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PROTOKOLL FÖRT VID UNF:s ADERTONDE KONGRESS I STOCKHOLM, MED 
BÖRJAN TISDAGEN DEN 3 JULI 2001 

Tisdagen den 3 juli FÖRSTA SESSIONEN 

  Ordf: Lovisa Lantz 
   Christer Wik 
   Björn Sandal 
  Sekr: Mikaela Bexar 
   Mathias Lövström 

 § 1 

KONGRESSENS ÖPPNANDE 

Förbundsordförande Lovisa Lantz välkomnade deltagarna och förklarade att efter gårdagens 
öppnade var det nu dags för allvaret. Hon föreslog att vi skulle börja med en sång och välkom-
nade Christer Wik fram som tog ton till Vill du våga en dust. Hon förklarade därefter kongres-
sen för formellt öppnad klockan 09.15. Innan förhandlingarna togs lite praktisk information 
om handlingar som skulle delas ut. 

 § 2 

UPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Mikaela Bexar, presidiet, förrättade upprop av ombuden. 68 ombud noterades som närvaran-
de. Även föredragande revisor Monika Lindgren samt Lovisa Lantz, Kenneth Hultgren, Claes-
Håkan Martinsson, Elin Lundgren, Rebecca Lindberg, Mikael Lindström och Marcus Wiklund 
från förbundsstyrelsen noterades som närvarande. 

Stockholms distrikt 
Farvash Razavi, Haninge 
Aron Juhlin, Saltsjö-Boo 
Anna Kerstin Andersson, Nacka, ersätter Per Jonsson 
Anna Johansson, Stockholm, ersätter Mårten Eklund 

Uppsala distrikt 
Tina Lindewall, Bålsta 
Per Bratt, Uppsala 
Nina Svensson, Uppsala 
Fia Sundnäs, Enköping 
Sylvie-Ann Larsson, Östhammar 

Södermanlands distrikt 
Lars Söderkvist, Malmköping 
Elin Carlstén, Sparreholm 

Östergötlands distrikt 
Robert Damberg, Motala 
Marcus Karlsson, Norrköping 
Robert Wallman, Söderköping 
Hanna Torbrand, Norrköping 
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Jönköpings distrikt 
Jimmy Wikström, Ödeshög 
Emma Enbjörde, Smålandsstenar 
Ann-Sofie Johansson, Smålandsstenar 
Ulf Axelsson, Gislaved 
Evelina Gustavsson, Vaggeryd 

Kronobergs distrikt 
Hugo Hermansson, Växjö 
Anna Svensson, Växjö 

Kalmar distrikt 
— 

Gotlands distrikt 
— 

Blekinge distrikt 
Nina Johansson, Olofström 
Madeleine Olsson, Sibbhult, ersätter Fredrik Andersen 
Rebecca Lundqvist, Ronneby 
Minna Carlsson, Jämshög 
Karolina Ådahl Persson, Ronneby 

Skånes distrikt 
— 

Hallands distrikt 
Tommy Ossawy, Hyltebruk 
Max Dirik, Halmstad 
Leonard Axelsson, Långås 

Göteborgs distrikt 
Anna Linton, Göteborg 
Gustav Bobeck, Mölndal 

Älvsborgs distrikt 
Sara Andersson, Stenkullen 
Erik Wagner, Göteborg 
Jesper Aronsson, Alingsås, ersätter Elina Stålhandske 
Sebastian Spogardh, Skövde 

Skaraborgs distrikt 
Susanna Odin, Vara 
Jenny Ericsson, Vara 

Värmlands distrikt 
Örjan Magnusson, Karlstad 

Örebro distrikt 
Mia Hedmark, Örebro, ersätter Sandra Andersson 
Charlotta Sjösten, Örebro, ersätter Sara Pettersson 
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Fredrik Stockenbrink, Nora, ersätter Liza Viktorsson 
Salam Kaskas, Örebro 

Västmanlands distrikt 
Magnus Strandlund, Surahammar 
Christina Söderlundh, Västerås 

Dalarnas distrikt 
Lisa Flodström, Sågmyra 
Marie Granström, Falun, ersätter Emil Österlund 
Anna-Karin Lodetti, Avesta 
Niklas Röstlund, Borlänge 

Gävleborgs distrikt 
David Persson, Sundsvall 
Sergio Manzanares, Söderhamn 
Mattias Eriksson, Sandviken 
Andreas Tägtström, Sandviken 

Västernorrlands distrikt 
Linnéa Forsberg, Arnäsvall 
Kamilla Andersson, Härnösand, ersätter Emil Orrby 
Anton Hull, Sundsvall 
Anja Björkland, Bjästa 

Jämtlands distrikt 
Elenor Rudbeck, Östersund, ersätter Ida K M Karlsson 
Robert Holster, Östersund, ersätter Jonas Jonsson Svärdby 
Jennifer Oskarsson, Östersund 

Västerbottens distrikt 
Elin Rönnmark, Umeå 
Anna-Karin Nilsson, Borås 
Lena Jonsson, Umeå 
Lennart Schedin, Umeå 

Norrbottens distrikt 
Erik Gustavsson, Boden 
Annika Voronin, Tartu, Estland 
Karolina Löfbom, Luleå 
Fabian Gafvelin, Boden 

Kongressen beslöt  
att fastställa röstlängden till 68 ombud.  

