet växer och 

1300 400 kr 520 000 kr 
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utvecklas 

Per aktivitet under 
nationella högtider med 
stark alkoholtradition  

Verksamhet minst 4 
timmar (heldagsaktiviteter 
eller helgaktiviteter) med 
minst 10 st deltagare 

• I de distrikt där det är möjligt finns 
det ett samarbete med stödgrupper 
eller liknande verksamhet. 

50 3 000 kr 150 000 kr 

Per insamlingsaktivitet 
Verksamhet minst 2 
timmar med minst 5 st 
deltagare 

• UNF genomför 100 
insamlingsaktiviteter 

50 1 500 kr 75 000 kr 

Per arbetshelg 
distriktsstyrelsen har  

• UNF har 23 självständiga och 
engagerade distriktsstyrelser som 
tar ansvar för att distriktet växer och 
utvecklas 

45 3 000 kr 135 000 kr 

Per möte med 
politiker/partier/partipolit
iska ungdomsförbund  

• UNF har lokalt och nationellt goda 
kontakter med en bredd av politiska 
ungdomsförbund och relevanta 
politiker för att stärka deras 
engagemang och intresse för 
drogpolitiska frågor och för oss som 
organisation 

75 1 000 kr 75 000 kr 

   
Total summa: 2 175 000 kr 

   
Kvar att fördela: 25 000 kr 
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Definition av insamlingsaktivitet (punkt 8 b, bilaga § 5:13) 

Bakgrund 

Under förbundsstyrelsemötet i september diskuterade vi och beslutade om olika strategiska 
vägval för utskotten. Vi antog bland annat en definition av vad en insamlingsaktivitet är. Den 
lyder så här: 

”...en insamlingsaktivitet definieras som minst 10 närvarande personer som deltar i 
insamlingsarbete i 4 timmar.” 

Det är den här definitionen som det här beslutsunderlaget rör.  

Analys 

Insamling är något som vi tydligt vill ska vara en del av verksamheten ute i landet. För att det 
ska bli en given del av den vardagliga verksamheten bör det vara en lättillgänglig och relativt 
enkel aktivitet att genomföra. Det bör inte ta emot allt för mycket för att lyckas med 
aktiviteten. Med en definition som ovanstående ser jag en stor risk för att 
insamlingsaktiviteter inte kommer bli den här enkla, lättillgänglig och roliga verksamheten att 
genomföra. Antalet personer är, enligt min åsikt för högt. Tillsammans med ett högt tidskrav 
stoppar den här definitionen möjligheten för insamling att bli en given del av den verksamhet 
som produceras i UNF-landet. 

Jag föreslår därför förbundsstyrelsen besluta 

att en insamlingsaktivitet definieras som minst 5 närvarande personer som deltar i 
insamlingsarbete i 2 timmar. 

Isabelle Benfalk 
Uppsala, 2015-10-29 
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Budgetrevidering och verksamhetsplaner (punkt 8 d, bilaga § 
5:14) 

Bakgrund 

På kongressen fattades det beslut om hur budgeten för 2016 ska se ut. På grund av olika beslut 
som fattas av förbundsstyrelsen eller i samhället i övrigt kan dock revideringar behöva göras 
för att anpassa budgeten till ändrade omständigheter.  

Analys 

En betydande faktor i analysen har framförallt varit hur budgeten påverkats av den förändring 
i verksamhetsutvecklarfördelningen som klubbats av förbundsstyrelsen. Andra förändringar 
är efter resultatet från 2015 eller avtalsförändringar som blivit/inte blivit av. 

Det finns vissa frågor som kan vara bra för att förbundsstyrelsen att fundera på: 

Förbundsstyrelsen till förfogande, underbudget 5: Vad är syftet med förbundsstyrelsen till 
förfogande? Vad vill vi med de pengarna? 

Folkhögskoleutbildningar, underbudget 7: På kongressen klubbades det att lägga till 50 000 
kronor till folkhögskoleutbildningar. Tanken från kongressen var att de skulle läggas till 
projektbildaren för att hålla den vid liv. Dock klubbades det inga extra pengar för 2017 vilket 
gör att samarbetet med projektbildaren ändå kommer att avslutas efter det här skolåret. Vad 
vill vi att dessa 50 000 kronor då ska utnyttjas till inom ramen för budgetposten? 

Hur ska vi tolka att antalet tjänster står med i budgeten på båda personalbudgetar? 

Resultat 

Den stora förändringen som föreslås i revideringen är att vi detta år sätter av 450 000 kronor 
av det överskott som finns i personalbudgeten för att nästa år kunna använda dem till att göra 
välbehövda investeringar på personalsidan. Då den nya verksamhetsutvecklarfördelningen 
kräver ökade resmöjlighet mellan distrikt så behöver bland annat den posten öka. Det handlar 
också om en ökad investering i personalens utbildning, både kansli och 
verksamhetsutvecklare, samt inköp av telefoner och datorer som behöver göras och som det i 
dagsläget inte finns utrymme för i budgeten.  

Vissa uppgifter är inte klara i skrivande stund, såsom den exakta siffran för miljonlotteriet och 
vissa avtal inför nästa år som ska slutas så ytterligare revideringar kommer troligtvis att 
komma på plats.  

Det som även påverkar budgeten för kommande året är hur förbundsstyrelsen tar ställning till 
utskottens verksamhetsplaner. I budgeten nu finns 800 000 kr avsatta för 
arbetsplansmålsprojekt. Nedan följer en sammanställning av utskottens verksamhetsplaner. 
Noteras bör att Verksamhetsutskottet har äskat 225 000 kronor från utanför potten för 
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arbetsplansprojektmål. Eftersom att detta fortfarande är en äskning som ska godkännas av 
förbundsstyrelsen har jag fortfarande lagt in det under kolumnen äskar, inte under annan 
intäkt. 

Sammanställning verksamhetsplaner 
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45 4 6  167 000 kr  486 000 kr 653  000 kr 

Demokratiu
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125 4 3   349 000 kr 349 000 kr 

Totalt 620  13 14  232 000 kr 1  371  000 kr 1  603 000 kr 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att under budgetåret 2015 av överskottet från personalkostnaderna göra en 
avsättning på 450 000 kronor till framtida investering i personalen 

att fastslå föreslagna ändringar i budgeten för 2016 

att  ta ställning till utskottens verksamhetsplaner 

Malin Andersson 
Stockholm, 2015-10-30 
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Bilaga: Huvudbudget 2016 

 Beslutat på 
kongressen 

Föreslagen 
förändring 

Föreslagen 
revidering  

 Intäkt 
 

Intäkt 
Medlemsavgifter 210 000 kr 

 
210 000 kr 

Bidrag - Socialstyrelsen 800 000 kr 
 

800 000 kr 
Bidrag - Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor  

1 800 000 kr 
 

1 800 000 kr 

Miljonlotteriet 19 300 000 kr 
 

19 300 000 kr 
Prenumerationer Motdrag 30 000 kr 

 
30 000 kr 

UNF-shop försäljning 150 000 kr 
 

150 000 kr 
Summa intäkter: 22 290 000 kr   22 290 000 kr 
    

 Kostnad 
 

Kostnad 
1. Förbundsorganisation - Styrelse 1 070 000 kr 

 
1 070 000 kr 

2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal 3 472 000 kr 250 000 kr 3 722 000 kr 
3. Förbundsorganisation - Infrastruktur 2 106 000 kr 122 000 kr 2 228 000 kr 
4. Stöd till landet - Personal 6 565 000 kr 150 000 kr 6 715 000 kr 
5. Stöd till landet - Pengar 3 760 000 kr 

 
3 760 000 kr 

6. Verksamhet - Information och material 835 000 kr 
 

835 000 kr 
7. Verksamhet - Bildningsverksamhet 1 320 000 kr -50 000 kr 1 270 000 kr 
8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt 2 990 000 kr 

 
2 990 000 kr 

9. Verksamhet - Kongress 0 kr 
 

0 kr 
10. Ekonomisering av framtiden 1 500 000 kr 

 
1 500 000 kr 

Summa kostnader: 23 618 000 kr   24 090 000 kr 
    

Verksamhetsresultat: -1 328 000 kr 
 

-1 800 000 kr 
          

 
    

Avskrivningar - Inventarier -45 000 kr 
 

-45 000 kr 
Resultat efter avskrivningar: -1 373 000 kr 

 
-1 845 000 kr 

    

Ränteintäkter 400 000 kr 
 

400 000 kr 
Räntekostnader -5 000 kr 

 
-5 000 kr 

Resultat efter finansiella poster: -978 000 kr 
 

-1 450 000 kr 
    

Upplösning av medel för 
framtida investering i personalen  

450 000 kr 450 000 kr 

Avsättning till kongress -500 000 kr 
 

-500 000 kr 
Upplösning av specifika 
nykterhetsfrämjande medel 

19 103 594 kr 
 

19 103 594 kr 

Avsättning av specifika 
nykterhetsfrämjande medel 

-19 300 000 kr 
 

-19 300 000 kr 

Budgeterat årsresultat efter 
bokslutsdispositioner: 

-1 674 406 kr   -1 696 406 kr 
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Bilaga: Underbudgetar 2016 

 Beslutat på 
kongressen 

Föreslagen 
förändring 

Föreslagen 
revidering 

1. Förbundsorganisation - Styrelse    
Valberedning och granskningsutskott 30 000 kr  30 000 kr 
Förbundsstyrelsemöten 150 000 kr  150 000 kr 
Praktiskt arbete 250 000 kr  250 000 kr 
Arvode 640 000 kr  640 000 kr 
Summa 1 070 000 kr  1 070 000 kr 
    
2. Förbundsorganisation – Kanslipersonal (7 tjänster) 
Utbildning 93 000 kr 50 000 kr 143 000 kr 
Personalkostnader 3 267 000 kr  3 267 000 kr 
Telefonkostnader 37 000 kr  37 000 kr 
Resekostnader 75 000 kr 50 000 kr 125 000 kr 
Inköp av material  100 000 kr 100 000 kr 
Konsult  50 000 kr 50 000 kr 
Summa 3 472 000 kr 250 000 kr 3 722 000 kr 
    
3. Förbundsorganisation - Infrastruktur 
Hyra och andra kanslikostnader 586 000 kr  586 000 kr 
IT-system 200 000 kr 72 000 kr 272 000 kr 
Ekonomisystem 350 000 kr  350 000 kr 
Medlemsavgifter samarbetsorgan 300 000 kr  300 000 kr 
Medlemsregister  210 000 kr  210 000 kr 
Kommunikation 50 000 kr 50 000 kr 100 000 kr 
Administration 100 000 kr  100 000 kr 
Medlemsutskick 190 000 kr  190 000 kr 
Revision 120 000 kr  120 000 kr 
Summa 2 106 000 kr 122 000 kr 2 228 000 kr 
    
4. Stöd till landet – Personal (15 tjänster) 
Kontorshyra 530 000 kr  530 000 kr 
Utbildning 265 000 kr 50 000 kr 315 000 kr 
Resekostnader 280 000 kr 100 000 kr 380 000 kr 
Telefonkostnader 90 000 kr  90 000 kr 
Personalkostnader 5 400 000 kr  5 400 000 kr 
Summa 6 565 000 kr 150 000 kr 6 715 000 kr 
    
    
    
5. Stöd till landet - Pengar    
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Fastigheter 150 000 kr  150 000 kr 
Förbundsstyrelsen till förfogande 400 000 kr  400 000 kr 
Föreningsstöd  970 000 kr  970 000 kr 
Distriktsbidrag 2 200 000 kr  2 200 000 kr 
Medlemsförsäkring 40 000 kr  40 000 kr 
Summa 3 760 000 kr  3 760 000 kr 
    
6. Verksamhet - Information och material 
Medlemstidning 530 000 kr  530 000 kr 
Webbplatsen 85 000 kr  85 000 kr 
UNF-shop 120 000 kr  120 000 kr 
Materialproduktion 100 000 kr  100 000 kr 
Summa 835 000 kr  835 000 kr 
    
7. Verksamhet - Bildningsverksamhet 
Kamratstödskurs 175 000 kr  175 000 kr 
Höjdaren 250 000 kr  250 000 kr 
Distriktsstyrelsesamling 300 000 kr  300 000 kr 
Distriktsordförandenätverk 145 000 kr  145 000 kr 
Förbundssamling 100 000 kr  100 000 kr 
Specialisten 200 000 kr -50 000 kr 150 000 kr 
Folkhögskoleutbildning 150 000 kr  150 000 kr 
Summa 1 320 000 kr -50 000 kr 1 270 000 kr 
    
8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt    
Vit jul 600 000 kr  600 000 kr 
Bidrag internationella arbete 600 000 kr  600 000 kr 
Verksamhetsområdesprojekt 800 000 kr  800 000 kr 
Verksamhetsstöd Active 150 000 kr  150 000 kr 
Politiska assistenter Bryssel 100 000 kr  100 000 kr 
Attitydpåverkan 500 000 kr  500 000 kr 
Active summercamp 100 000 kr  100 000 kr 
UNF till alla 65 000 kr  65 000 kr 
Almedalen 75 000 kr  75 000 kr 
Summa 2 990 000 kr  2 990 000 kr 
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Demokratiutskottets verksamhetsplan (punkt 8 e, bilaga § 5:15) 

Friskt äskat hälften vunnet - Demokratiutskottets verksamhetsplan 

Demokratiutskottet presenterar: redskap, struktur och verktyg för att förändra världen 
 
Tove Achrénius, Malin Andersson, Jonatan Bengtsson, Hanna Hammarström, Joel 
Hijstee  
 
Sammanfattning 
Vår verksamhetsplan har ett stort fokus på strukturer och på hur vi utvecklar dessa samt 
skapar lättillgängliga verktyg för att underlätta för medlemmar, föreningar och distrikt. 
Mycket av våra diskussioner har kretsat kring hur vi kan göra saker lättare. Vi har valt att 
fokusera framförallt på de tre tilldelade områden som vi upplever har stort fokus i 
arbetsplanen: demokrati, kommunikation och hållbart engagemang.  
 
Övergripande budget 
Delområde 1 – Demokrati                    88 000  
Projekt 1.1   Föreningsårsmöten                                 30 000 
Projekt 1.2   DÅM without DOOM                               18 000             
Projekt 1.3   Ledarskapsöversyn                                40 000 
 
Delområde 2 –  Kommunikation                              176 000 
Projekt 2.1   Interndebatt                                             65 000 
Projekt 2.2   Kommunikationsutredning                       1 000 
Projekt 2.3   UNF-App   100 000 
Projekt 2.4   UNFs hemsida  10 000 
Delområde 3 – Hållbart engagemang                     75 000 
Projekt 3.1   DS-kitt                                               10 000   
Projekt 3.2   Active Summercamp  50 000 
Projekt 3.3.  Materialöversikt   0  
Projekt 3.4   Kontaktplattform  0 
Projekt 3.5   Jämställdhetsgruppen  15 000 
 
Projekt 4.1 Pumpen   10 000  
Summa                                                                      349 000 
 
Alla mål/uppdrag 
 
Arbetsplansmål 
UNF utvecklar sin kommunikation mellan medlemmar, föreningar, distrikt och förbund. 
Vi vill för att uppnå detta både utreda den kommunikation vi bedriver, hur den uppfattas och 
vart den brister (projekt 2.2) för att sedan till nästa år har en tydligare bild vad medlemmar, 
föreningar och distrikt vill ha. Vi vill även satsa på vår hemsida med en arbetsgrupp 
bestående av medlemmar för att där få en tydligare bild av hur vi kan göra mindre 
anpassningar av den så att fler använder den (projekt 2.4). Vi vill även arbeta med att ta fram 
en ny digital plattform för att förbättra möjligheterna att kommunicera mellan alla parter 
(projekt 2.3). Det finns även ett projekt som satsar på interndebatt och då framförallt hur 
medlemmars, föreningars och distrikts åsikter ska kunna höras på ett vettigt sätt och att de 
ska få kunna säga sitt om vad förbundsstyrelsen gör och kanske även fråga ut dem (projekt 
2.1). 
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UNF har 23 självständiga och engagerade distriktsstyrelser som tar ansvar för att 
distriktet växer och utvecklas 
De områden vi kommer att arbeta med för att uppnå detta är distriktsårsmöten (projekt 1.2), 
att utveckla ledarskapsarbetet i UNF (projekt 1.3), att skapa tydligare hjälpmedel och struktur 
i distriktsstyrelsearbetet (projekt 3.1) och att ha en kontinuerlig stöd- och utbytesfunktion för 
distriktsordföringar och distriktskassörer (projekt 3.4). 
UNF:s medlemmar tar gemensamt ansvar för demokrati och utveckling på förbunds-, 
distrikts- och föreningsnivå. 
Det här målet kommer att uppnås med delvis ett fokus på att utveckla redan välfungerande 
årsmöten (projekt 1.1 och 1.2) men också genom att säkerställa en bra interndebatt 
resterande året (projekt 2.1). Vi ser även att ledarskap i organisationen och ett stabilt 
jämställdhetsarbete är nycklar i detta mål, vilka kommer att jobbas med i projekt 1.3 
respektive 3.5. 
UNF:s hemsida, material och kommunikationssätt är utformade så att de bidrar till ett 
hållbart engagemang 
Vi vill för att uppnå detta både utreda den kommunikation vi bedriver, hur den uppfattas och 
vart den brister (projekt 2.2) för att sedan till nästa år har en tydligare bild vad medlemmar vill 
ha och behöver. Vi vill även satsa på vår hemsida med en arbetsgrupp bestående av 
medlemmar för att där få en tydligare bild av hur vi kan göra mindre anpassningar av den så 
att den uppfattas som användbar och skapar engagemang (projekt 2.4). Vi vill även arbeta 
med att ta fram en ny digital plattform för att förbättra möjligheterna att lätt få information för 
en medlem (projekt 2.3). Utöver det så ska vi se över helheten av material som UNF har och 
hur de är tillgängliga (projekt 3.3). 
                                                                                    
UNF förbättrar och vidareutvecklar stödet till distriktsordföranden och 
distriktskassörer 
Vi kommer att arbeta med dessa dels genom att skapa tydligare strukturer och hjälpmedel 
för hela distriktsstyrelsen (projekt 3.1). och genom att ha en kontinuerlig stöd- och 
utbytesfunktion för distriktsordföringar och distriktskassörer (projekt 3.4). 
Kongressuppdrag 
”att under mandatperioden verka för att kopplingarna mellan distriktens och 
förbundets arbetsplaner stärks” 
Kommer att arbetas med i projekt 1.2 DÅM utan doom. 
”ta fram en pedagogisk guide för hur föreningar och distrikt ska använda sig av, och 
förhålla sig till banker” 
Kommer att arbetas med i projekt 3.1 DS-kitt. 
 
”ha ett övergripande webbplatsansvar” 
Kommer att arbetas med i projekt 2.4 Hemsidan 
 
Risker 
 
Två stora risker vi ser är den tydliga nedprioriteringen av inkludering och internationella 
utbyten som vi kommer att göra, i enlighet med arbetsplanen. Vad kommer detta att betyda 
för dessa två områden? Kultur och tradition är något som snabbt kan förändras och skapas i 
en ungdomsorganisation så vi är rädda framförallt för att det arbete som gjorts de senaste 
åren för att fler ska delta i internationella utbyten, att det ska ske mer lokalt etc, att det 
arbetet kommer att ha varit att kämpa för något i onödan när vi nu inte ska arbeta lika mycket 
med det. Och det tycker vi vore synd, för det är oftast utbyten som skapar engagemang för 
de globala frågorna, och stärker medlemmars engagemang. 
 
En annan stor risk vi ser är under området kommunikation. Vi upplever att det finns en stor 
press från landet och i arbetsplanen att det här är ett prioriterat område och att det arbete vi 
ska göra inom det ska bli bra. Men förbättrad kommunikation är och måste vara ett 
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långsiktigt mål och ett kontinuerligt arbete, det är och kommer inte vara något vi uppnår över 
ett år eller ens en mandatperiod. Delvis ser vi en risk att vi inte lyckas nå upp till de 
förväntningar som landet har, då vi tror att de är ganska högt satta. Men också så ser vi en 
risk att det kan bli konfliktartad stämning mellan UNF-landet och förbundet kring området, 
framförallt hemsidan som ju redan har lett till en del starka reaktioner. Därför vill vi göra ett 
grundligt arbete med att först utreda problematiken kring kommunikation från olika instansers 
sidor, men det kan förväntas mer drastiska åtgärder av oss.  
 
När det gäller hållbart engagemang så ser vi en risk med att vi har valt att fokusera mycket 
på distriktsstyrelserna och att se över strukturer och inte lika mycket på att ta fram lokala 
verktyg för att konkret arbeta med ett hållbart engagemang. Vi upplever att det är svårt och 
stundtals abstrakt hur dessa verktyg skulle kunna se ut, varav de inte har blivit prioriterade i 
år. Vi tror dock ändå att en bra struktur är både viktigare och grunden för att kunna skapa ett 
hållbart engagemang och en begriplighet hos våra medlemmar.  
 
Vad gäller både ledarskap och årsmöten så ser vi inga större riskmoment utan ser att det 
arbetat vi planerar att genomföra i princip enbart kan stärka de två områdena. 
 

Delområden 
Vi har valt att fokusera och utgå ifrån de tre av våra tilldelade områden som vi upplever 
har stort fokus i arbetsplanen: demokrati, kommunikation och hållbart engagemang. Vi 
upplever att dessa är de som upplevs mest prioriterade och att de sammanfattar väl hela 
vårt ansvarsområde. 
 
Delområde 1 – Demokrati 
 
Nuläget 
UNF har en bra grund att stå på vad gäller demokratiområdet och vi ska vara stolta att vi i 
stort är bättre än framförallt många andra ungdomsorganisationer. Vi har väl utarbetade 
system för årsmöten och de genomförs till stor del. Det vi däremot har i en väldigt liten 
utsträckning är ett arbete kring ledarskap, som vi placerar här under. Det finns en framtagen 
ledarskapssyn och en folkbildaren i bildningssystemet men ledarskap pratas ändå inte om i 
UNF och det finns en kultur kvar att vi inte ska vara ledare.  
 
Framtiden 
Självklart finns det många möjligheter att förbättra ett redan bra arbete. Vi vill delvis arbeta 
med att vidareutveckla de strukturer och göra det enklare framförallt för föreningar att ha 
årsmöten. Vi vill också arbeta med ombudsskolor, att på det viset öka deltagarnas 
delaktighet under mötena och sedan även att göra distriktsårsmötena större genom att 
uppmuntra till samarbeten och större arrangemang runtomkring. Sen ser vi ett stort behov av 
att både revidera och implementera UNFs ledarsyn och överlag utveckla arbetet med 
ledarskap i organisationen och göra det till ett självklart område. 
 

Delområde 1 – Demokrati 
 

Deltagar-
antal 

Arbets-
grupper 

Material Pengar till 
distrikt 

Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 
1.1 

  

x 
  

30 000 30 
000 
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Projekt 
1.2 

     

18 000 18 
000 

Projekt 
1.3 

~25 x x 
  

40 000 40 
000 

 
Projekt 1.1 – Föreningsårsmöten 
 
Syfte 
Att föreningar ska hålla föreningsårsmöten och så många medlemmar som möjligt kunna 
delta och ta till sig innehållet i mötet. 
 
Innehåll och metod 
Det första som kommer att göras är en genomgång och revidering av de lathundar och 
mallar som finns för föreningsårsmöteshandlingar samt att dessa ska tydligt skickas ut till alla 
föreningsstyrelser. Vi vill här även göra en satsning på värdet av ombudsskolor i detta. Ett 
utskick görs även till alla föreningsstyrelser via brev för att påminna dem om 
föreningsårsmöte. Vi håller oss även till föregående års vana att skicka ut fikacheckar till de 
föreningar som anmäler i förväg när de ska ha sitt årsmöte. För att spexa till årsmötena (och 
organisationsdemokrati!) har vi även en tanke om någon form av instagramtävling där en 
hashtaggar en bild från sitt föreningsårsmöte med lämplig hashtagg med demokratitema, där 
en kan vinna något roligt till sin förening. Vi vill även att föreningarna även fortsättningsvis 
ska kunna skänka delar av sitt föreningsbidrag till det globala arbetet.  
 
Ansvarig från utskottet 
Malin Andersson 
 
Tidpunkt 
December 2015 (revidera lathundar och skicka ut), januari och februari 2016 för 
genomföranden av möten och instagrampepp. 
 
Budget 
Vi äskar om 30 000 kronor för fikacheckar, utskick till föreningar och priser till 
instagramtävlingen. 
 
Arbetsplansmål 
UNF:s medlemmar tar gemensamt ansvar för demokrati och utveckling på förbunds-, 
distrikts- och föreningsnivå. 
 
Personalresurs 
Jobjörn Folkesson för administration överlag kring föreningsårsmöten och insamling samt 
sammanställande av information. Mängd arbete i linje med tidigare år (förmodligen relativt 
stor andel tid). 
 
Projekt 1.2 – DÅM without DOOM 
 
Syfte 
Att alla distrikt ska hålla välbesökta DÅM som leder mot att öka stabiliteten, 
målmedvetenheten och engagemangsnivån i distriktet. 
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Innehåll och metod 
Vi ska jobba med DÅM’en på tre fronter och med tre metoder.  
 
Den första är att se till att det kommer en utomstående person som kan representera 
förbundet på varje DÅM. Detta kan vara en FS-ledamot, Fadder eller utskotts-ledamot. 
Dessa ska fylla en del funktioner. Dels skall de kunna hålla i en ombudsskola, på så vis 
garanterar vi en bra demokratisk process där ingen känner sig utanför. Distriktet för självklart 
hålla sin egen ombudsskola. Den utskickade skall även kunna hjälpa distrikten att kolla av 
vart de skulle kunna koppla sin arbetsplan närmare förbundets arbetsplan, samt allmänt 
representera förbundet. 
 
Den andra är att jobba med stöd för runtarrangemang. Vi vill se till att alla distrikt har roliga 
DÅM med bra verksamhet runt omkring själva mötet. Vi ska göra detta genom att prata med 
olika ansvariga för DÅM och höra hur de tänkt, samt agera bollplank och ge idéer. Dessutom 
peppa med nästa punkt. 
 
Den tredje saken är att skapa ett DÅM-pris. Detta pris skall gå till det distriktet som håller det 
bästa och mest framgångsrika DÅM’et utifrån aspekter som deltagande, runtaktivitet och 
möteskvalitet. Det skall dessutom ta hänsyn till distriktets tidigare DÅM och räkna förbättring. 
 
Ansvarig från utskottet 
Joel Hijstee 
 
Tidpunkt 
Prepp och kontakt, samtal. Januari/Februari. 
Se till att folk är på dåmen. Mars/April 
DÅM-Pris. Sent i April 
 
Budget 
18 000 - Resor 
 

Arbetsplansmål 
UNF:s medlemmar tar gemensamt ansvar för demokrati och utveckling på förbunds-, 
distrikts- och föreningsnivå. 
 
Personalresurs 
Jobjörn för information och statistik 
 
 
 
Projekt 1.3 – Ledarskapssyn  
 
Syftet med detta projekt är att människor ska stärkas i sin ledarroll och att UNF som 
förbund ska implementera den reviderade ledarsynen samt våga använda sig utav 
begreppet ledaskap.  
 
Innehåll och metod  
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Det kommer tillsättas en grupp som ser över dagens ledarsyn och även hur den kan 
komma att behöva ändras. En ledarkurs för människor med förtroendeuppdrag eller som 
är intresserade kommer genomföras för att stärka det individuella ledarskapet. 
 
Ansvarig från utskottet och huvudansvar för projektet är Tove Achrenius. 
 
Tidpunkt  
Arbetet med projektet kommer ske under ca hela året. Vi ska även genomföra en 
ledarskapskurs under hösten 2016.  
 
Budget  
Kursen    30.000 
Möten med arbetsgruppen  10.000 
______________________________ 
Summa   40.000 
 
Arbetsplansmål  
       

• UNF har 23 självständiga och engagerade distriktsstyrelser som tar ansvar för att 
distriktet växer och utvecklas    

• UNF:s  medlemmar tar gemensamt ansvar för demokrati och 
utveckling på  förbunds-, distrikts- och föreningsnivå. 

• UNF utvecklar sin kommunikation  mellan medlemmar, föreningar, 
distrikt och förbund 

 
Personalresurs  
Vi behöver ingen personalresurs.  
 

Delområde 2 – Kommunikation 
 
Nuläget 
Ska en tolka kongressen och den generella diskussionen bland medlemmar så finns det en 
tydlig missnöjdhet kring kommunikationen i alla led i organisationen. Det innebär inte enbart 
hur förbundsstyrelsen kommunicerar ut, men även de möjligheter som distrikt och föreningar 
har att kommunicera ut till sina medlemmar, och även att detta ska vara en 
tvåvägskommunikation.  
 
Framtiden 
Vi kommer inte att vara bäst på kommunikation om 2 år, men vi kan ha kommit en bit på väg 
i att utveckla hur vi arbetar med kommunikation. Delvis så vill vi börja med att utreda exakt 
vart kommunikationen faktiskt fallerar, och hur medlemmar, föreningar och distrikt skulle vilja 
att den såg ut. Sedan hoppas vi kunna arbeta vidare med resultatet av det framförallt till 
nästa år. Men vi vill också ha ett stort fokus på att vidareutveckla våra digitala plattformar, då 
i form av hemsidan och möjligheten att ta fram en UNF-app. Vi ser det även som viktigt att 
involvera medlemmar i detta arbete, framförallt då det har funnits mycket missnöje kring den 
nya hemsidan. 
 

Delområde 2 – Kommunikation 
 

Deltagar- Arbets- Material Pengar till Annan Kostnad Totalt 
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antal grupper distrikt intäkt 

Projekt 
2.1 

40 
    

65 000 65 000 

Projekt 
2.2 

     

1000 1000 

Projekt 
2.3 

 

x 
   

100 000 100 
000 

Projekt 
2.4 

 

x 
   

10 000 10 000 

 
Projekt 2.1 – Interndebatt 
Syfte 
 
Att förbättra och effektivisera situation för den interna debatten inom UNF, och skapa forum 
för interndebatt. 
 
Innehåll och metod 
Vi vill arbeta utifrån 3 olika fronter, för att kunna säkra upp en effektiv debatt i alla olika 
medier. 
 
Den första fronten att kolla närmare på är UNF’s internetforum för debatt i textform. Just nu 
finns dessa näst intill uteslutande i form utav ett okänt antal facebookgrupper, som ofta har 
väldigt svaga olikheter. Vårt projekts mål är att skapa ett officiellt forum för interndebatt där 
en bredare medlemsbas kan delta. Det ska vara lätt att veta vart en fråga eller ett inlägg hör 
hemma och lätt att leta efter diskussioner en är intresserad utav. Dessutom så är det viktigt 
att debattforumet finns på endast en plats, som inte är exkluderande för någon medlem. Det 
ska även kunna vara ett forum för att kommunicera ut beslut och dylikt som 
förbundsstyrelsen fattar. 
 
Det andra sättet vi vill arbeta på är att utveckla arbetet med livestreams. Att det ska finnas 
forum där för att exempelvis ”fråga ut” förbundsstyrelsen, men också att anordna livedebatter 
i olika frågor. Tanken är även att det ska gå att på förhand skicka in frågor till detta och att 
under livestreamen ska tittarna kunna kommentera och fråga. 
 
Det sista sättet vi vill arbeta med är den fysiska debatten, den som sker på 
förbundsarrangemang. Då vi tänker att de två översta fronterna syftar till en mer kontinuerlig 
interndebatt, så tänker vi att dessa debatter på plats ska kunna ge en mer allvarlig stämning 
till diskussionerna och samtidigt träna upp debattskickligheterna hos våra engagerade 
medlemar. 
Dels genom att arbeta för att ha fler debattforum på exempelvis DSS och förbundssamling. 
Men framförallt genom en stor satsning i slutet av projektet i form av en Debattweekend. Med 
det menar vi ett nytt event som har som fokus att skapa ett fysiskt forum för interndebatt. 
 
Ansvarig från utskottet 
Joel Hijstee och Malin Andersson  
 
Tidpunkt 
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Lansera internetforum och livestreams runt april och kulminera med Debattweekend i 
november. Kontinuerligt arbeta med att trappa upp debatterna under sommaren. 
Budget 
5 000 kronor till internetforumet, podcasts och livestream samt att kunna ge de som deltar 
och skriver någon liten present.  
60 000 kronor äskar vi för att kunna genomföra debattweekend med ca 40 deltagare.  
Totalt äskas 65 000 kronor.  
 
 

Arbetsplansmål 
UNF:s medlemmar tar gemensamt ansvar för demokrati och utveckling på förbunds-, 
distrikts- och föreningsnivå. 
UNF utvecklar sin kommunikation mellan medlemmar, föreningar, distrikt 
och  förbund. 
 

Personalresurs 
Hjälp med res- och lokalbokning för debattweekend. Hjälp med att skapa internetforumet för 
debatt och marknadsföra detta.  
 
Projekt 2.2 – Kommunikationsutredning 
 
Syfte 
Granska och utreda UNF’s nuvarande kommunikation för att finna styrkor samt svagheter att 
använda som underlag för senare förbättring. 
 
Innehåll och metod 
 
Vi kommer under året ta kontakt med olika individer inom organisationen och diskutera med 
dem hur de tycker att deras kommunikation ser ut i dagens läge. Vi kommer ta reda på vad 
som fungerar och vad som fungerar sämre, samt hur de skulle vilja att det såg ut. Sedan 
kmmer vi sammaställa detta i ett dokument att använda vid senare projekt för 
kommunikationsförbätring. 
 
Vi kommer lägga stor vikt vid att ha variation bland personerna vi kontaktar, och utreda 
olikaheter mellan t.ex. föreningsnivå jämtemot distriktsnivå, samt mellan olika distrikt etc. 
 
Ansvarig från utskottet 
Hanna Hammarström, Joel Hjstee 
 
Tidpunkt 
Sommaren 2016 kommer vara den huvudsakliga tiden för undersökningen. 
 
Budget 
1000:- för resa till kansli för sammanställning av materialet i slutet av projektet.  
 
Arbetsplansmål 
UNF utvecklar sin kommunikation mellan medlemmar, föreningar, distrikt och 
förbund. 
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UNF:s hemsida, material och kommunikationssätt är utformade så att de bidrar till ett 
hållbart engagemang 
 
Personalresurs 
Den mest relevanta personalinvolveringen blir att intervjua personalen kring deras 
kommunikation ut i landet, då de spelar en central roll. 
 

Projekt 2.3 – UNF-app  
 
Syfte 
 
Att förbättra kommunikationen mellan styrelser och medlemmar 
 
Innehåll och metod 
 
Att utveckla en app som med hjälp av karta och pushnotiser kan stödja styrelser i sitt arbete 
att engagera medlemmar genom att bjuda in och påminna om olika händelser likt 
föreningsstyrelsemöte eller verksamhet. Kommer att ske i samråd med 
Verksamhetsutskottet. 
 
Ansvarig från utskottet 
 
Jonatan Bengtsson 
 
Tidpunkt 
 
Sommar 2016 
 
Budget 
 
Utvecklande av app: 100 000:- 
 
 

Personalresurs 
 
GS, Jobjörn, Kajsa 
 
Arbetsplansmål 
 

• UNF utvecklar sin kommunikation mellan medlemmar, föreningar, distrikt och förbund 
.  