 § 3 

FRÅGA OM STADGEENLIG KALLELSE UTFÄRDATS 

Generalsekreterare Peter Moilanen förklarade hur kallelsen till kongressen gått till. Den sän-
des till distrikten den 6 februari, det vill säga mer än fyra månader före kongressens öppnande, 
och har även varit införd i Motdrag, nummer ett 2001. 
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Linnéa Forsberg, granskningsutskottet, föredrog GU:s förslag angående kallelsen. Hon förkla-
rade att utskottet skulle skita i traditionerna och därför inte hade någon maskot. Hon introdu-
cerade dock en ljudlig uppmaning att skita i traditionerna och drillade ombudsförsamlingen i 
denna. 

GU föreslog kongressen besluta 
att anse kongressen stadgeenligt kallad. 

Kongressen beslöt 
att anse kongressen stadgeenligt kallad. 

 § 4 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Sara Marie Höijer, Halland, anlände och kongressen beslöt 

att justera röstlängden till 69 ombud.   

 § 5 

FRÅGA OM BESLUTSMÄSSIGHET 

Jonas Jonsson Svärdby, granskningsutskottet, föredrog GU:s förslag om beslutsmässighet. 

GU föreslog kongressen besluta 
att anse kongressen beslutsmässig. 

Kongressen beslöt 
att anse kongressen beslutsmässig.  

 § 6 

VAL AV MÖTESPRESIDIUM 

Camilla Berner, valberedningen, föredrog VB:s förslag till mötesordförande. 

VB föreslog kongressen besluta 
att välja Christer Wik, Ingrid Larsson och Björn Sandal till mötesordförande. 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 
att välja Christer Wik, Ingrid Larsson och Björn Sandal till mötesordförande. 

 

Camilla Berner, valberedningen, föredrog VB:s förslag till mötessekreterare. 
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VB föreslog kongressen besluta 
att välja Mikaela Bexar, Camilla Berner, Johan Svens och Mathias Lövström till 

mötessekreterare. 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 
att välja Mikaela Bexar, Camilla Berner, Johan Svens och Mathias Lövström till mötes-

sekreterare. 

 

Camilla Berner, valberedningen, föredrog VB:s förslag till röstkontrollanter. 

att välja Anton Hull och Anna-Karin Nilsson till röstkontrollanter. 

VB föreslog kongressen besluta 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 
att välja Anton Hull och Anna-Karin Nilsson till röstkontrollanter. 

 

Camilla Berner, valberedningen, föredrog VB:s förslag till protokolljusterare 

VB föreslog kongressen besluta 
att välja Per Bratt, Erik Wagner, Anna Svensson och Lena Jonsson till protokoll-

justerare. 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 
att välja Per Bratt, Erik Wagner, Anna Svensson och Lena Jonsson till protokolljusterare. 

Lovisa Lantz överlämnade till presidiet och Christer Wik tackade för den ansvarsfulla upp-
giften. Fast att vara ombud är det mest viktiga, menade han. 

 § 7 

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Lisa Flodström, granskningsutskottet, föredrog GU:s förslag nr 4. 

GU föreslog kongressen besluta 
att  bifalla förslaget till dagordning. 

Kongressen beslöt 
att fastställa förslaget till dagordning. 
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 § 8 

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Linnéa Forsberg, granskningsutskottet, föredrog GU:s förslag nr 5. 

GU föreslog kongressen besluta 
att godkänna föredragningslistan. 

Kongressen beslöt 
att fastställa förslaget till föredragningslista. 

 § 9 

FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, redogjorde för förslaget till arbetsordning. Eftersom 75 pro-
cent av ombuden aldrig har varit ombud på en kongress är det bra att gå igenom hur det brukar 
gå till på UNF:s kongress. Anledningen till att FS vill förändra mötesformerna är att det inte 
är så lätt för alla att gå upp i en talarstol. FS vill också att det ska bli en diskussion där man 
inte låser fast sig i sina positioner. Det arbetssätt som är på förslag kallas i andra organisatio-
ner för mötestorg, men FS har anpassat det för UNF. 

Lovisa förklarade sedan hur torgen kommer att fungera. De frågor som ska debatteras på det 
första torget är det drogpolitiska programmet, den demokratiska plattformen, tobaksvisionen 
och de motioner som rör dessa dokument. På det andra torget ska omorganisationsförslaget, 
temaförslaget och arbetsplanen samt relaterade motioner diskuteras. Övriga frågor ska som 
vanligt tas upp i plenum. Till varje fråga på torgen hör en skärm och en skärmansvarig som 
ska hjälpa ombuden och skapa debatt. De skärmansvariga ska inte försvara eller förklara för-
slagen utan vara en neutral hjälp i diskussionen. 