• UNF:s hemsida, material och kommunikationssätt är utformade så att de bidrar till ett 
hållbart engagemang. 

 
Projekt 2.4 – UNFs hemsida 
 
Syfte 
 



Handlingar till möte med UNF:s FS  2015-11-13–15 

46 (99) 

Att förbättra hemsidan, till det bättre 
 
Innehåll och metod 
 
Genom att tillsätta en fokusgrupp med bakgrund inom programmering och rörelsen utreda 
och föreslå ändringar som kan underlätta användandet av hemsidan för medlemmar. 
Ändringarna kan vara visuella, organisatoriska eller rena förtydlingar.  
 
Ansvarig från utskottet 
 
Jonatan Bengtsson 
 
Tidpunkt 
 
Vintern 2015/2016 
 
Budget 
 
Eventuella ändringar som kräver omkodning: 10 000:- 
Personalresurs 
 
Kajsa, Jobjörn, GS 
 
 

Arbetsplansmål 
• UNF:s hemsida, material och kommunikationssätt är utformade så att de bidrar till ett 

hållbart engagemang. 
• UNF utvecklar sin kommunikation mellan medlemmar, föreningar, distrikt och förbund 

 
Delområde 3 – Hållbart Engagemang 
Nuläget 
Hållbart engagemang är ett ämne som är på uppsving men där det inte funnits en tydlig bild 
på förbundsnivå av hur vi ska arbeta med det. Det har framförallt tidigare handlat om 
premiering och att bara försöka få ett grepp av området. Nyligen har även policyn för ett 
hållbart engagemang reviderats. 
Framtiden 
Framförallt har vi velat utveckla den missuppfattade bilden att ett hållbart engagemang 
enbart handlar om medlemsvård. I våra projekt har vi framförallt valt att fokusera mer på 
enkelhet, struktur och utbyte samt att ha tydligare tankar kring hur vi kanaliserar det 
engagemang som vi skapar i vissa områden. Vi ser även det som att ett fungerande 
jämställdhetsarbete är ett kriterium för att möjliggöra ett hållbart engagemang för alla 
medlemmar.  
Delområde 3 – Hållbart Engagemang 

 

Deltagar-
antal 

Arbets-
grupper 

Material Pengar till 
distrikt 

Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 
3.1 

  

x 
  

10 000 10 
000 
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Projekt 
3.2 

50 
    

50 000 50 
000 

Projekt 
3.3 

     

0 0 

Projekt 
3.4 

     

0 0 

Projekt 
3.5 

 

x 
   

15 000 15 
000 

Projekt 3.1 – DS-kitt  
Syfte 
 
Ett startkit för distriktsstyrelser ska utformas så att samtliga styrelseledamöter blir mer säkra 
på sin roll och ansvarsområden.  
Innehåll och metod 
 
Vi kommer ha löpande kontakt med distriktstyrelser för att se vad de har behov utav, samt 
vad de önskade att de visste i början av sin mandatperiod. 
Kittet kommer innehålla olika delar; det kommer vara mycket mallar för att ha smidiga möten, 
men också mycket tips och trix såsom styrelseteknik. 2014 kom det ut en distriktspärm till 
samtliga distriktsstyrelser. Vi kommer kolla över den och komplettera och revidera så att den 
känns rimlig, fräsch och uppdaterad. Efter det kommer den tryckas på nytt och skickas ut till 
distrikten. 
Viktigt här är att distrikten ser det som hjälpmedel och inte som obligatorisk styrning uppifrån. 
Ansvariga utskottsmedlemmar kommer genomföra arbetet tillsammans med input från 
landet. 
Ansvarig från utskottet 
Hanna Hammarström och Tove Achrenius. 
Tidpunkt 
Vår förhoppning är att få ut DS-kitten till Dåmen 2016. 
Budget 
10.000 kronor för att  
Trycka dokument  
Pärmar 
Sätta in i pärmar 
Porto 
Möte och resor för ansvariga 
 

Arbetsplansmål 
      

• UNF har 23 självständiga och engagerade distriktsstyrelser som tar ansvar för att 
distriktet växer och utvecklas. 

 
• UNF:s  medlemmar tar gemensamt ansvar för demokrati och utveckling 

på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå. 
 

• UNF utvecklar sin kommunikation mellan medlemmar, föreningar, distrikt och 
förbund.  
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• UNF förbättrar och vidareutvecklar stödet till distriktsordföranden och 
distriktskassörer. 

 
• UNF:s hemsida, material och kommunikationssätt är utformade så att de bidrar till ett 

hållbart engagemang. 
 

Personalresurs 
Vi vill ha Jobjörn, för tankar på hur de gjorde tidigare och för att bolla ideer. 
Kajsa för att få en frän grafisk design på kittet. 
Vi behöver dem nu och fram till dåmen, eller tills kittet är klart. 
 

Projekt 3.2 – Active Summercamp  
Syfte 
Att deltagarna på Active summercamp ska få möjlighet att dela erfarenheter med övriga 
medlemmar som inte fick chansen att medverka på resan och således öka engagemanget 
för UNF:s globala arbete.  
 
Innehåll och metod 
Att anordna en helgkurs efter summercamp med pass som möjliggör utbyte.  
 
Ansvariga från utskottet 
Hanna Hammarström och Jonatan Bengtsson. 
Tidpunkt 
Hösten 2016  
Budget 
Kurs 50 000 
 
Arbetsplansmål 
 
Det finns inget arbetsplansmål för detta projekt. 
Personalresurs 
Lite Jobjörn för lättare administrativa uppgifter.  
 
Projekt 3.3 – Materialöversikt 
Syfte 
Att UNFs material ska vara lätta att tillgodose sig för medlemmar, ha en helhet och göra det 
lätt att engagera sig. 
Innehåll och metod 
Se över helheten av UNFs material utifrån läsförstålighet, tillgänglighet och hur de 
kompletterar varandra. Även se över hur de finns tillgängliga för medlemmar på hemsidan 
och dylikt. I den processen vill vi även ta in åsikter från landet. Baserat på resultatet föreslå 
revideringar/revidera material, men även föreslå att ta bort material som inte längre fyller ett 
syfte. Då utskottet inte äger de flesta material, och vissa även ägs av NBV, så sker det 
självklart i samråd med de som äger materialen.   
Vi kommer inte se över material som är i processen att revideras, exempelvis UNFaren och 
kompisboken, men rådfrågas gärna i de processerna. 
Ansvarig från utskottet 
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Malin Andersson och Tove Achrénius 
Tidpunkt 
Kontinuerligt under året 
Budget 
0 kronor. 
Arbetsplansmål 
UNF:s hemsida, material och kommunikationssätt är utformade så att de bidrar till ett hållbart 
engagemang 
Personalresurs 
Någon som kan ge oss en översyn över vilka material som finns och fixa tillgång till dem 
(Jobjörn). 
 
Projekt 3.4 - Kontaktplattform för distriktsordföranden och -
kassörer 
Syfte 
Att distriktsordföranden och distriktskassörer ska ha möjlighet till stöd, nätverkande och 
kommunikationsutbyte under hela sina mandatperioder. 
Innehåll och metod 
Metoden kommer att vara någon form av kontaktyta som möjliggör för regelbunden kontakt 
och utbyte mellan distriktsordföranden sinsemellan och distriktskassörer sinsemellan. 
Tanken är att ha någon form av samling av distriktskassörerna i samband med DSSen och 
där påbörja den processen för dem (ha ett initialt mininätverk), medan för 
distriktsordföranden så påbörjas processen antingen i samband med DSSen eller 
distriktsordförandenätverket. Vilken plattform som ska utnyttjas för detta är fortfarande oklart. 
Ansvarig från utskottet 
Malin Andersson 
Tidpunkt 
Kontinuerlig under året. Start efter DSSen/distriktsordförandenätverk. 
Budget 
0 kr. 
Arbetsplansmål 

·         UNF förbättrar och vidareutvecklar stödet till distriktsordföranden och distriktskassörer 
·         UNF har 23 självständiga och engagerade distriktsstyrelser som tar ansvar för att distriktet 

växer och utvecklas 
Personalresurs 
Oklart 
 
Projekt 3.5 - Jämställdhetsgruppen 
Syfte 
Att använda de verktyg och tankar jämställdhetsgruppen har fått för att skapa en mer 
jämställd organisation. 
Innehåll och metod 
Jämställdhetsgruppen har under 2015 deltagit på Maktsalongens Akademin för att 
tillsammans med andra organisationer få verktyg för att kunna skapa en mer jämställd 
organisation, där alla deltar på samma villkor. I januari har Akademin sin sista träff, men 
tanken finns även att gruppen ska fortsätta existera för att kunna fortsätta arbeta med de 
tankar och verktyg som de har fått under Akademin. Tankar för vad de ska arbeta med under 
året är bland annat att eventuellt fortsätta med den insats för valberedningar de ska 
genomföra nu under 2015 och därmed göra det till en återkommande grej, att se över 
möjligheterna för en specialisten socialt: jämställdhet, att skapa något jippo kring det årliga 
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släppet av jämlikhetsbokslutet och att ha ett fokus på DÅM med inslag om jämställdhet på 
ombudsskolor, talartidsmätning och diskussioner kring detta. 
Ansvarig från utskottet 
Malin Andersson 
Tidpunkt 
Kontinuerligt under året. Sista träffen med Akademin är i januari. 
Budget 
15 000 kronor äskas. Framförallt ska pengarna gå till att gruppen ska kunna åka på sista 
Akademinträffen och kunna ha fortsatta möten samt kunna genomföra några insatser som 
beskrivits ovan. 
Arbetsplansmål 
UNF:s medlemmar tar gemensamt ansvar för demokrati och utveckling på förbunds-, 
distrikts- och föreningsnivå. 
Personalresurs 
Ingen 
 

Projekt 4.1 - Pumpen 
 
Syfte 
Att genomföra Pumpen. 
 
Innehåll och metod 
Genomförandet av pumpen, inget mer eller mindre än tidigare. Tillhör inte ett av utskottets 
områden men någon måste äga och äska pengar för det eftersom pumpen är bestämt av 
IOGT-NTO att fortsätta. 
 
Ansvarig från utskottet 
Joel Hijstee 
 
Tidpunkt 
November 
 
Budget 
10 000 kronor. De pengar som UNF är tänkta att gå in med oavsett.  
 
Arbetsplansmål 
Inget 
 
Personalresurs 
Ingen 
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Påverkansutskottets verksamhetsplan (punkt 8 f, bilaga § 5:16) 

Bakgrund 

I vårt gudomliga dokument arbetsordning står det att vi ska författa en 
verksamhetsplan, så det har vårt utskott gjort tillsammans. Då kan det också vara en 
fördel att yrka på att besluta om ärendet. 

Om en mot förmodan inte memorerat hela arbetsordningen kommer här avsnittet om 
verksamhetsplan: 

Verksamhetsplan - november 

Till förbundsstyrelsemötet i november ska varje utskott bereda underlag för en 
verksamhetsplan om hur följande års arbete ska utföras. Underlaget ska: 

Innehålla en plan för måluppfyllelse. 

Ge förslag på beslut om inriktningar och dess underprojekt inför nästa år. 

Ge förslag på beslut om tilldelade medel till varje delområde inför nästa år. 

Ge förslag på beslut om hur indikatorerna ska mätas. 

På förbundsstyrelsemötet i november gör styrelsen medskick till verksamhetsplanerna, gör 
eventuella ändringar i planen samt fördelar pengar till inriktningarna utifrån budgetposten 
“Verksamhetsområdesprojekt”. 

  

Förbundsstyrelsen föreslås därför besluta 

att anta verksamhetsplanen för Påverkansutskottet år 2016 utifrån bilagan ” Bilaga - 
Verksamhetsplan – Påverkansutskottet”. 

Olle Gynther - Zillén 
Hjälmaren, 2015-10-30 
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Vi hörs, alltså finns vi - påverkansutskottets 
verksamhetsplan 

Verksamhetsplan för UNF:s påverkansområde 2016 
 
Fler medlemmar involverade i UNF:s påverkansarbete. UNF kommer att höras mer från alla landets 
hörn.  
 
Författare: 
Anneli Bylund, Olle Gynther Zillén, Jane Segerblom, Simon Schönbeck och Mahmod Wiggo Yousef 
 

Sammanfattning 

Vår verksamhetsplan har ett stort fokus på attitydpåverkan, aktivism och på att engagera ideella i UNF-
landet. Våra diskussioner kretsade mest kring att hur vi engagerar medlemmar och hur och, kanske 
främst, var vi påverkar mest. Utskottet har valt att fokusera på tre identifierade delområden: politik, 
media och attitydpåverkan. Där attitydpåverkan går som en tvärfunktion över de andra två områdena, 
eftersom vi i påverkansutskottet identifierat vårt mål i att påverka attityder. 
 
 

Övergripande budget 
 
Delområde 1 – Politik     374 000 
Projekt 1.1 Unga räknas också!  30 000 
Projekt 1.2 Crazy Aktivism   30 000 
Projekt 1.3 UNF <3 Beslutsfattare  239 000 
Projekt 1.4 Almedalen   - 
Projekt 1.5 UNF härjar i EU   65 000 
Projekt 1.6 Zoom in Media PART II  10 000 
 
Delområde 2 – Media    35 000 
Projekt 2.1 Online Aktivism  35 000 
Projekt 2.2 Lokal media   -  
 
Delområde 3 – Attitydpåverkan  90 000 
Projekt 3.1 Allt du vill veta om cannabis 25 000  
Projekt 3.2 Testa din norm   25 000 
Projekt 3.3 Actionsgrupper   40 000 
 
Summa      499 000
  
 

Alla mål/uppdrag 

 
UNF tar en självklar plats i debatten om barn och unga i risk- och missbruksmiljö 
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Främsta fokuset i det här området kommer vara att lobba för att vi ska synas på lokalt plan i frågan. 
Både genom dialog med beslutsfattare och genom mediaarbete. Vi kommer jobba både med 
traditionell media och även göra ett större arbete online.  
 
Projekt: 1.1 Unga räknas också!, 1.3 UNF <3 Beslutsfattare, 2.1 Online Aktivism, 2.2 Lokal Media 
 
UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när det gäller alkohol och andra droger 
Genom att synas och höras i större utsträckning kommer vi att nå ut till fler ungdomar och påverka 
deras syn på alkohol och droger. Vi kommer synas och höras både genom traditionell media, online, på 
stan och göra attitydpåverkansarbete bland annat skolmiljöer.  
 
Projekt: 1.2 Crazy Aktivism, 2.1 Online Aktivism, 2.2 Lokal Media, 3.2 Testa din Norm, 3.3 
Actionsgrupper 
 
UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta unga rösterna i debatten om 
cannabis 
Under året kommer vi jobba hårt för att UNF:s medlemmar ska synas och höras i drogpolitiken. Det 
finns ett flertal projekt som uppmuntrar och engagerar medlemmar att ta kontakt med beslutsfattare, 
synas båda i traditionell media, online och på den fysiska arenan. Det finns också ett projekt som 
konkret är fokuserat på cannabis.  
 
Projekt: 1.1 Unga räknas också!, 1.2 Crazy Aktivism, 1.3 UNF <3 Beslutsfattare, 1.4 Almedalen, 1.5 UNF 
härjar i EU, 1.6 Zoom in Media Part II, 2.1 Online Aktivism, 2.2 Lokal Media, 3.1 Allt du vill veta om 
Cannabis 
 
UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av partipolitiska ungdomsförbund och 
relevanta politiker för att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska frågor och för oss 
som organisation. 
UNF:s medlemmar kommer i större utsträckning få uppmuntran och verktyg till att möta 
beslutsfattare och diskutera politiska frågor. Det kommer också finnas en bildningshelg på nationell 
nivå för politiska ungdomsförbund och vi kommer att göra en resa för att besöka EU-politiker. 
 
Projekt: 1.1 Unga räknas också!, 1.3 UNF <3 Belutsfattare, 1.4 Almedalen, 1.5 UNF härjar i EU, 2.1 Online 
Aktivism 
 
UNF tar fram verktyg för normbrytande på gymnasiet och högskolan 
Det största fokuset kommer vara att producera en app som personer kan testa sina normer på för 
öppna upp för refektion. Det kommer också att arbetas med alkohol som utvecklinghinder och hur 
detta kan användas på skolor.  
 
Projekt: 3.2 Testa din norm, Projekt 3.3 Actionsgrupper 
 
Hälften av alla mellan 13-25 år ska att UNF finns och vilka vi är 
Genom ett gediget utåtriktat arbete kommer UNF i större utsträckning att synas och uppmärksammas 
bland unga. 
 



Handlingar till möte med UNF:s FS  2015-11-13–15 

54 (99) 

Projekt: 1.1 Unga räknas också!, 1.2 Crazy Aktivism, 2.1 Online Aktivism, 2.2 Lokal Media, 3.2 Testa din 
norm, 3.3 Actionsgrupper 
 

Risker 

En övergripande risk som finns i de flesta delområden är att många av årets projekt är beroende av 
ideell kraft ute i landet. Det har synts en trend i att det varit svårt att rekrytera medlemmar till olika 
uppdrag och punktinsatser på förbundsnivå och detta kan komma att vara ett fortsatt problem. 
Förhoppningsvis kan utskottet motivera medlemmar genom vikten av att UNF syn och hörs i alla 
landets delar.  
 
En ytterligare risk som finns är att våra mer solidariska områden, Alkohol som utvecklingshinder och 
Unga i Missbruksmiljö, kan hamna lite i skymundan i relation till andra projekt som mer har ett fokus 
på att synas och höras. Då de livligare momenten kan vara enklare att få landet att arbeta med då dessa 
kan anses vara “roligare” att göra.  
 

Delområden 

Påverkansutskottet har valt tre delområden; media, politik och attitydpåverkan. Kort går det att säga 
att dessa områden är arbetssätt inom påverkan och till dessa arbetssätt finns det sedan en mängd olika 
sakfrågor att jobba med, till exempel barn i missbruksmiljö, alkoholnormen, cannabis, alkohol som 
utvecklingshinder med flera.  
 

Delområde 1 – Politik 
 
Fokus har under föregående år varit att utveckla påverkansarbetet utifrån valresultatet samtidigt som 
vi har börjat bygga upp samarbeten med de partipolitiska ungdomsförbunden och fortsätta med 
traditionella presssatsningar kring till exempel kommunranking och högtider. 
 
Fokus under kommande år kommer vara på att få UNF att bli mer aktivisminriktat, där Crazy aktivism 
projektet går i täten. Men det kommer också genomsyra verksamheten i övriga projekt, exempelvis i 
Almedalen. Där vi har planerat en storvaskning. För att uppnå en bra relation lokalt och nationellt har 
vi två skilda projekt eftersom vi identifierat att det är skillnad på att arbeta med politiker lokalt och 
nationellt. 
 
 

Delområde 1 - Politik 

 D A M PTD Annan intäkt Äskade medel Totalt 

Projekt 1.1   X   30 000 30 000 

Projekt 1.2   X  UTA 65 000 30 000 95 000 

Projekt 1.3 10 X   PUF deltagaravgift 
8000 

231 000 239 000 
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Projekt 1.4 15    Almedalen 75 000 0 75 000 

Projekt 1.5 10 X   Deltagaravgifter 
4000 

65 000 65 000 

Projekt 1.6     15 000 10 000 25 000 

 
 

Projekt 1.1 – Unga räknas också! 

 

Syfte 
Förbättra ungas uteliv och fritid genom att lobba mot media och lokala beslutsfattare. 
 

Innehåll och metod 
Bra Uteliv ska bli ett av UNF:s spetsområden när det gäller att jobba drogpolitiskt. Därför ska 
kampanjen ses över och göras om till ett verktyg som går att använda i den reguljära verksamheten. Det 
innebär också att fokuset på Bra Uteliv ska snävas av och främst handla om att lobba mot beslutsfattare 
lokalt och göra media kring vikten av ungas fritid. 
 
Frågan om unga i missbruksmiljö kommer likt Bra Uteliv vara ett spetsområde som kommer arbetas 
med på genom politikerträffar och synas i media. Det finns även tankar om att detta kan kopplas ihop 
med stödgruppssamarbeten som en vidareutveckling på det arbetet.  
 
Genom projektet ska det också uppmuntras att distrikt tillsätter ett utskott som jobbar med frågor som 
rör politik och media. Arbetet med detta kommer stöttas upp från centralt håll genom att erbjuda 
kunskap, uppmuntran och verktyg för att arbeta med det. Det kommer även att göras en insats kring 
folknykterhetens vecka.  
 

Ansvarig från utskottet 
Anneli 
 

Tidpunkt 
Vår: Framarbetning och uppdatering av Bra Uteliv, samt peppa distrikt till att välja talespersoner och 
tillsätta utskott.  
Maj: Folknykterhetens vecka 
Höst: Konceptet omgjort för att sedan kunna implementeras 
 
Arbete med press och politik kommer att göras i samband med högtider m.m. också.  
 

Budget 
Äskade medel: 30 000 
30 000 till att trycka upp nytt uppdaterat material och implementera projektet genom 
bildningsinsatser, samt till folknykterhetensvecka 
 

Arbetsplansmål 
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• UNF tar en självklar plats i debatten om barn och unga i risk- och missbruksmiljö 

• UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta unga rösterna i debatten 
om cannabis 

• UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av partipolitiska ungdomsförbund 
och relevanta politiker för att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska frågor 
och för oss som organisation. 

• Hälften av alla mellan 13-25 år ska att UNF finns och vilka vi är 
 

Personalresurs 
Behöver stöd i att göra om Bra Uteliv som koncept. Någon som kan hjälpa till att stötta upp med lokal 
press, göra pressmeddelanden vid högtider o.dyl. 
 

Projekt 1.2 – Crazy Aktivism 

 

Syfte 
Utveckla formerna för aktivism, både för nya och gamla medlemmars politiska sida och att samtidigt 
kunna dra åt oss media. Crazy Aktivism kommer att kunna användas på distriktsnivå som på lokal nivå. 
 

Innehåll och metod 
Projektet kommer att vara uppdelat i två delar. En del där vi utformar ett aktivismkitt till alla distrikt 
och föreningar som vill delta. Kittet kommer sedan skickas ut innan UNF Till Alla och användas av 
distrikten. Om distrikten inte kan eller vill vara med så kan de med hjälp av kittet, som det finns idéer i, 
peppa sina föreningar sådant som finns i kittet. För att synas mer så är aktivism bra, vi kommer att 
höras och synas på platsersom detta utförs på. Vi tror att detta är ett sätt att synas samt att visa nya 
medlemmar att politik är roligt och att de finns flera sätt att få sin röst hörd på. 
 

Ansvarig från utskottet 
Mahmod Wiggo Yousef 
 

Tidpunkt 
Kittet ska vara klart under sensommar 
Kittet bör vara klartför utskick under tidig höst 
UNF Till Alla (30/9-1/10) 
 

Budget 
Äskade medel: 30 000 
Pengarna kommer att användas till att ta fram och skicka ut ett kitt till alla distrikt som ska innehålla 
saker som affischer, flygblad, med mera samt ett idéhäfte till varje förening i distriktet för att man ska 
kunna använda sig av de i sin förening och göra flera sådana träffar om man vill. 
 

Arbetsplansmål 

• UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när det gäller alkohol och andra droger 

• Hälften av alla mellan 13-25 år ska att UNF finns och vilka vi är 

• UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när de gäller alkohol och andra droger 
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Personalresurs 
Vi behöver någon som har koll på det grafiska, en som kan beställa det och skicka ut kittet till distrikten. 
Detta behövs under spetsinsatser under året. Vi vill ha en grafisk beställare. 
Det skulle kunna vara Kajsa. 
 

Projekt 1.3 – UNF <3 Beslutsfattare 

 

Syfte 
Det här projektet ska inbringa och upprätthålla en bra relation med beslutsfattare, nationellt och 
lokalt. 
 

Innehåll och metod 
Projektet är uppdelat i tre delar, där den första delen är att rekrytera en arbetsgrupp som ska få gå en 
utbildning i hur en möter och kommunicerar med politiker. Utbildningen kommer ske samtidigt med 
Online aktivism för att maximera utbytet och insatsen, senare kommer grupperna arbeta parallellt. 
Senare under året kommer vi anordna en dag/helg för politiska ungdomsförbund där de får debattera 
demokrati, solidaritet och nykterhet - uppdelat med första halvan oberoende fakta om områdena 
utifrån UNFs perspektiv och andra halvan debatt. Den sista delen är riksdagsseminarium där vi 
kommer bjuda in intresserade riksdagspolitiker till seminarier där våra frågor diskuteras.  
 

Ansvarig från utskottet 
Olle Gynther Zillén  
 

Tidpunkt 
Utbildningen kommer ske tidig vår tillsammans med Online aktivism. Under hösten kommer helgen 
för de politiska ungdomsförbunden vara, löpande under året kommer två till fem seminarier att hållas 
med ett som planeras under utbildningen tidig vår.  
 

Budget 
Äskade medel: 239 000 
 

Utbildning  
Resor 1500 * 10 = -15 000 
Boende och käk 1500 * 10 = -15 000 
Föreläsare/aktiviteter -5 000 
Summa utbildning: -35 000 
Helgen för politiska ungdomsförbund 
Deltagaravgift 200 * 40 = +8 000  
Resor 1000 * 50 = -50 000  
Boende och mat 1 000 * 50 = -50 000  
Föreläsare/aktiviteter -4 000 
Summa helg: -96 000 
Riksdagsresa  
Resor 1500 * 30 = -45 000 
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Boende och mat 1500 * 30 = -45 000 
Seminarium -30 000 
Summa riksdag: -100 000 
Summa totalt: -231 000:- 
 
 

Arbetsplansmål 

• UNF tar en självklar plats i debatten om barn och unga i risk- och missbruksmiljö 

• UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta unga rösterna i debatten 
om cannabis 

• UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av partipolitiska ungdomsförbund 
och relevanta politiker för att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska frågor 
och för oss som organisation. 

 

Personalresurs 
Vi behöver någon som har kontakt med politiker i riksdagen för att anordna seminarium och tillika 
någon som kan vara en kanal till politiska ungdomsförbunden för helgen.  
Detta behövs under spetsinsatser under året. 
Vi vill ha en förmedlare. 
Det skulle kunna vara Mire. 
 

Projekt 1.4 – Almedalen 

 

Syfte 
UNF ska synas, påverka och knyta kontakter 
 

Innehåll och metod 
Almedalsdrinken fyller fem år 2016 och UNF som kommer tillsammans med övriga rörelsen att fixa 
fram en ny fräsch och exceptionell drink att servera. UNF kommer finnas på plats med ett drinkteam 
och en grupp medlemmar som ska gå på seminarier och hålla i seminarier. Det ska även göras någon 
form av aktion på Almedalen med ett tydligt statement.  
 

Ansvarig från utskottet 
Anneli Bylund 
 

Tidpunkt 
Juni/juli då Almedalsveckan är 
 

Budget 
Äskade medel: 0 
75 000 kr finns redan budgeterat. Detta kommer gå till att skicka folk till Almedalen, den extraordinära 
aktionen och lite annat smått.  
 

Arbetsplansmål 

• UNF tar en självklar plats i debatten om barn och unga i risk- och missbruksmiljö 
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• UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta unga rösterna i debatten 
om cannabis 

• UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av partipolitiska ungdomsförbund 
och relevanta politiker för att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska frågor 
och för oss som organisation. 

 

Personalresurs 
Ja, som kan hjälpa till och planera aktionen, samt kontakt med beslutsfattare och andra bra att ha 
kontakter inför Almedalen. 
 

Projekt 1.5 – UNF härjar i EU 

 

Syfte 
Syftet med projektet är att låta ideella medlemmar engagera sig i EU:s drogpolitik och att bygga ett 
långsiktigt engagemang för frågorna och en fördjupad insyn i den europeiska drogpolitiken, samt att 
bibehålla vår position som stark ungdomsaktör på den europeiska arenan. 
 

Innehåll och metod 
Projektet består av tre delar där första delen handlar om att finansiera en grupp ideella medlemmars 
arbete under det kommande året. Tanken är att runt 10 personer ska vara involverade i gruppen. 
Gruppens aktiviteter kommer innebära dels att ha digitala möten, men också att ses fysiskt vid ett 
tillfälle samt att göra resor till en del större interna arrangemang, till exempel DSS eller 
förbundssamling. 
 
Den andra delen kommer genomföras som en uppmärksamhetskampanj kring Europadagen den 9:e 
maj. Den exakta utformingen är ännu inte klar, men den kommer innehålla någon form av interaktivt 
moment där medlemmar kan delta genom att lära sig mer om EU och den europeiska alkoholpolitiken. 
Projektet kommer ledas genom EU-gruppen och målgruppen är UNF-medlemmar med någon form av 
samhällsintresse.  
 
Den tredje delen av projektet ska genomföras i form av en resa till EU:s institutioner i Bryssel, med en 
digital förträff med deltagarna. Deltagarantalet är totalt 10 personer, varav två ledare. Deltagare och 
ledare kan hämtas från EU-gruppen, men också från medlemsbasen i stort. Rent konkret kommer 
verksamheten ske genom att boka ett antal möten med beslutsfattare och tjänstemän som på olika sätt 
är involverade i våra frågor. Det kan dels handla om EU-parlamentariker, men också om företrädare för 
intresseorganisationer som Eurocare. Resan är tänkt att sträcka sig över 4-7 dagar. 
 
Projektet kommer innebära en faktiskt möjlighet för våra medlemmar att träffa beslutsfattare på 
högsta nivå. Det är dels en resa som stärker våra medlemmars engagemang, men också en resa som 
stärker vårt förtroende hos beslutsfattarna. Vi är en av få ungdomsorganisationer som har en stark 
närvaro på EU-nivå, vilket ger oss och IOGT-rörelsen i stort en stark trovärdighet. 
 

Ansvarig från utskottet 
Anneli Bylund 
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Tidpunkt 
Kommer dels vara ett fortlöpande arbete 
Internkampanj måndag den 9:e maj samt veckorna innan. 
Brysselresa någon gång under månaderna september, oktober eller november. 
 

Budget 
Äskade medel: 65 000 
 
EU-grupp beräknad totalsumma: 19 000 kronor 
Underlag: 1 fysisk träff (inklusive resor, 10 deltagare) under året á 15000 samt 4 stycken resor till större 
arrangemang á 1000 kronor styck. 
 
Internkampanj på Europadagen beräknad totalkostnad: 5 000 kronor 
Resor och övernattning för seminarium 
 
Brysselresa beräknad totalkostnad: 45 000 kronor 
Beräknad kostnad per deltagare: 4500 kronor 
Deltagaravgift per person: 500 kronor 
 

Arbetsplansmål 

• UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta unga rösterna i debatten 
om cannabis 

• UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av politiska ungdomsförbund och 
relevanta politikerför att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska frågor och för 
oss som organisation 

 

Personalresurs 
För EU-gruppen kommer det behövas hjälp i form av resebokningar från verksamhetsutvecklare. 
Möjligen hjälp att boka lokaler på Essingen och möjlighet att bolla upplägg för arbetet. 
Uppskattningsvis under 10 timmar. Tidpunkt oklar, men förmodligen i ett sjok under året. 
 
Till Europadagen kan det komma att krävas en del arbete som behöver kommunikationskompetens. 
Oavsett utformningen ser vi ett visst behov av grafiskt arbete och ett behov av att sprida verksamheten 
i UNF:s kanaler. Tidpunkten skulle bli under mars och april 
 
Inför Brysselresan kommer det behövas kontakt med Brysselassistenterna för att få en fördjupad 
kunskap kring olika EU-processer. Löpande under året. Ett par timmar per månad kommer vara 
önskvärt. Framförallt mycket hjälp med kartläggning och bokning av möten/resor/boende. 
Hjälp från Brysselassistenterna på plats, eventuellt att de deltar i vissa möten, men ingen 
nödvändighet. Tidigast i maj, som mest intensivt troligen i oktober. Helst i form av en större 
”beställning” till GS, därefter direktkontakt med assistenterna. 
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Projekt 1.6 – Zoom in Media Part II 

 

Syfte 
Syftet med projektet är att kartlägga alkoholreklam och hur den riktas mot ungdomar på en europeisk 
nivå. 
 

Innehåll och metod 
Zoom in Media kommer under 2016 generellt handla om att väcka uppmärksamhet för frågan om unga 
och alkoholreklam i Sverige. Det vi har åtagit oss i avtal med Active är tre saker: 
 

★ Bilda 100 ungdomar i frågor om alkoholreklam. Antalet kan dock eventuell inkludera 
bildningsinsatser från 2015. 

★ Anordna en “nationell konferens” för att väcka uppmärksamhet kring frågan. 
★ Delta i en samling i Bryssel i juni och diskutera resultatet.  

 
Vår tolkning är att bildningsinsatsen till stor del ryms inom det ordinarie bildningssystemet och att det 
vi framförallt kommer fokusera på är den “nationella konferensen”. Det är ännu oklart hur pass 
omfattande den kommer att bli, men vi bedömer att de EU-pengar vi får för verksamheten kommer 
räcka för att täcka kostnaderna. Vi äskar därför bara för samlingen i Bryssel.  
 

Ansvarig från utskottet 

Anneli Bylund 
 

Tidpunkt 
Första halvan av året med höjdpunkter i april, maj och juni 
  

Budget 
Äskade medel: 10 000 kronor för deltagande i samlingen i juni 
Beräknad intäkt: 74 000 kronor 
Totalt: 84 000 kronor 
 

Arbetsplansmål 

• UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta unga rösterna i debatten 
om cannabis 

 

Personalresurs 
Svårt att bedöma, men det kommer krävas någon som i perioder kan ha en väldigt intensiv kontakt med 
Active. Det finns en del administrativt arbete som behöver göras och eventuellt behöver vi förhålla oss 
till EU-regelverk. En del resebokningar och annat praktiskt administrativt kan komma att bli aktuellt 
kring konferensen.  
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Delområde 2 – Media  
 
Nuläget 
I nuläget har det inte varit speciellt mycket fokus på att hjälpa medlemmar organisera och stötta 
varandra på nationell nivå runt mediaarbete. Mindre fokus har det även varit på att stödja föreningars 
och distrikts lokala mediaarbete. Det har varit större fokus på traditionella medier samt på 
“pressatsningar” runt högtider och kommunrankningen. 
 
Framtiden 
Fokus kommer att vara att utveckla spetsgrupper/personer på lokal och nationell plan som kan 
representera UNF som förbund, distrikt och/eller förening med styrka, snabbhet och säkerhet. Samt 
att ge dessa personer/grupper den hjälp och de verktyg de behöver i sitt arbete. Media ska bli roligare 
och enklare att arbeta med! 
 

Delområde 2 - Media 

 D A M PTD Annan intäkt Kostnad  Totalt 

Projekt 2.1 10 X    35 000 35 000 

Projekt 2.2 X  X   0 0 

 
 

Projekt 2.1 – Online aktivism 

 

Syfte 
Det här projektet syftar till att dels öka UNFs närvaro på nätet, men också att direkt kunna ta debatten 
med beslutsfattare.  
 

Innehåll och metod 
Projektet är uppdelat i två delar, med först en utbildning för hela gruppen som vi ska rekrytera. 
Arbetsgruppen är insatta i en bredd av sociala medier. Utbildningen kommer handla om hur en 
bemöter och utmanar makthavare och kommer ske tillsammans med politiker utbildningen, och 
senare kommer grupperna arbeta separat. Sedan ska vi få in ett system där vi följer beslutsfattare och 
påverka dessa på en rad olika sätt. Metoden som används är någon sorts crowd sourcing, där peppade 
medlemmar ur spetsarbetsgruppen ifrågasätter beslutsfattarna och tar debatten. 
 