Det är viktigt att alla visar sin åsikt på torgen. Alla förslag måste upp på torget, eftersom inga 
nya förslag får tas upp när vi ska gå till beslut. Det finns ett huvudförslag på varje skärm. Den 
ansvarige för respektive skärm ska sedan avgöra vad på skärmen som är den allmänna uppfatt-
ningen och i förekommande fall omarbeta huvudförslaget, men också räkna upp de förslag 
som fått mindre stöd på skärmen. Efteråt sammanställs förslagen och delas ut till ombuden. På 
beslutssessionen tas dock inga andra förslag än huvudförslaget upp om ingen yrkar särskilt på 
det. Ombuden har sedan rätt att yttra sig en gång per fråga inför beslutet. 

Lovisa presenterade sedan kongressvärdarna Björn Jönsson och Cariina Sundström. Slutligen 
presenterade hon de mötesregler som gäller i IOGT-NTO-rörelsen. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
att arbeta enligt ovan nämnda arbetsordning samt 

att  till skärmansvariga utse Christer Wik, Ingrid Larsson, Björn Sandal, Mikaela 
Bexar, Camilla Berner, Johan Svens och Mathias Lövström. 

Sebastian Spogardh, Älvsborg, ansåg att förslagen skulle delas ut på Östra Real i stället för på 
kvällsaktiviteterna, eftersom alla ombud ändå bor där. 
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Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, höll med Sebastian Spogardh. De som inte bor på Östra Real 
kan uppsöka Lovisa på kvällsaktiviteten i stället. 

 
Jonas Jonsson Svärdby, granskningsutskottet, föredrog GU:s förslag nr 6. 

GU föreslog kongressen besluta 
att godkänna arbetsordningen. 

Kongressen beslöt 
att godkänna förslaget till arbetsordning, samt 

att till skärmansvariga utse Christer Wik, Ingrid Larsson, Björn Sandal, Mikaela Bexar, 
Camilla Berner, Johan Svens och Mathias Lövström, samt 

att förslagen ska delas ut på Östra Real samt, till de ombud som inte bor där, under kvälls-
aktiviteterna. 

 § 10 

PRAKTISK INFORMATION 

Christer Wik, ordförande, informerade om vikten av att dricka mycket varefter Jonas Jonsson 
Svärdby, granskningsutskottet, serverade Christer kaffe. 

 § 11 

FASTSTÄLLANDE AV KONGRESSUTSKOTT 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, redogjorde för hur utskotten har utsetts och vilka uppgifter 
de haft. Hon kompletterade den utsända uppräkningen med ett nytillkommet redaktionsut-
skott. De som deltog i utskottshelgen är markerade med fetstil. 

UNF:s KONGRESSUTSKOTT 2001 
Beredningsutskottet, BU 
Ordinarie Ersättare 
Markus Karlsson, Östergötland Salam Kaskas, Örebro 
Ida K M Karlsson, Jämtland Erik Gustavsson, Norrbotten 
Erik Wagner, Älvsborg Sylvie-Ann Larsson, Uppsala 
Minna Carlsson, Blekinge  Aron Juhlin, Stockholm 
David Persson, Gävleborg 
 
Granskningsutskottet, GU 
Linnéa Forsberg, Västernorrland Jonas Jonsson Svärdby, Jämtland 
Lennart Schedin, Västerbotten Elina Stålhandske, Älvsborg 
Lisa Flodström, Dalarna Emma Enbjärde, Jönköping 
  Robert Damberg, Östergötland 
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Programutskottet, PU 
Maria Nilsson, Västerbotten Jenny Ericsson, Skaraborg 
Hugo Hermansson, Kronoberg Emil Österlund, Dalarna 
Tina Lindevall, Uppsala Elin Carlstén, Södermanland 
Magnus Strandlund, Västmanland Anton Hull, Västernorrland 
 
 
Redaktionsutskott, RU 
Per Bratt, Uppsala 
Marcus Karlsson, Östergötland 
Ida K M Karlsson, Jämtland 
 

Lisa Flodström, granskningsutskottet, föredrog GU:s förslag nr 7. 

GU föreslog kongressen besluta 
att fastställa förbundsstyrelsens val av kongressutskott. 

Kongressen beslöt 
att fastställa förbundsstyrelsens val av kongressutskott. 

 § 12 

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE RESEERSÄTTNINGAR TILL 
KONGRESSOMBUDEN 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag nr 1 angående 
reseersättningar till kongressombuden. 

Riksstyrelsen föreslog kongresserna besluta 
att till protokollet notera att ombud vid 2001 års kongress erhåller ersättning enligt 

beslut vid 1999 års kongress, innebärande att ombuden erhåller ersättning för resa 
med billigaste färdsätt hemorten – kongressorten – hemorten och med rätt till 
sovvagn i förekommande fall, 

att till protokollet notera att bilersättning enligt statens reglemente (”utan bilavtal”) 
utgår då resa företagits med bil och samåkning med andra ombud sker och om 
kostnaden inte överstiger vad resorna sammanlagt skulle kosta om billigaste färd-
sätt med allmänna kommunikationsmedel använts samt 

att ombud vid 2003 års kongress erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt 
hemorten – kongressorten – hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande 
fall. 

Linnéa Forsberg, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 8. 

GU föreslog kongressen besluta 
att godkänna första, andra och tredje att satsen i riksstyrelsens förslag nr 1 angående 

reseersättningar till kongressombuden. 
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Kongressen beslöt 
att bifalla riksstyrelsens förslag till reseersättningar till kongressombuden. 

 § 13 

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE ERSÄTTNINGAR I VISSA FALL 
TILL OMBUD SOM DELTAR I UTSKOTTSARBETE 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag nr 2 angående 
ersättningar i vissa fall till ombud som deltar i utskottsarbete. 

Riksstyrelsen föreslog kongresserna besluta 
att till protokollet notera att ombud vid 2001 års kongress erhåller ersättning enligt 

beslut vid 1999 års kongress samt 

att ombud som deltar i utskottsarbetet inför 2003 års kongress erhåller ersättning för 
resa med billigaste färdsätt.  

Jonas Jonsson Svärdby, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 9. 

GU föreslog kongressen besluta 
att till protokollet notera att ombud vid 2001 års kongress erhåller ersättning enligt 

beslut vid 1999 års kongress samt 

att  ombud som deltar i utskottsarbete vid 2003 års kongress erhåller ersättning för 
resa med billigaste färdsätt. 

Kongressen beslöt 
att bifalla riksstyrelsens förslag till reseersättningar i vissa fall till ombud som deltar i 

utskottsarbete. 

 § 14 

AJOURNERING 

Presidiet föreslog en tiominutersrast för en ommöblering i salen. 

Kongressen beslöt klockan 10.30 
att ajournera förhandlingarna i tio minuter. 

 § 15 

ÅTERUPPTAGANDE 

Förhandlingarna återupptogs klockan 10.44. 
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 § 16 

PARENTATION 

Camilla Berner höll parentation och läste en saga: 

Det var en gång en pojke. Han bodde i en lite by inte så jättelångt ut på landet tillsammans 
med sin familj. Han hade väl ett liv som de flesta andra barn i det kalla landet, gick i skolan på 
dagarna och lekte med sina kamrater på eftermiddagarna. På söndagarna var det middag hos 
mormor. Och när han låg i sin säng på kvällen funderade och drömde han om resten av värl-
den, hur den såg ut egentligen och vilka människor som bodde där. 

När pojken blev stor flyttade han till stan. Där fick han ett bra jobb och trivdes ganska gott 
med livet ändå. Men han fortsatte drömma om den stora världen. Han längtade så efter att 
uppleva det som han läst så mycket om. Så en dag fick han chansen. Han blev skickad på ett 
viktigt uppdrag. 

Han funderade noga på vad han skulle ha med sig, packade väskan tog med sig passet och gav 
sig iväg.  

Första stoppet var i det lilla landet. Här grät människorna. De grät för att de hade förlorat sina 
hem och sina familjer när soldaterna kom till byn. De grät för att de inte visste vart de skulle 
ta vägen och hur framtiden skulle se ut. Och vår man grät när han lämnade byn.  

Nästa mål var det vackra landet. Här fanns milslånga stränder och blåa hav och palmerna vaja-
de i vinden. Men på gatorna gick fattiga människor och sörjde sina kamrater som förlorat livet 
i någon konstig sjukdom eller i klorna på bovar och banditer. Strändernas skönhet bleknade… 

Så kom vår resenär till det mörka landet. Det var så annorlunda, så magiskt på något vis. Här 
sken solen hela tiden över både människor och jorden de brukade. Här är man nog lycklig 
ändå, tänkte mannen. Men han misstog sig. Visst var människorna trevliga och glada och tog 
väl emot honom men de drömde om ett helt annat liv. De drömde om ett liv med vatten i 
mängd och mat så att alla kunde äta sig mätta. Och de visade honom platsen utanför byn där 
de många barn och vuxna nu vilade som tvingats ge vika för svälten.  

Sista anhalten var det stora och feta landet. Ett land som liknade hans eget på många sätt där 
man inte led nöd på något kunde det tyckas. Men också här brann ljusen för de människor som 
inte längre fanns i livet. De brann för dem som fått sätta livet till i naturkatastrofer, de brann 
för dem som råkat befinna sig på fel plats vid fel tillfälle, de brann för dem som inte orkat 
längre och som i saknad av livsglädje gjort slut med livet. 

Vår man slutförde sitt uppdrag i världen och for tillbaka till det kalla landet. Han for hem till 
sin by och när han vandrade gatan fram passerade han kyrkan. Där på kyrkogården såg han ett 
begravningsfölje som samlats vid ett hål i marken. En gammal gubbe som stod bredvid 
honom nickade tankfullt och sa att det var gott för henne, hon var gammal nu. Nu är hon lyck-
lig hos de sina. Vår resande vän tog med sig mannens ord när han gick ner för gatan. Han gick 
länge runt i skogarna och funderade på det han varit med om. Till slut kom han ner till sjön, 
där satte han sig och såg ut över det vackra vattnet. Och medan han satt där skänkte han alla 
dem runt om i världen, långt borta och nära, som inte längre fanns mer än i minnen, en tanke 
av sorg. Och till alla dem som förlorat någon i sin närhet av en eller annan anledning sände 
han en varm tanke av hopp och tröst.  