Ansvarig från utskottet 
Olle Gynther Zillén 
 

Tidpunkt 
Projektet genomförs under hela året - där utbildningen är första steget under tidig vår, med några 
punktinsatser under högtiderna som mål. Dock lite svårt att planera då gruppen kommer reagera, 
snarare än agera. 
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Budget 
Äskade medel: 35 000 
 

Utbildning  
Resor 1500 * 10 = -15 000 
Boende och käk 1500 * 10 = -15 000 
Föreläsare/aktiviteter -5 000 
Summa online aktivism: -35 000 
 

Arbetsplansmål 

• UNF tar en självklar plats i debatten om barn och unga i risk- och missbruksmiljö 

• UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när det gäller alkohol och andra droger 

• UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta unga rösterna i debatten 
om cannabis 

• UNF har lokalt och nationellt goda kontakter med en bredd av partipolitiska ungdomsförbund 
och relevanta politiker för att stärka deras engagemang och intresse för drogpolitiska frågor 
och för oss som organisation. 

• Hälften av alla mellan 13-25 år ska att UNF finns och vilka vi är 
 

Personalresurs 
Vi behöver någon som kan forma en attraktiv annons, och någon som kan följa beslutsfattare lokalt och 
nationellt.  
Detta behövs så snart som möjligt och under hela året. 
Vi vill ha en politisk kontakt som är uppdaterad om det drogpolitiska läget och en grafisk formgivare 
behövs. 
Det skulle kunna vara Mire och Kajsa. 
 
 

Projekt 2.2 – Lokal Media 

 

Syfte 
Att hjälpa lokala föreningar i sitt påverkansarbete mot lokal media 
 

Innehåll och metod 
Projektet har två delar, dels att se över och revidera UNF:s befintliga material runt lokal media. I syfte 
att förenkla det genom konkreta exempel och mallar för olika situationer. Den andra delen är att få 
distriktsårsmötena/distriktsstyrelserna att välja en mediaansvarig eller en mediaansvarig grupp. 
Denna grupp ska ha direktkontakt med påverkansutskotet, specifikt projektledaren (även vid behov 
kanslipersonal). Denna direktkontakt är till för att peppa distrikten och förenkla deras arbete runt 
lokal media. De/n mediaansvarig/a ska bli kontaktad runt UNF “högtider” (T.ex. UNF till alla), men 
även runt släppet av UNF:s kommunranknings statistik och Junis Rapport. I kontakten runt statistiken 
ska även en “guide” till hur statistiken kan användas och vad tidningar brukar fråga om för att förenkla 
det för de mediaansvariga.  
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Ansvarig från utskottet 
Simon Schönbeck 
 

Tidpunkt 
Projektet ska pågå under hela året, med speciella satsningar vid släppen av statistik, samt vid etablering 
av personkontakt med mediaansvarig sker kort efter distriktens DÅM. 
 

Budget 
Äskade medel: 0:- 
 

Arbetsplansmål 

• UNF tar en självklar plats i debatten om barn och unga i risk- och missbruksmiljö 

• UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när det gäller alkohol och andra droger 

• UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta unga rösterna i debatten 
om cannabis 

• Hälften av alla mellan 13-25 år ska att UNF finns och vilka vi är 
 

Personalresurs 
Kanslipersonalen ska vara tillgängliga för de/n mediaansvarig/a vid behov (svara på frågor).  
 
 
 

Delområde 3 - Attitydpåverkan  
 
Nuläget 
I nuläget så har vi jobbat mycket attitydpåverkan. Under föregående år har det pågått en 
attitydpåverkanssatsning som har kallats BRYT, den har inriktat sig främst på högskolor och hur 
alkoholhetsen på högskolan påverkar studenterna.  
 
Framtiden 
I framtiden kommer det fortsätta ske en del om attitydpåverkan. Vi kommer också lägga till en del om 
att utbilda våra medlemmar kring frågan om cannabis. Man kommer kunna använda det inom 
värvningstillfällen på gymnasiet och högskolor. Våra medlemmar kommer dessutom bli experter på 
frågorna inom cannabis och unga i missbruksmiljö.  
 
 

Delområde 3 – Attitydpåverkan 

 D A M PTD Annan intäkt Kostnad  Totalt 

Projekt 3.1   X   25 000 25 000 

Projekt 3.2   X   25 000 25 000 

Projekt 3.3  X X   40 000 40 000 
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Projekt 3.1 – Allt du vill veta om Cannabis 

 

Syfte 
Att Ge UNF:are verktygen för att vara de främsta unga rösterna i cannabisdebatten, genom bildning 
och material. 
 

Innehåll och metod 
Utveckla ett material som förmedlar sätt och argument som förenklar debatten runt cannabis (Med 
tips för fördjupning). I detta ta hjälp av CAN och andra aktörer i debatten. Det ska även drivas en blog 
där olika sidor av cannabisfrågan ska lyftas upp, där gästskrivare från andra aktörer i debatten ska tas in 
för att visa mångsidigheten i frågan. Argumenten och bloggen ska även anpassas/förenklas till att passa 
en bild med text som ska spridas över diverse sociala medier, som instagram och facebook, med fokus 
på ett förenklat och catchyt budskap.    
 

Ansvarig från utskottet 
Simon Schönbeck 
 

Tidpunkt 
Löpande 
 

Budget 
Äskade medel: 25 000  
Kommer användas till att utveckla ett material om Cannabis. 
 

Arbetsplansmål 

• UNF:s medlemmar hörs och tar plats i drogpolitiken och är de främsta unga rösterna i debatten 
om cannabis 

 

Personalresurs 
Här kommer det behövas någon som kan jobba med det grafiska och hjälpa till att ta fram material.  
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Projekt 3.2 – Testa din norm 

 

Syfte 
För att ha något att locka personer och göra dom mer intresserade av att komma fram till oss när vi 
värvar eller bara vill synas. Men samtidigt attitydpåverka och normkritisera. 
 

Innehåll och metod 
Att testa din norm kommer att vara roligt för både medlemmar och blivande medlemmar. Detta projekt 
kommer att förenklare spridningen av vår hemsida. “Testa Din Norm” ska finnas tillgänglig på vår 
hemsida och kommer att vara en frågesports liknade gren. De kommer att få igång diskussioner när 
man är ute på fältet och göra de lättare att locka in personer för att prata med oss. 
De man gör är att man gör testet och och kollat hur många normer man har. Sen kan man prata om vad 
som är positiva och negativa normer, tanken är att man ska komma in på att prata om (alkohol är lika 
med fest?) sen gå in på att i UNF gör vi saker utan droger och alkohol och på de sättet komma in på att 
värva, blir dom inte medlemmar så har man får igång norm kritiken och dom kanske börjar fundera på 
de nästa gång dom gör något. Detta kommer göra tillsammans med verksamhetsutskottet ock kanske 
läggas in som en del i deras app.  
 

Ansvarig från utskottet 
Jane Segerblom 
 

Tidpunkt 
Ska vara framtaget till årets slut av 2016 och ska kunna användas 2017  
 

Budget 
Äskade medel: 25 000 
Detta ska användas till att framställa och verkställa appen.  
 

Arbetsplansmål 

• UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när det gäller alkohol och andra droger 

• UNF tar fram verktyg för normbrytande på gymnasiet och högskolan 

• Hälften av alla mellan 13-25 år ska att UNF finns och vilka vi är 
 

Personalresurs 
Vi kommer behöva någon som jobbar med appen som hjälper till och utvecklar den.  
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Projekt 3.3 – Actionsgrupper  

 

Syfte 
Det ska skapas “Actiongrupper” som ska få utbildning dessa ska ta fram material och verktyg som kan 
användas i värvningstillfällen de ska också kunna användas till utbildning under UNF:AREN osv.  
 

Innehåll och metod 
I samarbete med verksamhetutskottet ska projektledaren utföra ett bildningstillfälle. Där ska flera 
“Actiongrupper” får bildning i alkohol som utvecklinghinder och hur de kan använda det i 
värvningstillfällen de ska också lära sig att använda det i utbildningar och lära ut det till våra 
medlemmar.  Dessa grupper ska bli uppföljda och stöda i sitt arbete under årets gång.  
 

Ansvarig från utskottet 
Jane Segerblom 
 

Tidpunkt 
“Actiongrupperna” ska vara framtagna och utbildade till hösten 2016  
 

Budget 
Äskade medel: 40 000  
Detta kommer användas till två utbildningshelger och framtagandet av verktyg och material samt ifall 
de behöver åka iväg på utbildningar  
 

Arbetsplansmål 

• UNF är ledande på attitydpåverkan hos ungdomar när det gäller alkohol och andra droger 

• UNF tar fram verktyg för normbrytande på gymnasiet och högskolan 

• Hälften av alla mellan 13-25 år ska att UNF finns och vilka vi är 
 

Personalresurs 
Här kommer det behövas någon som kan jobba med det grafiska och hjälpa till att ta fram material och 
verktyg  
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Verksamhetsutskottets verksamhetsplan (punkt 8 g, 
bilaga § 5:17) 

Wunderbara Werksställande Werksamhetsplanen WWW. - Verksamhetsutskottets 
verksamhetsplan  

 
Verksamhetsplan för UNF:s  Verksamhetsutskott  2016  
 
Vår verksamhet kommer i sin helhet fokusera på att öka det lokala engagemanget. Vi kommer 
utveckla metoder, skapa verktyg och engagera befintliga medlemmar genom att engagera nya 
medlemmar. Övergripande går det att se i våra projektplaner att vi prioriterar det här något mera 
och därmed nedprioriterar insamling och stödgruppsammarbeten.    
 
Josefin Larsson, Arvid Leimar, Lovisa Edström, Max Johansson 

Sammanfattning  
 
Vi har framförallt diskuterat medlemsökningsfrågan och föreningsstödet därmed haft det i fokus. 
Det vi gemensamt har landat i är att det skulle behövas ta fram tydligare sätt att få komma in i UNF 
och lära sig hur en skapar verksamhet i sin förening. Därför syftar våra projekt till just att förbättra 
det arbetet och uppmuntra det. Vi har även upplevt att tidigare projektarbete inom våra områden 
har misslyckats just på ett helhetstänk. Det har alltså inte alltid funnits en klar tanke om vem som 
är skapare, utförare, implementerare och utvärderade. Vilket vi haft som ett tydligt tänk i allt vårt 
arbete.   
 
 
Övergripande budget 
 
Delområde 1 – Medlemsökning   280tkr 

Projekt 1.1 Värvnings kit 2.0  65000 

Projekt 1.2 UNF till Alla   65000 

Projekt 1.3 100/100 2.0   150000 

 
Delområde 2 – Föreningsstöd   290tkr 
Projekt 2.1 Förenings kit   75000 
Projekt 2.2  Föreningsapp/portal  225000 
 
Delområde 3 – Insamling     21000 
Projekt 3.1 Insamling   21000 
 
Delområde 4 –Stödgrupper   0 
Projekt 3.1 Stödgrupper   0  
 
Summa    601tkr 
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Alla mål/uppdrag 
•  

• Förbundet ska senast sommaren 2016 i samråd med distrikten ta fram ett föreningskit med 
syfte att bilda och utveckla föreningar 

o Föreningsstöd, uppfylls i samband med föreningskittet och föreningsportal 
• I de distrikt där det är möjligt finns det ett samarbete med stödgrupper eller liknande 

verksamhet. 
o Stödgruppsarbete, inkluderas i reviderat värvar kit, inkluderas i befintlig verksamhet.  

• UNF genomför 50 utåtriktade lokala värvnings- eller attitydpåverkansaktiviteter med 
globalt fokus 

o Insamlingsarbete, mer naturlig del i verksamheten. 
• UNF genomför 100 insamlingsaktiviteter 

o Insamlingsarbete, mer naturlig del i verksamheten. 
• UNF satsar på att värva i grupper med stor outnyttjad medlemspotential 

o Medlemsökning, genomförs i samband med riktade de olika extensionerna.  
• UNF ökar sitt medlemsantal med 10 % i betalande medlemmar årligen 

o Medlemsökning, mer självklart att betala sin medlemsavgift, i samband nya kittet.  
• UNF värvar 2500 nya medlemmar per år. 

o Medlemsökning, medlemsökningskampanj, värvningskit. 
 

 

Risker 
 

• Medlemsökning  - Här under känns det lugnt, vi har prioriterat det väldigt högt och har ett 
flertal insatser på G här under. Däremot är vi oroade för att landet inte ska se det lika 
prioriterat och att då alla satsningar som görs gentemot det här området inte kommer 
förändra resultatet.   
 

• Föreningsnybildning – Känns lugnt, vi tror otroligt mycket på föreningskittet, riskmoment 
är att det inte implementeras ordentligt.   
 

• Föreningsstöd – Det här området känns otroligt viktigt kopplat till de två tidigare 
områdena, har vi inte lyckats med de två andra är satsningar kopplade till 
föreningsportal/app värdelöst.  
 

• Metoder för uppdragsgivning av verksamhetsutvecklare – finns inte prioriterat i 
arbetsplansmålen, vi har därför inte heller några projekt kopplade till det här området. 
Vilket kan kännas oroväckande i samband med de nya tagen som tas kring 
verksamhetsutvecklarna.  
 

• Utveckling av lokal verksamhet – Här har vi inte heller direkt kopplade mål men vi tror på att 
riktade satsningar på olika målgrupper  
 

• Eget insamlingsarbete – Risk att det blir svårt att koppla in det som en naturlig del av 
verksamheten.  Finns plan med verktyg för att förenkla arbetet.  
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• JUNF (Junis & UNF samarbete) – Här finns ingen plan, inte heller något arbetsplans mål och 
det är i nuläget otroligt otydligt vad förbundsstyrelsen vill att vi ska göra med det här 
området. Risk är att vi från utskottet inte känner ägandeskap eller känner det är tydligt vad 
vi ska göra med det här området. 

 
 

Delområden 
 
Vi har valt att göra den här indelningen utefter de arbetsplansmålen vi har fått tilldelade. Nästan alla 
våra mål är ju kopplade till medlemsökning, därav har det blivit vårt största och mest prioriterade 
område.  De andra är egentligen bara uppdelade för att de skiljer sig så pass mycket från varandra.  

 
Delområde 1 – Medlemsökning 
 
Nuläget 
 
I nuläget tappar UNF medlemmar, vad det här beror på är diskutabelt och kommer förmodligen 
förtydligas i samband med medlemsökningsutredningen. Men det som kan sägas är att majoriteten 
vill se att det vänder.  
 
Framtiden 
 
Vår plan är att lägga fokus på att upprätta tydliga metoder och verktyg för att få in och behålla 
medlemmar.  Det ska kännas självklart och enkelt att starta upp nya föreningar, få in nya 
medlemmar och ge dem de rätt förutsättningar för ett hållbart engagemang.  
 
Hur kommer, som ni ser det, framtiden att se ut inom det här området? Det ni skriver här ska vara 
kopplat till de projekt som ni har planerat.  
 

Delområde 1 – Värva medlemmar  

 Deltagar-
antal 

Arbets-
grupper 

Material Pengar till 
distrikt 

Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 1.1  x x   65tkr  

Projekt 1.2 100 x x  65tkr 0kr  

Projekt 1.3  100 x    150tkr  

 

Projekt 1.1 – Värvningslåda 2.0 
Syfte 
 
Syftet är att revidera innehållet i värvarlådan och komplettera den med behövlig utrustning.  
 
Innehåll och metod  
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Vi kommer använda oss av en arbetsgrupp som kommer få i uppdrag att se över lådan och revidera 
den. 
I nuläget finns det en ganska bra värvarlåda, men den är inte riktigt så bra som den skulle behöva 
vara. I nuläget är målgruppen den lockar främst folk under 15 och inte riktigt äldre personer.  
Det skulle behövas lite delar så som en manual, äldre målgruppsanpassning, metod för att bryta 
isen när en är ute och värvar och mycket mer. Men som sagt så behöver den utvigdas och bli lite 
bättre för att bli optimal.  
 
20 + 
Som tidigare nämnt skulle det behövas kompletteras med en version för äldre människor. Vi anser 
även att det här är en stor outnyttjad målgrupp som vi har varit extremt dåliga på att attrahera. Och 
som vi ganska enkelt skulle kunna engagera om vi hade material och en idé för hur vi ska få in dem i 
verksamheten.  
 
LAN 
Tidigare år så har en satsas på att försöka få med LAN:are i UNF, samma målgrupp finns fortfarande 
kvar men det finns ingen riktigt taktik för att locka till sig dessa. Därför skulle vi vilja att UNF valde att 
fokusera på den här målgruppen och att det finns ett färdigt värvningsmaterial för just dessa 
grupper. 
 
Nyanlända – Engelspråkig  
UNF behöver blir bättre på att inkludera personer som är icke-svensktalande. Så det blir enkelt och 
tydligt att förstå vad vi är för organisation och vad vi brinner för. Därmed behöver vi även göra vissa 
delar i värvarkittet engelskspråkiga med.  
 
Ansvarig från utskottet 
Max Johansson 
 
Tidpunkt 
 
Arbetet är ett av de första vi vill genomföra och kommer vara klara tills de första DÅM:en 
genomförs. 
Januari – Revidera 
Februari – komplettera  
Mars – Implementera och skicka ut 
 
Budget 
 
Arbetsgrupp 5000kr 
Kompletterande utrustning i lådor 30000kr  
Målgrupp 20+ 10000kr 
Målgrupp Lan 10000kr 
Målgrupp nyanlända – Engelspråkig, 10000kr  
Vi äskar alltså för det här projektet : 65tkr 
 
Arbetsplansmål 

• UNF ökar sitt medlemsantal med 10 % i betalande medlemmar årligen 
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• UNF värvar 2500 nya medlemmar per år. 
• UNF satsar på att värva i grupper med stor outnyttjad medlemspotential 

 
Personalresurs  
 
Under Januari/Februari,  
Hjälp med grafiskt utformande 
Genom att personen är med i arbetsgruppen som utformar lådan. Tänker ut smarta idéer kopplat 
till detta.  
Kajsa eller extern konsult för grafiskt utformande.    