Låt oss nu göra detsamma en kort stund.  
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  § 17 

FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅREN 1999 OCH 
2000 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, föredrog FS verksamhetsberättelse för åren 1999–2000. 
Under perioden har UNF arbetat mycket med alkoholpolitik. Ett projekt kallat Supa och slåss 
genomfördes samtidigt av nästan alla distrikt. De rapporter som UNF tar fram ger mycket 
respekt i debatten. Varenda människa som jobbar med folköl känner till UNF och folköls-
kontrollerna, och Lovisa var säker på att UNF:s arbete hade bidragit till de nya strängare reg-
lerna för folkölsförsäljning. Genom sina turnéer har UNF spridit alkoholpolitisk kunskap till 
medlemmar i hela landet. 

UNF har också funnits skolan. Med UNG gjordes en satsning tillsammans med NBV då man 
åkte ut i hela landet. Våga har kommit igång ordentligt, och genom Supa och slåss har UNF 
kommit in på gymnasieskolorna. 

Man har satsat på att utbilda distriktsstyrelserna, och då främst hur man jobbar som grupp. 
Även distriktsårsmötena har utvecklats. Under perioden har förbundet inrättat ännu en tjänst 
som fältkonsulent, och distrikten har fått konsulentstöd för att anställa egen personal. 

FS föreslog kongressen besluta 
att  notera rapporten och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Tina Lindewall, Uppsala, undrade över materialet makt.nu och vad som har hänt med det. 
 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, menade att Tinas fråga var bra. Hon undrade också varför 
materialet inte används, men kunde inte svara på frågan. Kanske hade marknadsföringen varit 
dålig. 

Tina Lindewall, Uppsala, tyckte att förbundsstyrelsen kunde berätta vad de nya reglerna om 
folkölet innebär. 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, förklarade att den nya lagen som gäller från den 1 juli 2001 
innebär att alla butiker som säljer folköl ska registreras hos kommunen. Dessutom får 
kommunen ta ut en avgift för detta. Butiker som inte sköter handeln kan bli av med tillståndet 
under tolv månader. 

Hugo Hermansson, Kronoberg, undrade varför Ettåringens steg tre inte finns med i stycket om 
utbildningsverksamhet. 

Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, förklarade att texten om Ettåringen finns i texten under 
den om kursledarkursen. 

Robert Damberg, Östergötland, påminde om att även ettåringsgrenen Drogpolitikern hade ett 
tredje steg som inte var omnämnt. 

Anna-Karin Nilsson, Västerbotten, undrade varför kampanjresan till Finland inte finns med. 

Hugo Hermansson, Kronoberg, förtydligade att han menade Ettåringens steg tre på Sällsjö-
gården under 2000. 

Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, beklagade att Finlandsresan inte finns med. Tredje 
steget på Ettåringen hade varit samma helg som andra steget på ledarutbildningen. 
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Lisa Flodström, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 10 över förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse för åren 1999 och 2000. 

GU har granskat verksamhetsberättelsen och jämfört den med arbetsplaner för 1999–
2000 och inte funnit något som tyder på att förbundsstyrelsen handlat fel i någon fråga. 

GU föreslog kongressen besluta 
att  lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Kongressen beslöt 
att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

 § 18 

SÅNG 

Kongressen sjöng Rövarnas visa. 

 § 19 

FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅRSREDOVISNINGAR/EKONOMISKA 
BERÄTTELSER FÖR ÅREN 1999–2000 

Claes-Håkan Martinsson och Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrel-
sens årsredovisningar/ekonomiska berättelser för åren 1999–2000. 

De började med att redovisa UNF:s intäkter under perioden. Intäkterna från medlemsavgifter 
hade minskat, men under 2000 gjorde man ett stort överkott tack vare att man fått oväntat 
mycket pengar från IOGT-NTO:s lotterier och återbäring från SPP. Claes-Håkan förklarade att 
SPP-återbäring är pengar som kommit tillbaka från pensionsförvaltningföretaget SPP eftersom 
de förvaltade pengarna vuxit oväntat bra. Han övergick därefter till att visa hur väl intäkterna 
stämt överens med budgeten. 

Av kostnaderna är aktiviteter, kansliet och medlemstidningen de tre största. Aktiviteterna upp-
tar hälften av kostnaderna. Mellan de två åren har stödet till distrikten ökat från 8 procent till 
22 procent av aktivitetskostnaderna på grund av konsulentstödet. 

Lennart Schedin, Västerbotten, undrade vad de sex fonder som räknas upp i not 12 har för 
innebörd. Han undrade också över hur stor del av pengarna för medlemstidningen som gått till 
Accent respektive Motdrag. Därefter undrade han hur länge UNF skulle klara sig om lotterier-
na upphörde. 

Anna-Karin Nilsson, Västerbotten, undrade vad som avgör hur mycket pengar varje förbund 
ger till IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut. 

Per Bratt, Uppsala, undrade vad det innebär att avsätta medel till verksamhetsutveckling. 

Tina Lindewall, Uppsala, bad om ett svar på GU:s fråga om varför vinsten är så stor. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, svarade först på frågan om fonderna. För UNF:s 
kampfond, verksamhetsfond och utbildningsfond finns färdiga statuter som preciserar vem 
som kan få pengar och till vilka ändamål. De här fonderna finns kvar, medan de övriga tre, till 
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exempel 2000-fonden som bildades för att säkra den ekonomiska framtiden, lades ned år 
2000. 

Angående medlemstidningen förklarade han att alla UNF:are över 16 år får Accent, och kost-
naden för detta är 180 000 kronor. Resten av tidningskostnaderna går till Motdrag. 

Vad gäller lotterierna började han med att förklara att lotteriintäkterna för 2000 blivit ovanligt 
stora. Lotteripengarna är en osäker inkomst. Dessutom får man inte veta hur mycket pengar 
årets lotterier ger förrän på hösten, och då har UNF redan gjort av med det mesta av de pengar 
som är budgeterade. Nu har man dock börjat avsätta en del av vinsten för framtida behov. På 
sikt ska UNF därför inte behöva använda årets lotteripengar för årets verksamhet och kommer 
att slippa låna pengar av IOGT-NTO för att kunna bedriva verksamheten. 

Linnéa Forsberg, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 11. 

GU ber förbundsstyrelsen att redogöra i stora drag för vad de 607 033 kr som heter 
styrelsen under förbundets kostnader 2000 har använts till. 

GU ber förbundsstyrelsen klargöra vad SPP-medel är för något. 

GU undrar varför UNF efter verksamhetsåret 2000 har så mycket mer pengar så att de 
skulle kunna köpa 1 014 904 stycken Zootablettaskar mer än året innan då man bara 
skulle kunna ha köpt 277 174 stycken Zootablettaskar, det vill säga varför det blev så 
mycket vinst. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, förklarade att den största kostnaden för styrelsen 
är en heltidsarvoderad förbundsordförande. Dessutom hålls fem FS-möten per år som vart och 
ett kostar 30 000. Riksstyrelsemöten och AU-möten kostar också cirka 10 000 vardera. Även 
ersättningar för telefon och annat ingår. 

Linnéa Forsberg, granskningsutskottet, tackade för svaret.  

GU föreslog kongressen besluta 
att lägga förbundsstyrelsens årsredovisningar/ekonomiska berättelser för åren 1999 

och 2000 till handlingarna. 

Kongressen beslöt 
att lägga förbundsstyrelsens årsredovisningar/ekonomiska berättelser för åren 1999 och 

2000 till handlingarna. 

 § 20 

KURSGÅRDSFONDENS REDOVISNING FÖR 1999 OCH 2000 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, föredrog Kursgårdsfondens redovisning för 1999 
och 2000. Tre procent av lotteriintäkterna avsätts till en kursgårdsfond, som används för att 
rusta upp och reparera rörelsens kursgårdar.  

Jonas Jonsson Svärdsjö, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande. 

GU föreslog kongressen besluta 
att lägga Kursgårdsfondens redovisning avseende åren 1999 och 2000 till hand-

lingarna, 
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att i enlighet med revisorernas förslag bevilja Kursgårdsfondens styrelse ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret 1999 samt 

att även bevilja Kursgårdsfondens styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2000. 

Robert Damberg, Östergötland, undrade över skillnaden mellan grundfond och stödfond. 

Hugo Hermansson, Kronoberg, undrade varför alla revisorer inte skrivit under revisions-
berättelsen. 

Monika Lindgren, revisor, svarade att alla nu har skrivit under, men att man inte hunnit det 
när kongresshandlingarna skickades ut. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, förklarade att en grundfond ska vara ett grund-
kapital och därifrån från endast räntan tas. Från stödfonden får även innestående pengar tas. 

Kongressen beslöt i enlighet med GU:s förslag 
att lägga Kursgårdsfondens redovisning avseende åren 1999 och 2000 till handlingarna, 

att i enlighet med revisorernas förslag bevilja Kursgårdsfondens styrelse ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 1999, samt 

att även bevilja Kursgårdsfondens styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2000. 

 § 21 

REVISORERNAS BERÄTTELSER FÖR ÅREN 1999 OCH 2000 

Monika Lindgren, revisor, förklarade vad revisorerna gör och föredrog revisorernas berättelser 
för åren 1999 och 2000. 

Revisorerna föreslog kongressen besluta 
att Ungdomens Nykterhetsförbunds resultat- och balansräkningar för åren 1999 och 

2000 fastställs samt 

att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåren. 

Lisa Flodström, granskningsutskottet föredrog GU:s yttrande nr 13. 

GU föreslog kongressen besluta 
att lägga framlagda revisionsberättelser avseende åren 1999 och 2000 till hand-

lingarna. 