 
Projekt 1.2 – UNF TILL ALLA 
Syfte 
 
Syftet är att under ett par gemensamma dagar under året visa upp UNF som Sveriges bästa 
ungdoms organisation.  
 
Innehåll och metod  
 
Projektet kommer genomföras av föreningarna och det handlar om att uppmana dem att ge sig ut i 
kamp.  
Syftet är att föreningarna tillsammans med distrikten ska lyckas få så mycket uppmärksamhet som 
möjligt. Så att så många andra personer som inte vet vad UNF är får reda på det.  
 
Inriktning tas senare.  
 
Ansvarig från utskottet 
 
Max Johansson 
 
Tidpunkt 
 
2-3 Oktober 2016 
 
Budget 
 
I budgeten som klubbades från kongressen finns det 65tkr avsatt till UNF till Alla. 
Pengarna ska gå till material kopplat till dagarna, det ska även gå till faktiska besök av faddrar, 
kanslipersonal eller förbundsstyrelsen.  
Vi äskar alltså: 0tkr 
 
Arbetsplansmål 
 

•  UNF satsar på att värva i grupper med stor outnyttjad medlemspotential 
• UNF värvar 2500 nya medlemmar per år. 
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Personalresurs  
 
När och vad, hur, vem: 
Kajsa till Alles.  
Grafiskt framtagande av UNF till Alla. – Maj  
Media spridning. – Oktober  
Hjälp med kommunikation till landet. – Augusti 
 
 
 

Projekt 1.3 – 100/100 

Syfte 
Att uppmuntra medlemmar till att värva mot ett gemensamt mål. 
 
Innehåll och metod 
 
Projektet ska genomföras av medlemmarna, med motivation från förbundet. 
Det kommer komma upp delmoment i värvningskampanjen som kommer publiceras på diverse sociala 
medier. Vi kommer att utforma en prisstege som är gemensam för alla som värvar.Syftet är att värva och 
med de rätta peppet så ska hela UNF Sverige värva mer för att nå upp till det ultimata målet.Tanken är att 
hela utskottet ska ha hand om detta men Josefin kommer att ha mest koll. 
 
 
Ansvarig från utskottet 
 
Josefin Larsson 
 
Tidpunkt 
Hösten 2016, likt 100/100 
 
Budget 
110 000 för alla deltagares resor till det avslutande ”firandet” 
40 000 mat och fest 
Vi äskar alltså: 150tkr för det här projektet  
 
Arbetsplansmål 
 
UNF värvar 2500 nya medlemmar per år 
 
Personalresurs 
                                                                                                                     
Vi vill ha det innan och i början av värvningskampanjen (hösten 2016) 
Vi vill ha någon som kan hjälpa oss med det grafiska samt sociala medier 
Personen ska hjälpa Josefin att bolla idéer men också utforma det grafiska. 
Kajsa Bengtsson Bok 
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Delområden 2 – Föreningsstöd   
 
Nuläget 
 
Det är i nuläget ganska otydligt vad en nystartad förening i UNF förväntas få för stöd. Det är även 
riktigt otydligt vad ett distrikt ska bidra med i det här arbetet. Det här beror på dels en rädsla av att 
leda verksamheten och skapa tydlighet för nya medlemmar, eftersom en har försökt skapa en så 
fluffig verksamhet så alla ska känna att den passar dem. Vilket då har skapat att ingen kan förklara 
UNF:s verksamhet eller vad vi gör, för att det är otydligt. 
 
Framtiden 
 
Vi tror att framtiden ser ljus ut, framförallt när det finns en tydlig linje från kongressen och 
förbundsstyrelsen att fokusera på det interna arbetet. I och med det här finns även en 
förändringsvilja och öppenhet att stötta och stärka föreningarna. Vi tror med den här vinden i 
ryggen att förväntningarna på föreningsstöd kommer trappas upp ett par steg. I samband med det 
här är det perfekt att komma in med ett nytt förenings-kit till föreningarna men även också se över 
det digitala stödet som föreningarna får.  
 
 

Delområde 2 –  Föreningsstöd 

 Deltagar-
antal 

Arbets-
grupper 

Material Pengar till 
distrikt 

Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 1.1  x x   75tkr  

Projekt 1.2  x   225tkr 225tkr  

 

Projekt 2.1 – Förenings kit 
Syfte 
 
Projektet går ut på att utveckla ett förenings kit i syfte att ge föreningarna rätt förutsättningar för 
så snabbt som möjligt kunna bli självständiga.  
 
Innehåll och metod  
 
Projektet kommer börja med att dra igång arbetet med att göra en behovsinventinger av 
föreningsstödet. Därefter kommer arbetet fortskrida och utskottet kommer börja ta fram 
prototyper tillsammans med kansliet. Sista steget blir att börja bolla sagda prototyper med en 
referensgrupp som jobbar tätt med distrikten. Gruppen kommer bestå av verksamhetsutvecklare. 
Tanken är att det ska finnas en projektledare för arbetet och se till att det fortlöper. Projektledare 
kommer vara samma person som är ansvarig för projektet.  
 
 
 
Ansvarig från utskottet 
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Max Johansson 
 
Tidpunkt 
 
Det kommer kickas igång så snabbt som möjligt och kommer fortlöpa under de första månaderna 
iår.  
Planen är att vara klar tills 10 Mars. 
Budget 
 
Konsult 30tkr  
Innehåll i lådor 45tkr.  
Vi äskar alltså: 75tkr  
 
Arbetsplansmål 
•  
• Förbundet ska senast sommaren 2016 i samråd med distrikten ta fram ett förenings kit med 
syfte att bilda och utveckla föreningar. 
 
Personalresurs  
 
Vi kommer behöva hjälp med grafiskt utveckling kopplat till kittet. – tidigt Januari - SK 
Vi kommer även behöva hjälp från BIGS i implementering av verktyget till VU:ar. – När kittet är klart. 
 
 
 
Projekt 2.2 – Föreningsportal/föreningsapp 
Syfte 
 
Projektet går ut på att utveckla en kompletterande digital föreningssida/app. 
 
Innehåll och metod  
 
Projektet kommer gå ut på att utveckla antingen en app eller en ny kompletterande del på 
hemsidan som skulle bli en mer interaktiv sida för föreningarna att hitta det de är ute efter. De ska 
själva alltså inte behöva veta exakt vad det är utan guidas mer till innehållet de är ute efter. 
Tanken är att det ska bli en mer självklar väg för föreningar att få tag i kommunikation. 
Det här arbetet går självklart handihand med föreningskittet då det kommer finnas länkade delar i 
dem båda.  
 
Vi kommer att börja med att göra en tydligare plan för vad ”appen/sidan” ska innehålla, bland annat 
har det gjorts anspråk på olika insticksmoduler från andra utskott.  
Ex: 
Demokrati – vill ha en app för att identifiera närliggande  
Påverkan – Uppmaning till aktion, påverkans-kit.  
 



Handlingar till möte med UNF:s FS  2015-11-13–15 

76 (99) 

Det kommer tillsättas en projektledare som tillsammans med strategisk kommunikatör kommer 
jobba tätt för att ta fram och utveckla den här delen. Webb-utvecklings-byrå kommer kontaktas i 
samband med utförandet.  Färdiga prototyper kommer bollas mot verksamhetsutskottet och en 
extern referensgrupp som kommer bestå av distriktsaktiva. 
 
När vi landar i något kommer vi lansera det och börja med implementering hos  
 
Ansvarig från utskottet 
 
Max Johansson 
 
Tidpunkt 
 
Det kommer kickas igång i samband när föreningskittet börjar närma sin färdiga form.  – Februari 
Utvecklas och skapas Mars- Juli. Och färdig del i Augusti.  
Budget 
 
Konsult  och webb utveckling 215tkr 
Arbetsgrupp/referensgrupp 10tkr  
Vi äskar alltså 225tkr från överbliven budget 2014 som då var kopplade till hemsidan. 
 
Arbetsplansmål 
•  
• Förbundet ska senast sommaren 2016 i samråd med distrikten ta fram ett förenings kit med 
syfte att bilda och utveckla föreningar. 
 
Personalresurs  
 
Vi kommer behöva hjälp med strategisk kommunikation löpande under hela processen.   
Februari – Augusti  

 
 
Delområde 3 – Insamling 
 
Nuläget 
 
I nuläget genomförs knappt hälften av insamlingarna som ska genomföras för att uppnå 
arbetsplansmålen, och delar av de som genomförs är endast riktade mot medlemmar, till exempel 
på en filmkväll, och andra befintliga aktiviteter, och är inga extra aktiviteter. Den här sortens 
insamlingsaktiviteter bidrar inte med några större summor Pengar  
 
Framtiden 
 
I framtiden ska det genomföras fler insamlingar, och dessa ska vara mer utåtriktade. Det bidrar 
även till mer och andra pengar än de från medlemmarna. Utåtriktade aktiviteter visar även att unf 
finns, och att vi bryr oss. 
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Delområde y 3 Insamling  

 Deltagar-
antal 

Arbets-
grupper 

Material Pengar till 
distrikt 

Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt y.1 250/år 
 

- x 
 

x 
 

- 21000 21000 

 

Projekt 3.1 – Insamling 
Syfte 
 
Syftet med projektet är att det ska genomföras fler insamlingsaktiviteter att dessa ska vara 
utåtriktade. 
  
Innehåll och metod  
 
Ändra distriktsbidraget så att en insamlingsaktivitet definieras som ”En utåtriktad aktivitet där 
minst fem personer deltar under minst 2 timmar”  
  
Information till distrikten via d-nytt, och faddergruppen hjälper till med den personliga kontakten 
och peppen. Distrikten ska i sin tur förmedla det till föreningarna.  
 
 
Ansvarig från utskottet 

 
Max Johansson 
  
 
Tidpunkt 
 
Fokus runt världens barn kampanjen. – september Oktober 
 
Budget 
 
Pengar till distrikten ska tas från budgetposten distriktsbidrag.  
6000 Pengar till material till insamling 
15 000 Grafiskt material  
Vi äskar alltså: 21tkr  
Vi vill även trycka på att en vital del är en pott kopplat till insamlingsaktiviter ur 
distriktsbidraget. Summa 75tkr 
 
Arbetsplansmål 
 
UNF genomför 100 insamlingsaktiviteter 
•  



Handlingar till möte med UNF:s FS  2015-11-13–15 

78 (99) 

• UNF genomför 50 utåtriktade lokala värvnings- eller attitydpåverkansaktiviteter med globalt 
fokus 
 
 
Personalresurs  
 
När: april/maj 
Vad: Hjälp med grafiskt material  
Hur: Hjälp med design 
Vem: Kajsa? 
  
 
Delområde 4 – Stödgruppsammarbeten 
 
Nuläget 
 
I nuläget uppskattas det att hälften av distrikten genomför någon form av samarbete med 
stödgrupper, och det uppfattas i övrigt som ett stort och krångligt projekt. 
  
Framtiden 
 
I framtiden ska distrikten ha fler stödgruppssamarbeten. Detta ska ske genom att distrikten ska 
förstå att det är något naturligt, som inte är svårt att genomföra. 
 

Delområde 4– Stödgruppsamarbeten  

 Deltagar-
antal 

 

Arbets-
grupper 

Material Pengar till 
distrikt 

Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 1.1 - - x - - - - 

 

Projekt 4.1 – Stödgruppsamarbeten 
  
Syfte 
Projektet syftar till att fler stödgruppsamarbeten ska genomföras. 
 
Innehåll och metod  
 
Prata med distrikten om hur ett stödgruppsamarbete enklast görs, och fördelarna av dessa. Samt 
att i värvarkittet ha tydlig information om vad unf är. 
 
   
Ansvarig från utskottet 
  
Lovisa 
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Tidpunkt 
 
Hela året. Nathalie när  
 
Budget 
 
Pengar till material tas från värvarkittet. 
 
Arbetsplansmål 
 
I de distrikt där det är möjligt finns det ett samarbete med stödgrupper eller liknande verksamhet. 
 
 
Personalresurs  
 
Samma som är inkopplad till värvarkittet 
Tydlig kommunikation till Värksamhetsutvecklare. 
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Strategiuppdrag (punkt 8 i, bilaga § 5:18) 

Bakgrund  

Under september-FS bordlade vi frågan om det uppdrag förbundsstyrelsen fick från 
kongressen angående strategisk långsiktighet i organisationen. En del förändringar har skett i 
det underlag som läggs fram till förbundsstyrelse men precis som förra gången syftar 
underlaget till att ge tillräckligt mycket information till förbundsstyrelsen för att kunna ta ett 
bra beslut. Den här gången är det dock mer inriktat på att uppnå en gemensam tolkning av 
uppdraget från kongressen.  

Tolkning av uppdraget 

De exakta odralydelser som vi har fått med oss från kongressen är följande. 

att uppdragsge åt förbundsstyrelsen att utreda olika alternativ för 
UNF att nå gemensam strategisk långsiktighet 

att presentera resultatet av utredningen till kongressen 2017 och 
utifrån resultatet presentera eventuella förslag på strategisk 
långsiktighet 

De fetmarkerade orden är de som vi borde lägga störst vikt vid. Det är också de här orden som 
ger oss vad vi ska göra, dessa behöver alltså tolkas.  

Att-satserna från kongressen ger oss tre olika uppdrag.  

 

Dessa uppdrag kanske verkar tydliga men det finns ändå olika sätt att uppfylla dem på.  

Olika vägar att gå  

Jag har funderat fram 3 olika, konkreta vägar för förbundsstyrelsen att gå gällande det här 
uppdraget. De är som följer.  

Låta kongressen bestämma 

Vi gör en utredning och landar i fördelar och nackdelar med olika alternativ för att uppnå 
strategisk långsiktighet. Vi presenterar resultatet på antingen kongressen, förbundssamlingen 
eller kongressförfesten.  

Tillsammans med resultatet presenterar vi olika förberedda förslag utifrån utredningens 
resultat. T.ex. kanske ett strategidokument anges som ett alternativ i utredningen och vi 
presenterar då ett färdigt förslag på en strategi. Detta skulle innebära att alla de olika alternativ 

Utreda  
Presentera 

resultatet av 
utredningen 

Presentera 
förslag 
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som utredningen landar i behöver kompletteras med färdiga förslag att presentera. Det är en 
klar nackdel, arbete blir otroligt omfattande. Istället för att satsa på att göra ett förslag bra 
behöver flera olika förslag förberedas till en så pass hög kvalité att kongressen ska kunna 
besluta om dem.  

Ytterligare en nackdel med det här alternativet är att det är svårt att implementera en mängd 
olika alternativ i landet. Det ger oss ingenting att ta fram förslag som ingen använder sig av.  

Låta kongressen bestämma 2.0 

En utredning genomförs och landar i olika förslag på hur UNF skulle kunna uppnå strategisk 
långsiktighet. I det här alternativet innebär ”förslag” inte färdiga, förberedda dokument som i 
alternativer ovan, utan ordet ”förslag” tolkas snarare som olika förslag på handlingsalternativ.  

Nackdelen med det här alternativet är att processen att uppnå strategisk långsiktighet inom 
UNF blir långdragen. Det är inte förens efter kongressen 2019 som det kommer att kunna 
uppnås eftersom vi, genom att välja det här alternativet, ger nästa förbundsstyrelse i uppdrag 
att ta fram det konkreta förslaget, alltså ett dokument som ska klubbas 2019.  

Vi bestämmer själva 

En grupp utreder olika alternativ för UNF att uppnå strategisk långsiktighet. Fördelar och 
nackdelar lyftas fram med varje alternativ för att gruppen ska kunna landa i ett alternativ de 
tycker är bäst. Gruppen presenterar detta för förbundsstyrelsen, som får välja om de vill följa 
gruppens alternativ eller välja ett annat alternativ.  

Sedan tillsätts en grupp vars uppgift är att, utefter det alternativ som förbundsstyrelsen valde, 
förbereda ett förslag att presentera för landet. Förslaget presenteras för förbundsstyrelsen 
som får välja om de vill lägga fram det här som ett förslag. Efter förbundsstyrelsens beslut 
påbörjas ett omfattande implemetteringsarbete. Utan ett implemetteringsarbete är risken att 
vi står där med ett fint dokument men som i praktiken inte gör någonting alls.  

Förslaget presenteras sedan på lämpligt förbundsarrangemang för att senare lyftas upp på 
kongressen. Kongressen beslutar förhoppningsvis i enlighet med vårt förslag och UNF har 
kommit en bra bit på vägen mot en långsiktighet som gör att vår organisation kommer leva 
längst av alla.  

Nackdelen med det här alternativet är att vi chansar på vilket alternativ som kongressen 
kommer tycka är bäst. Det finns en risk att vi utreder, bestämmer oss för ett alternativ, ett 
omfattande arbete läggs ner på att ta fram ett skriftligt förslag som senare faller på kongressen 
och vi är tillbaka i samma läge som vi befinner oss i just nu.  

Vilken väg ska vi ta? 

Sammantaget, anser jag, att alternativ 3 är det som kommer gynna UNF bäst. Vi följer 
kongressuppdraget och dessutom är det den processhanteringen som snabbast kommer att ge 
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resultat. Genom att satsa på ett förslag fullt ut, övertygade om att det är det som kommer vara 
bäst för UNF, ökar vi sannolikheten för att det skulle kunna klubbas på kongressen. Samtidigt 
minskar vi risken för att nästa förbundsstyrelse efter kongressen 2017 kommer stå på samma 
ruta som vi står i idag.  