Kongressen beslöt i enlighet med GU:s förslag 
att lägga framlagda revisionsberättelser avseende åren 1999 och 2000 till handlingarna. 
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 § 22 

FASTSTÄLLANDE AV BALANS OCH RESULTATRÄKNINGAR FÖR ÅREN 1999 
OCH 2000 

Jonas Jonsson Svärdsjö, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 14. 

GU föreslog kongressen besluta 
att i enlighet med revisorernas förslag fastställa framlagda balans- och resultaträk-

ningar avseende åren 1999 och 2000. 

Kongressen beslöt  
att i enlighet med revisorernas förslag fastställa framlagda balans- och resultaträkningar 

avseende åren 1999 och 2000. 

 § 23 

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Linnéa Forsberg, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 15. 

GU föreslog kongressen besluta 
att  i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen för UNF ansvarsfri-

het för åren 1999 och 2000. 

Kongressen beslöt 
att  i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsen för UNF ansvarsfrihet för 

åren 1999 och 2000. 

 § 24 

AJOURNERING 

Kongressen beslutade klockan 12.01 

att ajournera sig för lunch till 13.00. 
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Tisdagen den 3 juli ANDRA SESSIONEN 

  Ordf: Björn Sandal 
   Christer Wik  
  Sekr: Mikaela Bexar 
   Mathias Lövström 

 § 25 

ÅTERUPPTAGANDE 

Sessionen inleddes med en unison Vem kan segla förutan vind klockan 13.01. Därefter fort-
satte Björn Sandal, presidiet, med information om nomineringar till förbundsstyrelsen. 

Mikaela Bexar, presidiet, förrättade ett snabbt upprop av ombuden och kom fram till att anta-
let närvarande ombud var 68 stycken. 

Kongressen beslöt  

att öppna sessionen, samt 

att fastställa röstlängden till 68 ombud. 

 § 26 

PRAKTISK INFORMATION 

Mai Eriksson, ansvarig i programkommittén, informerade om kvällens aktiviteter på Gröna 
Lund samt inför morgondagens utflykt. 

 § 27 

SPJUTSPETSPENNAN 

Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, delade ut utmärkelsen spjutspetspennan. Han förklarade 
att det var en ära att få dela ut den för andra gången sedan den instiftats, citerade statuterna 
och läste upp sin motivering till valet av mottagare. 

 
Spjutspetspennan tilldelas medlem eller grupp av medlemmar i UNF, som bidragit till 
IOGT-NTO-rörelsens opinionsbildande arbete genom att med särskilt vassa pennrasp 
sätta spår i den allmänna debatten. 

Med texter och verbala argument som osar av stort kunnande och intresse fördjupar han 
allmänhetens förtroende för Ungdomens Nykterhetsförbund. 2001 års spjutspetspenna 
tillfaller Hugo Hermansson, Kronobergs distrikt. Spjutspetspennan hoppas kunna inspi-
rera Hugo till ännu fler inlägg i den alkoholpolitiska debatten och dessutom uppmuntra 
andra att gå i Hugos spår. 

Pristagaren Hugo Hermansson äntrade scenen för att ta emot priset och tackade för 
utmärkelsen. 
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 § 28 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 1 ANGÅENDE DEMOKRATISK 
PLATTFORM 

Kenneth Hultgren och Marcus Wiklund, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens för-
slag nr 1 angående demokratisk plattform. De gick upp till scenen under det att de utväxlade 
en dialog. Marcus Wiklund förklarade hur demokratisk plattform kommit till. I och med 
denna kommer det att finnas ett program eller en plattform för vart och ett av de tre teman – 
demokrati, internationellt och nykterhet – som förbundsstyrelsen föreslår för UNF:s 
verksamhet. 

Kenneth Hultgren berättade att plattformen ersätter samhällsprogrammet och förklarade nyttan 
med den demokratiska plattformen, bland annat för den lokala verksamheten. 

 § 29 

MOTION NR 1 ANGÅENDE EN HELTÄCKANDE DEMOKRATIDEFINITION 

Nina Svensson, motionär, menade att hon saknade några saker i demokratidefinitionen. I 
stället för att alla människor har rätt att påverka bör alla ha lika rätt att påverka. Ett problem i 
samhället idag är att några har råd att köpa möjligheten att påverka. Hon ändrade dessutom sitt 
förslag till att lyda ”lika och tillräckliga möjligheter”, eftersom lika möjligheter inte är mycket 
värt om det ändå inte räcker till. Hon jämkade sig därefter med FS förslag om förutsättningar 
för jämlikhet. 

Tina Lindewall, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 1. 

Förbundsstyrelsens förslag till demokratisk plattform är betydligt mindre konkret än det 
tidigare samhällsprogrammet, men fungerar bra som utgångspunkt för vårt demokratiska 
arbete, vilket är syftet. 

PU föreslog kongressen besluta: 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag till demokratisk plattform. 

Magnus Strandlund, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 1 över motion nr 1 En hel-
täckande demokratidefinition. 

Likhetstanken är grundläggande inom IOGT-NTO-rörelsen och det framgår även av 
grundsatserna. I ett demokratiskt samhälle har alla lika möjlighet att påverka och säga 
sin åsikt. I likhetstanken ligger även frihet från förtryck, vilket är viktigt att det framgår. 