 

Med grund i ovanstående föreslår jag därför förbundsstyrelsen besluta  

att välja att agera enligt alternativ 3 i ovanstående förslag  

att ge Isabelle Benfalk i uppdrag att tillsätta en utredningsgrupp  

att utredningsgruppen ska, till förbundsstyrelsemötet i mars, presentera resultatet 
av utredningen. 

Isabelle Benfalk 
Vålkojan, 2015-10-31 
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Attitydpåverkan (punkt 8 j, bilaga § 5:19) 

Bakgrund 

Under september tillsattes en grupp med ansvar över den kommande 
attitydpåverkanssatsningen.  

Attitydpåverkanssatsningen baseras på idén om att UNF skulle kunna sälja någon typ av 
föreläsningar till skolor.  Detta för att UNF skulle kunna hålla på med inkomstbringande 
verksamhet och att dess överskott skulle kunna gå tillbaka in i verksamheten.  

Att UNF behöver hitta andra former av inkomster än miljonlotteriet i framtiden är nog ingen i 
nuläget omedveten om.  

Med detta som utgångspunkt började vi i gruppen gräva djupare och har fram tills 
förbundsstyrelsemötet tagit fram ett underlag för förbundsstyrelsen att ta ställning till. 

Analys 

UNF har som tidigare nämnt haft exakt dem här tankarna. Hurra för ungdomsorganisationer 
och dess ”superba-minne”. I den här analysen kommer bland annat lyftas upp de tidigare 
metoderna som UNF har jobbat med, andra metoder som externa aktörer tagit fram och 
skolverkets egen utvärdering av förebyggande skolmetoder.  

Det som är viktigt att förstå är att attitydpåverka och ANDT arbete är nästan lite samma sak, 
men det finns en ideologisk skillnad. Det ANDT-arbetet som görs i skolor just nu syftar endast 
till att senarelägga alkoholdebuten och få folk att dricka måttligt och det arbetet vi gör syftar 
till att förändra den grundläggande synen på alkohol och skapa fler personer som blir 
nykterister.  

Det betyder alltså att vi har två olika målsättningar och därför borde vi använda oss av andra 
metoder än de som ingår i det vanliga ANDT-arbetet.  

Begreppsdefinitioner 

Några enhetliga definitioner av begreppen kring undervisning om alkohol, narkotika dopning 
och tobak finns inte. Traditionellt brukar en sådan undervisning kallas för ”ANDT 
undervisning”. För att beteckna en undervisning i skolan om alkohol, narkotika, dopning och 
tobak används i denna text omväxlande begreppen ”ANDT-undervisning” och ”undervisning 
om alkohol och andra droger” (en beteckning som också används i skolans styrdokument). 
Även frågor om sniffning och annat missbruk inkluderas ibland i denna undervisning. Skillnad 
görs mellan begreppen ”undervisning” och ”preventivt arbete”. Med ANDT-undervisning 
menas en undervisning som handlar om alkohol, narkotika, doping och tobak, eventuellt också 
andra droger. Begreppet ”ANDT- preventivt” arbete används för att beteckna mera 
övergripande aktiviteter i skolor som har till syfte att förebygga bruk av alkohol, och andra 
droger bland eleverna. ANDT-undervisning kan alltså vara en del av ett sådant, bredare 
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preventivt arbete. Men det finns också ANDT-preventiv verksamhet som saknar inslag av ren 
ANDT-undervisning.  

Sådana exempel kan vara skolövergripande aktiviteter för att öka elevernas trivsel i skolan, 
initiativ för att öka föräldraengagemanget i skolan och stärka föräldrarna i att utveckla 
gemensamma och tydliga normer och regler för sina barn. Andra sådana insatser är att stärka 
lärarnas förhållningssätt och ledarskap i klassrummet med syfte att skapa lugn och arbetsro 
och att utveckla elevernas sociala och emotionella färdigheter. Ett effektivt arbete mot 
mobbning på skolan samt åtgärder för att minska den ogiltiga frånvaron, har också visat sig ha 
generellt förebyggande effekter. 

Risk- och skyddsfaktorer  

Inom forskning för att förebygga ohälsa spelar begreppen risk- respektive skyddsfaktorer en 
viktig roll. En riskfaktor är ett socialt, psykologiskt eller biologiskt förhållande som kan leda 
till problem för hälsa, utveckling, anpassning eller beteende.  Skyddsfaktor minskar däremot 
risken för att problem ska uppstå även om riskfaktorer föreligger. Frånvaron av en 
skyddsfaktor, exempelvis trivsel i skolan, åtföljs oftast av motsvarande riskfaktor, i detta fall 
låg studiemotivation och vantrivsel i skolan. Skydds- och riskfaktorer kan på så sätt sägas 
utgöra de båda sidorna av samma mynt. 

Som skyddsfaktorer, vilka går att utveckla och stärka i skolans undervisning, brukar bl.a. anges 
trivsel med och i skolan, coping d.v.s. förmågan att hantera uppkomna problem och konflikter 
samt social kompetens såsom bl.a. förmågan att skaffa och behålla goda vänner. Sannolikheten 
för bl.a. hög alkoholkonsumtion i ungdomsåren ökar med antalet riskfaktorer en är utsatt för 
och minskar med antalet skyddsfaktorer en har tillgång till. Ett medvetet arbete i skolan för att 
stärka skyddsfaktorer och reducera antalet riskfaktorer bör alltså ha en tydlig alkohol, 
narkotika och tobakspreventiv effekt. 

Kontraproduktiv ANDT-undervisning: 

Det finns också forskningsresultat som antyder att vissa typer av ANDT-undervisning kan vara 
kontraproduktiv, d.v.s. öka elevernas intresse för och benägenhet att testa alkohol och droger. 
Ett exempel är Andersson och Thorsen1 som i sin forskningsgenomgång finner att en 
undervisning om alkohol och droger som endast har som mål att öka elevernas faktakunskap 
om preparaten och deras verkningar på kroppen, riskerar att öka vissa ungdomars benägenhet 
att testa och experimentera med sådana preparat. Liknande resultat påvisas i en amerikansk 
forsknings- och materialgenomgång. Där betecknas följande strategier som ineffektiva eller 
t.o.m. kontraproduktiva om det gäller att påverka elevernas attityder och beteenden: 

• Skrämselpropaganda och moraliserande undervisning, 

• En undervisning som endast informerar om ANDT och riskerna med dessa preparat, 

                                                                            
1 Andersson, T, Thorsen T,(2002). Upplysning och undervisning begränsar det alkohol och narkotikaproblemen? 
Stockholm; Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning, 



Handlingar till möte med UNF:s FS  2015-11-13–15 

85 (99) 

• En undervisning som enbart syftar till att skapa ett emotionellt välbefinnande och 
ytligt självförtroende hos eleverna utan att de utvecklar kunskap om alkohol, narkotika 
och tobak eller får öva handlingssätt som de kan ha glädje av i svåra valsituationer, 

• Episodiska insatser i form av enstaka temadagar eller besök/föreläsningar av f.d. 
missbrukare. 

Projekt som UNF jobbat med tidigare - Attitydpåverkande 

Fake Free är ett koncept som granskar alkoholkulturer och antidrogmetoder. Istället för att 
svartmåla alkoholdrickare och bara lyfta fram de negativa konsekvenserna av alkohol vill Fake 
Free istället öppna upp och undersöka festen och det fantastiska i berusning. 

Snacka fest var ett metodmaterial som skulle skickas ut till skolor.  Materialet bestod av två 
delar, dels en faktadel, även kallad input, och en metoddel, kallat moduler. Inputdelen består 
utav två delar, en bakgrundsdel och en mer fördjupande del. Faktadelarna beskriver bland 
annat alkoholnormen, hur berusningspsykologi fungerar och forskningen bakom Fake Free. 
Materialet är en beställning från UNF som sökte en skolmetod som byggde på Fake Frees 
idéer. Den slutgiltiga målgruppen är alltså ungdomar (13-19 år) där UNF är förmedlare av 
budskapet. Det fanns även en tanke om att materialet ska kunna användas av personal som på 
ett eller annat sätt kommer i kontakt med ungdomar, t ex lärare, fritidsgårdspersonal och 
fotbollscoacher, men den primära målgruppen som förmedlare av budskapet är UNF:are. 

oPåverkad är ett material som på ett modernt sätt lyfter upp alkoholnormen till diskussion i 
klassrummet. Metoden handlar om att deltagarna skall få en bra grund att utgå ifrån när de 
fattar beslut kring sitt eget drickande. Diskussionen förs i åtta pass som tillsammans 
behandlar alkoholen och dess roll i olika sammanhang. Materialet handlar om hur alkohol kan 
påverka dem själva och deras omgivning, hur samhället påverkas samt hur en idag samtalar om 
alkohol och den rådande alkoholnormen. 

UNG är ett sätt att diskutera och lära sig mer om de viktiga frågorna som rör känslor, kompisar 
och droger. Faktadiskussioner om alkohol, kompisar och ens omgivning i studiecirkel format. 

Trivselgerillan var en skolmetod som UNF Jönköping tog fram och skapade. Projektet verkar 
främst genom skyddsfaktorer som att få elever att trivas i skolan, ge dem känslan av att kunna 
påverka och att ge en möjlighet till en meningsfull fritid. Genom att skapa trivselgerillor ville 
projektet visa hur en med enkla och roliga aktiviteter kan påverka sin omgivning mer än vad en 
tror. Och på det här sättet jobba attitydförändrade hos ungdomar.  

Bryt! är en kampanj där UNF vill belysa alkoholnormen som den ser ut i dagens samhälle, med 
fokus på hur normen ser ut i studentsammanhang.  Syftet är därmed att få studenter att börja 
tänka på alkoholnormen för egen del likväl som ur ett större perspektiv.  På så sätt förändra 
attityder vilket i sin tur leder till ett förändrat beteende kring alkohol 
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Vår konkurrens  

De finns ganska många andra konkurrenter när det kommer till ANDT-arbete. Bland annat har 
Sprit och Vinleverantörsföreningen själva ett metodmaterial som heter ”Prata om Alkohol” 
som är helt gratis och är det mest använda materialet i nuläget. Målet för Sprit och 
Vinleverantörsföreningen anges i förordet och är att ”verka för en sund dryckeskultur” vilket 
enligt SVL innebär bl.a. att ”ungdomsåren ska vara befriade från alkohol”. Även om 
målsättningen uttrycks på detta vis går flera av övningarna ut på att eleverna ska lära sig en 
”ansvarsfull alkoholkonsumtion”. Denna målsättning står inte i direkt strid med skolans 
styrdokument inom området men väl med en del av samhällets andra ”styrdokument” som 
hävdar att ungdomsåren bör vara alkoholfria. Samtidigt som materialet erkänner att det är ett 
faktum att många ungdomar dricker alkohol. Och drar slutsatser som ”Om de inte kan 
övertygas om att sluta, är det viktigt att de dricker på ett sätt som minskar riskerna för olika 
typer av skadeverkningar.”  

Det finns även andra material som används, men inte i lika stor utsträckning som detta. 

Vad kan vi dra för slutsatser av det här då?  

1. Att det finns en marknad och intresse för ANDT-förebyggande material.  
2. Att ingångsvägen för att komma in på marknaden knappast kan vara att försöka slå ut 

dem som finns genom att förenkla ANDT-arbetet. (Det har visat vara sig 
kontraproduktivt) 

3. Att vi måste få skolor/kommuner att förstå att det materialet som SVL/andra aktörer 
tagit fram är kontraproduktivt och riskerar i större grad att öka alkoholkonsumtionen 
på längre sikt.  

Falluckor 

Vi har även hittat vissa falluckor som UNF gått i förut, några av dem är: 

Missbedömning av internkompetens, vi har alldeles för hög tilltro till vår egen kompetens i 
frågan och det har ett flertal gånger visat sig att de materialen vi själva utvecklat och tagit fram 
istället hade lika väl haft en negativ effekt på ungdomars attityder till alkohol. Vi har även gjort 
misstaget att försökt skapa material för en alldeles för bred målgrupp. Vi har även försökt 
förenkla det attitydförändrade arbetet och försökt skjuta iväg det på andra aktörer som 
skolor/lärare. Vilket i sin tur har visat sig varit kontraproduktivt det med. Enkelt är alltså dumt 
i den här frågan, i alla fall om vi ska jobba med att förändra attityder. Oftast så behövs en mer 
komplex syn på det hela och ett mer omfattande arbete.  

Vi kan inte heller från gruppen belysa tillräckligt mycket att: Alla satsningar som tidigare har 
gjorts har varit för frikopplade från den vanliga verksamheten. Vill vi helt ärligt ge oss in på en 
attitydpåverkanssatsning så måste vi göra det till en naturlig del av verksamheten för hela 
UNF.  
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Vi tror även det är viktigt att belysa att pengarna som är tänkta att få in kanske inte ska ses som 
direkta inkomster till förbundet och är möjliga att använda till vad som helst. Utan snarare att 
de pengarna vi eventuellt skulle kunna tjäna in skulle i sådana fall fastna i distrikten. Vilket 
innebär att det kanske i framtiden ska vara ett sätt att få in pengar på en lokal nivå för att 
sponsra verksamhet. Vilket i framtiden skulle kunna göra distrikten mer självständiga. 

Tidigare omgångar har det även varit bråttom till start med satsningar, och en har inte arbetat 
ut en färdig metod först utan valt att blåsa på med projektanställningar i tidigt stadie och låtit 
dessa ta fram metoden och tillika fått sköta genomförandet av metoden. Det är inte alltid bästa 
sättet om en vill lyckas riktigt bra, utan en kanske behöver olika typer av kompetens i olika 
perioder av ett projekt.  

UNF bör satsa  

Men för att göra detta krävs en tydlig plan, en bör se till att inte gå i samma falluckor som 
tidigare. Men också titta på de tidigare projekten som gjorts och vad som har varit 
framgångsrikt med dessa. 

En borde också se till att inte lägga alla ägg i en korg så att säga, en metod kommer inte vara 
segrande. Utan se till att ta fram olika metoder för att öka chansen att träffa rätt. 

Uppföljning 

November 2015 

Förebygg.nu genomförs och intressenter letas upp för att lättare kunna blåsa på när vi har 
färdiga metoder. Men också för att få bättre underlag vad kommuner/landsting/skolor är 
beredda att betala för. 

Direkt efter november FS 

Vi tror att den bästa fortsättningen är att vänta lite med anställningen och göra externa 
beställningar på metoder.  Vi tänker oss att det borde utvecklas två metoder, en för högstadier 
och en för gymnasieelever.  Dessa bör tas fram och utformas under projektet första stadier och 
med tydliga riktlinjer från attitydpåverkansarbetsgruppen och generalsekreteraren. I samband 
med det här bör båda metoderna ses över av externa insatta i ämnet.  

Februari – Mars 

Nyanställd projektledare finns på plats. Överlämning görs av de framtagna och genomgångna 
metoderna till projektledare. Mer detaljerad projektplan tas fram av projektledare 
tillsammans med attitydpåverkansarbetsgruppen. 
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April-Maj-Juni 

Skolor kontaktas, metoderna provkörs, projektansvarig för samtal med attitydpåverkans-
arbetsgruppen om hur arbetet går. Hur metoderna funkar och vad vi skulle kunna göra för att 
förbättra dem. 

Juni-Juli 

Utvärdering görs för att se om vi tror på metoderna tillräckligt mycket för att våga gå vidare 
med dem till nästa fas. Bedömningen görs tillsammans med projektledare, generalsekreterare 
och attitydpåverkansarbetsgruppen. 

Augusti 

Om det var tillräckligt bra, så bra att attitydpåverkansarbetsgruppen känner att vi tror på det 
här. Då går vi vidare till nästa steg som är att ta fram koncept för att utbilda VU:ar och ideella i 
arbetet. Som vi pratat om tidigare måste det bli en naturlig del av verksamheten. 

September till november 

Fler testgenomgångar görs i koordination av projektledaren tillsammans med distrikt och 
verksamhetsutvecklare.  

December  

Utvärdering genomförs i samband med distrikten, projektledare, generalsekreterare och 
attitydpåverkansarbetsgruppen.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta: 

att ge fortsatt ansvar till attitydpåverkansarbetsgruppen för att ta vidare arbetet, 
samt 

att förbundsstyrelsen har som mål med attitydpåverkanssatsningen ska bli en 
naturlig del av den framtida verksamheten. 

Max Johansson, Maria Emilsson och Olle Gynther Zillén 
Stockholm, 2015-10-29 
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Erfarenhetsutbyte (punkt 8 k, bilaga § 5:20) 

Uppdrag 

att ge förbundsstyrelsen i uppgift att tillsammans med UNF:s distriktsstyrelser se 
över hur man på bästa sätt ska kunna jobba med erfarenhetsutbyten mellan 
distrikten, både på förenings- och distriktsnivå. 

Under September FS beslutade vi 

att tillsätta Max och Tove som ansvariga för arbetsgruppen, samt 

att de får ansvar att tillsätta två externa medlemmar med förtroendeuppdrag i UNF, 
samt  

att gruppen ska återkomma med underlag till förbundsstyrelsemötet i november 
hur vi praktiskt skulle kunna jobba med det här och genom vilket utskott. 

Upplägg 

Vi drog igång arbetet snabbt och började leta fram personer som skulle vilja delta i sådan här 
grupp. Vi landade sedan i att välja in både Therese Dahlén och Niklas Gustavsson till gruppen. 
Därefter kallades det till möte för ett brainstorming/diskussionsmöte hur förbundsstyrelsen 
på bästa sätt skulle kunna ta vidare arbetet. 

Resultat 

Gruppen har under mötet kommit fram till att det görs ganska mycket satsningar kopplat till 
det här målet och att det egentligen behöver göras mer av vissa saker, eller se till så att fokusen 
under vissa samlingar bli erfarenhetsutbyten. Men de medskicken vi vill ge är: 

1. Att fler FSS:er genomförs och ett högt fokus under dessa blir idéutbyten.  
2. Att ett extra bidrag för distriktsövergripande FSS:er kanske borde införas 
3. Att framtida samlingar som arrangeras på förbundsnivå har ett högt folkbilningsfokus 

Uppföljning 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att faddergruppen får som medskick att uppmuntra distrikten till mer 
distriktsöverskidande FSS:er, 

att ge faddergruppen i ansvar att distribuera 25tkr ur distriktsbidraget för att gynna 
distriktsöverlappande FSS:er, 

att framtida arrangörer av DSS:er/förbundssamling har med erfarenhetsutbyten 
som en viktig del i samlingen, samt 
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att notera rapporten 

Max Johansson, Tove Achrénius 
Vällingby, 2015-10-30 
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BIldningsplan 2016 (punkt 8 l, bilaga § 5:21) 

Syfte 

Syftet med bilagan är att diskutera och fastslå en plan för förbundets bildningsinsatser under 
2016. 

Inledning 

Bilagan är indelad i två delar. 

Den första delen handlar om vilka aktiva utvecklingsprocesser på bildningsområdet som bör 
äga rum under 2016. Dessa ämnar skapa större förändringar och är sådant som skiljer sig från 
det som går på rutin. 

Den andra delen handlar om vilka rutinmässiga insatser som bör ske under 2016, det vill säga 
sådant som vi alltid gör. Det handlar inte om att det inte kommer ske någon utveckling på 
området, men att det inte handlar om några större processer som förändrar förutsättningarna 
helt. 

Till den andra delen finns också förslag på rollfördelning för bildningsinsatserna. Eftersom 
förbundsstyrelsen 2015-2017 valt att organisera sig på ett annorlunda sätt än tidigare 
förbundsstyrelser faller en del av den etablerade praxis gällande bildningsarbetet. Därför har 
jag föreslagit en rollfördelning som ska förtydliga vad som gäller och vad vi kan förvänta av 
olika instanser i organisationen. Jag har i största möjliga mån försökt utgå från 
arbetsordningen och det jag uppfattar som en naturlig uppdelning som följer 
arbetsordningens andemening. 

Med det sagt, bildningsarbetet är naturligtvis något som måste genomsyra hela UNF och alla 
förbundsstyrelseledamöter har naturligtvis ett ansvar för att försöka sprida och implementera 
UNF:s bildningssystem. 

1. Aktiva utvecklingsprocesser 

Få igång bildningsdatabasen 

Bildningsdatabasen lanserades i samband med den nya hemsidan under föregående 
mandatperiod. Tanken var att bygga upp ett digitalt bibliotek av lättillgängliga material. 
Materialet ska kunna användas under utbildningar och studiecirklar, men också av enskilda 
medlemmar som vill lära sig mer om ett specifikt område. 

Bildningsdatabasen är en bra plattform för oss att strukturera upp och rama in allt den 
förtecknade och icke-förtecknade material som finns i UNF. I sitt nuvarande skick gapar den 
dock förhållandevis tom. Då utskotten inte längre är organiserade enligt 
verksamhetsområdena är det också ytterst oklart om någon instans utöver bildningsledaren 
känner ett ägandeskap för att fylla databasen. 
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Förslaget är därför att anordna en särskild bildningshelg, BILDA, som är inriktad mot UNF:s 
bildningskader. Tanken är att samlas för att producera, digitalisera och sammanställa material 
som kan laddas upp till bildningsdatabasen. Förhoppningsvis kan vi efter helgen ha fått in 
tillräckligt mycket material i databasen för att den ska kunna fylla sin funktion. 

När: 19-21 februari 

Var: Stora Essingen 

Vem: 12 personer 

Kostnad: 30 000 kronor 

Specificera Specialister 

Specialister har nu funnits i över 4 år och konceptet har på det stora hela fungerat bra. 
Riktlinjerna för att anordna en Specialist har dock varit väldigt flytande. När det kommer till 
innehåll handlar det om mindre än en A4-sida med tips och exempel på saker som man skulle 
kunna ta upp under kursen. 

Såvitt jag förstår har tanken tidigare varit att hålla det flytande för att generera så mycket 
ägandeskap som möjligt till arrangörerna, samt att göra det snabbt och enkelt att genomföra 
en Specialist. Problemet har varit att riktlinjerna varit otydliga och kvalitén skiftat mycket från 
Specialist till Specialist. Jag tror att man behöver ge tydligare ramar för vad en Specialist ska 
innehålla och vad man ska gå igenom. 

Rent subjektivt uppfattar jag också ett generellt kunskapsunderskott i organisationen inom 
våra profilfrågor. Till stor del tror jag att det har att göra med en generell otydlighet och 
spretighet i våra material. Vissa är digitala, andra är fysiska, några är med NBV, andra är med 
IOGT-NTO och några ligger och samlar damm på Stora Essingen och kan bara nås om man vet 
om att de finns. Mycket är heller inte förtecknat (i alla fall inte på ett tillgängligt sätt) utan 
sitter i väggarna och går därmed förlorat i generationsskiften. 

Som ett led i att höja den generella kunskapsnivån i organisationen föreslår jag därför att 
bildningsledaren under 2016 ska revidera riktlinjerna för Specialisterna och specificera 
tydligare vad som ska ingå i en Specialist. Riktlinjerna ska innehålla (1) en obligatorisk del som 
innehåller det mest väsentliga inom varje verksamhetsområde och (2) olika förslag eller 
exempel på inriktningar och vilket material man kan ha som grund för dessa samt (3) exempel 
på moduler för hur man kan lägga upp olika pass med hänvisning till bildningsdatabasen. 

Riktlinjerna ska även inkludera en del om pedagogik, folkbildningsmetodik och hur man kan 
lägga upp en utbildning ur ett folkbildningsperspektiv och undvika auktoritära 
inlärningsmetoder eller korvstoppning. 

Utöver det ska det till varje Specialist även tillkomma ett “Specialist-fundament” där den mest 
basala konkreta kunskapen som borde ingå som obligatorisk del i varje Specialist 



Handlingar till möte med UNF:s FS  2015-11-13–15 

93 (99) 

framkommer. Detta bör vara ett mycket kort tryckmaterial som också ska finnas digitalt. Det 
ska gå att ta med sig hem efter avslutad Specialist som referensmaterial. Det ska även kunna gå 
att läsa fristående för att få en grundläggande kunskap om verksamhetsområdet utan att 
behöva gå en Specialist. 

Hämta hem DO-nätverket 

DO-nätverket har under ett antal år drivits av Wendelsbergs folkhögskola på uppdrag av oss. 
Vi har levererat riktlinjer och ramar till Wendelsberg, som senare har skött det praktiska. Det 
har varit en avlastning för förbundsorganisationen och skett till ett väldigt förmånligt pris, 
samtidigt som DO-kåren fått tillgång till de resurser som finns på en folkhögskola. 

Frågan har tidigare väckts varför vi har valt att lägga ut just DO-nätverket på Wendelsberg. 
DO-nätverket är annars ett väldigt bra tillfälle för förbundsorganisationen att knyta band och 
förankra tankar, idéer och planer med nyckelpersoner i distriktet. Förslaget är därför att gå 
över till att utföra DO-nätverket i egen regi. Vad vi tappar i expertkompetens och avlastning 
vinner vi i att få en bättre förankring med DO-kåren. 

Att bryta och hämta hem DO-nätverket handlar inte om att nätverket utförts på ett dåligt sätt 
av Wendelsberg, utan om att som förbundsorganisation knyta starkare band med DO-kåren. 

Skapa handlingsplan för långsiktigt arbete med material 

Historiskt har UNF lidit väldigt mycket av devisen att vi är bättre på att ta fram material än att 
använda oss av det. Detta så till den grad att vi inte ens har riktigt koll på vilka material vi har, 
var eventuella originalfiler finns för att kunna revidera dem eller trycka upp nya, och så vidare. 
Detta ledde till att man under föregående mandatperiod inledde ett arbete av att försöka 
sammanställa vilka material vi har. 

Denna sammanställning blev inte, vad jag förstått, färdigställd. Däremot pekar den på en väldig 
spretighet i de material som vi har. Materialen saknar röd tråd vad gäller inriktning, 
tillgänglighet, presentation och syfte. De flesta saknar också en tanke (eller åtminstone en 
plan) på hur de ska implementeras i organisationen. 

Detta är naturligt i en ideell folkrörelseorganisation som består av många, många kockar som 
avlöser varandra under en kortare tid. Men vi skulle kunna försöka rikta detta och samla in det 
i ett system så att vi får en sammanhängande tanke på hur material ska utvecklas och 
implementeras. Rimligtvis bör alla våra bildningsmaterial ha en tanke på hur de ska 
inkorporeras i bildningssystemet. Saknas en sådan tanke, saknas också en långsiktighet i 
materialet. 

Därför föreslås att det under 2016 görs en inventering av våra bildningsmaterial och det 
utarbetas en handlingsplan för hur vi ska arbeta med dem. 
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2. Rutinmässiga insatser 

DSS16 

Enligt budget ska en DSS genomföras under året. Förslagsvis genomförs denna under våren, 
strax efter DÅM-perioden är avslutad, för att också bli som en kick-off för de nyvalda 
distriktsstyrelserna. Utifrån detta bör den mest lämpliga helgen vara 22-24 april. 

• Bildningsledaren är ansvarig för schema, innehåll och inriktning. 

• Andre vice förbundsordförande är ansvarig för det praktiska kring arrangemanget. 

• Faddergruppen är ansvarig för att få in och sprida anmälan. 

• Förbundsstyrelsens ledamöter är ansvariga för att förbereda och genomföra innehåll. 

Förbundssamling 

Enligt praxis kommer IOGT-NTO-rörelsen att samlas i Karlstad i år för en gemensam 
förbundssamling. Datum och lokaler bör fattas beslut om i samråd med övriga IOGT-NTO-
rörelsen. 

• Riksstyrelseledamöterna är ansvariga för att samordna med övriga förbund. 

• Demokratiutskottet är ansvariga för arrangemang, anmälan och innehåll. 

Distriktsordförandesamling 

Enligt bildningssystemet ska distriktsordföranden få chans att träffas genom ett nätverk. 
Beroende på vad som beslutas i utvecklingsprocesserna kan detta bli ett större eller mindre 
arbete. Förutsatt att det beslutas som enligt förslaget bör fördelningen vara: 

• Demokratiutskottet är ansvarig för schema, innehåll och inriktning. 

• Andra vice förbundsordförande är ansvarig för det praktiska kring arrangemangen. 

Höjdarna 

Enligt bildningssystemet ska Höjdaren Socialt genomföras under våren 2016 och Höjdaren 
Förebygg genomföras under hösten 2016. 

• Bildningsledaren är ansvarig för att rekrytera och stötta huvudledare, som i sin tur är 
ansvariga för hela kursens innehåll och dess praktikaliteter.  

Julkursen (Kamratstöd) 

Enligt budget och bildningssystem ska en kamratstödsresa arrangeras under 2016. Detta bör 
vara julkursen. 

• Bildningsledaren är ansvarig för att rekrytera och stötta huvudledare, som i sin tur är 
ansvariga för hela kursens innehåll och dess praktikaliteter.  
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UNF:aren 

UNF:aren genomförs helt utan förbundets inverkan, men förbundet bistår med material. Dock 
behövs naturligtvis en instans som ser till att påminna och pusha distrikten till att arrangera 
UNF:aren. Det faller sig naturligt att denna instans är den som också har 
medlemsökningsarbetet på sitt bord då UNF:aren är en viktig del av medlemsökningsarbetet. 

• Bildningsledaren är ansvarig för materialet och riktlinjerna. 

• Verksamhetsutskottet är ansvarig för att få distrikt att genomföra UNF:aren. 

UNF:aren Avancerad 

UNF:aren avancerad finns i bildningssystemet, men har inget utvecklat material. Däremot 
finns lösa riktlinjer som är som rekommendationer för vad UNF:aren Avancerad kan 
innehålla. Eftersom det inte finns något material i dagläget (och behovet av UNF:aren 
Avancerad generellt inte bedöms som skriande) kan det därför finnas en poäng att inte fördela 
implementeringsansvar på någon instans. 

• Bildningsledaren är ansvarig för riktlinjerna. 

Föreningsstyrelsesamlingar 

Liksom UNF:aren genomförs föreningsstyrelsesamlingar utan direkt inverkan av förbundet, 
men där vi bistår med material. Precis som med UNF:aren kan det finnas en poäng att det 
utskott som äger föreningsutvecklingsfrågan också får ansvar för att försöka få distrikten att 
arbeta med föreningsstyrelsesamlingar. 

• Bildningsledaren är ansvarig för materialet och riktlinjerna. 

• Verksamhetsutskottet är ansvarig för att få distrikt att genomföra 
föreningsstyrelsesamlingar. 

Specialister 

Specialisterna arrangeras generellt av distrikt (eller någon annan icke-förbundsinstans), men 
måste godkännas av förbundet genom en ansökningsprocess som också stöttar de arrangörer 
som godkänns. Denna kontakt har tidigare skötts av bildningsledaren. Tidigare år har 
verksamhetsutskotten till viss del haft ett ansvar för att försöka få distrikt att arrangera 
Specialister med “deras” verksamhetsinriktning. Dessa utskott existerar inte längre. Dock 
behövs en förlängd arm ut i landet som kan påminna och pusha distrikten att arrangera 
Specialister, rimligtvis faddergruppen. 

• Bildningsledaren är ansvarig för materialet, riktlinjerna, ansökningsförfarande och 
stöttning av arrangörer. 

• Faddergruppen är ansvarig för att få distrikt att ansöka om att få arrangera Specialister. 
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Förslag till beslut 

att ge bildningsledaren i uppdrag att under 2016 arrangera en helg med syfte att fylla 
bildningsdatabasen. 

att under 2016 avsätta 30 000 kronor från Verksamhetsområdesprojekt för 
ovanstående ändamål. 

att ge bildningsledaren i uppdrag att under 2016 utveckla material kopplat till 
Specialisterna. 

att ge bildningsledaren i uppdrag att avveckla samarbetet med Wendelsbergs 
folkhögskola gällande distriktsordförandenätverk inför mandatperioden 2016-
2017. 

att ge bildningsledaren i uppdrag att ta fram en handlingsplan för långsiktigt arbete 
med UNF:s bildningsmaterial. 

att fastslå datum för DSS16 till 22-24 april. 

att fastslå rollfördelningen av bildningsinsatser 2016 enligt bilagan. 

Lucas Nilsson 
Stockholm, 2015-11-02 
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Distriktschocken (punkt 8 n, bilaga § 5:22) 

Bakgrund 

Som ni säkert vet finns det nu ett mål om 23 stycken självständiga distriktsstyrelser, ett högt 
men inte ett helt omöjligt mål. Det är några av våra distrikt som i nuläget knappt finns och det 
är det är inte i linje med kongressens vilja.  Vi behöver alltså ha en plan för att få igång dessa 
distrikt. 

I nuläget finns ingen plan för att starta upp dessa eller hur en faktiskt ska få ett distrikt på 
fötter. Med detta som bakgrund började jag fundera över vad som skulle behöva göras. 

Analys 

I mitt arbete med faddergruppen vet jag vad vi har för möjligheter att hjälpa distrikt. Den tid 
och engagemang som vi kan lägga är inte tillräckligt för att få igång ett distrikt från noll. Utan 
att det behövs något extra och det är inget som vi ur faddergruppen har möjlighet att ge i 
nuläget. 

Min analys är alltså att vi inte kommer uppnå det här kongressmålet på det sättet vi arbetar just 
nu. Utan vi behöver göra något mycket större som tar mer kraft och tid än vad faddergruppen 
kan lägga på dessa distrikt just nu. 

Resultat 

Det jag föreslår är alltså en Distriktchock, en större satsning, där vi blåser på med extra 
resurser, från ideella och anställda i ett specifikt distrikt för att se om vi skulle kunna 
”Chockstarta” dem. 

Helt ärligt ser jag det här som enda lösningen föra att faktiskt få igång ett distrikt ordentligt. 
Jag tror att med den vinden i ryggen som en får av en ordentlig chock kan komma riktigt långt. 

Hur skulle en sådan plan se ut då? 

Hur lång tid skulle det ta? 

Vilka resurser skulle vi behöva lägga på det här? 
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4 månaders plan 

Månad 1: (här behövs 3 vu:ar)  

• Värvningskampanj 1,5 Veckor 

• Stor UNF:are: 1 helg, 

• Uppföljning med verksamhetsgrupper. 

Månad 2: (här behövs  1 VU) 

• Verksamhetsuppföljning  

• Föreningsuppstart 

• Föreningsuppföljnng 

Månad 3 (Här behövs 1 VU) 

• FSS 

• Föreningsuppföljning 

• Letande av ny DS påbörjas 

Månad 4: (här behövs 1 VU) 

• DÅM genomförs 

• Arbetshelg genomförs 

Här ifrån tar den vanliga faddergruppen över 

Resurser: 

• 3 Vu:ar under värvningskampanj 

• 1 Ideell som leder arbetet 

• 35tkr till v-kampanj 

• 30 tkr till UNF:are 

• 20 tkr till FSS 

• 15 tkr till arbetshelg 

• Totalt 100tkr 

Mål 

• 200 medlemmar 

• 100 utbildade i UNF:aren 

• 8 Nya föreningar 

• En färdigutbildad distriktsstyrelse 
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Uppföljning 

Det vi behöver göra, är att planera arbetet mer utförligt. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att ge Max Johansson att verkställa ”Chockstart” i distrikt X. 

att avsätta 100 000 kr till detta. 

att ge Max i uppdrag att återrapportera till förbundsstyrelsen i Mars hur arbetet 
fortlöper. 

Max Johansson 
Stockholm, 2015-11-04 
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