Angående den andra att-satsen, är förbundsstyrelsens förslag mindre komplicerat och 
tydligt nog. 

PU föreslog kongressen besluta: 

att  bifalla motionärens första att-sats som den ser ut efter motionärens egen ändring, 
samt 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens andra att-sats. 
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 § 30 

MOTION NUMMER 2 ANGÅENDE ANALYS AV MOTIVATION ATT ARBETA 
POLITISKT OCH MOTION NUMMER 3 ANGÅENDE FLER SAKER 
PASSIVISERAR 

Per Bratt, motionär, började med att prata principiellt om alla de motioner han lämnat in. Den 
här kongressen handlar för honom mycket om vart vi vill komma. Har man motiverade med-
lemmar så kan man hitta nya vägar att arbeta. Om vi vill uppnå ett drogfritt samhälle gör vi 
inte tillräckligt i dag. Hans motioner leder fram till det målet. Han bad ombuden tänka efter 
hur de besvarar motioner, och verkligen fundera på hur man ska komma fram till det drogfria 
samhället. Han efterlyste i motion nummer 2 en analys av motivation till att arbeta politiskt. 
Han fortsatte med att kommentera motion nummer 3 och framhöll att UNF ska kritisera ung-
domskommersialismen särskilt. 

Jenny Ericsson, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 1 angående motion nr 2 Analys 
av motivation att arbeta politiskt. 

UNF ska vara utvecklande. För att medlemmarna ska kunna påverka politiken krävs en 
självsäkerhet och motivation som vi vet att UNF:s verksamhet ger. I motionärens för-
slag ges intrycket av att personlig utveckling och icke-politisk verksamhet inte är lika 
viktig som ren politisk verksamhet. Detta tycker vi är fel. 

PU föreslog kongressen besluta 

att i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens att-sats samt 

att  bifalla förbundsstyrelsens att-sats om tillägg. 

Anton Hull, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 1 över motion nr 3 Fler saker passi-
viserar. 

Även PU ser att vi behöver ifrågasätta hela samhället, och vill inte heller lyfta ut den 
kommersiella ungdomskulturen särskilt. 

PU föreslog kongressen besluta 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens att-sats samt 

att  bifalla förbundsstyrelsens att-sats om tillägg. 

 § 31 

MOTION NUMMER 4 ANGÅENDE KONTROVERSIELLT SLUT PÅ DEMOKRATI-
PLATTFORMEN 

Martin Kjellin, motionär, meddelade att motionen talar för sig själv. 

Tina Lindewall, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 1 över motion nr 4 
Kontroversiellt slut på demokratiplattformen och motion nr 5 Mer brutalt slutord. 

PU håller med förbundsstyrelsen. 
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PU föreslog kongressen besluta 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motion nr 4 samt 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen bifalla motion nr 5. 

 § 32 

MOTION NUMMER 5 ANGÅENDE MER BRUTALT SLUTORD 

Nina Svensson, motionär, ville ha ett mer brutalt slutord. Det föreslagna är flumgulligt. 

 § 33 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 2 ANGÅENDE DROGPOLITISKT 
PROGRAM 

Kenneth Hultgren och Marcus Wiklund, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens för-
slag nr 2 angående drogpolitiskt program. Marcus Wiklund började med att dra en parallell 
med vikingarna, och flyttade sig sedan snabbt till motbokstiden men menade att motboken 
aldrig skulle fungera i dag. Kenneth Hultgren fortsatte med att motivera varför det drogpoli-
tiska programmet behövs. Det ska vara ett stöd för medlemmar som behöver argument. De 
nämnde att de ändringsförslag som lagts bara gäller kravdelen i programmet. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att anta det reviderade förslaget till krav i det drogpolitiska programmet. 

Magnus Strandlund, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 2. 

Det är viktigt med ett aktuellt drogpolitiskt program. PU anser att förbundsstyrelsens 
förslag tar upp det relevanta från dagens svenska alkoholpolitik. 

PU föreslog kongressen besluta 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag till reviderade krav i det drogpolitiska 
programmet. 

 § 34 

MOTION NR 6 ANGÅENDE DROGER SOM UTTRYCK FÖR PSYKISK PRESS 
OCH MOTION NR 7 ANGÅENDE MER KONKRET DROGVISION 

Per Bratt, motionär, började som alltid med ett ”Vänner!”. Han förklarade att han tänkte före-
dra motion 6 och 7. Han började med nummer 7, som kräver totalförbund för alkohol så snart 
en absolut majoritet kan ställa sig bakom det. Om vi vill uppnå det drogfria samhället kommer 
vi för eller senare att behöva införa ett totalförbud. 

I motion 6 ändrade han uttrycket ”psykisk press” till ”social stress”. Han ansåg att vi behöver 
en skarpare analys av den sociala stress som får ungdomar att dricka. 

Anton Hull, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 2 över motion nr 6 Droger som ut-
tryck för psykisk press. 
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Det finns många anledningar till varför människor dricker alkohol. Att påstå att psykisk 
ohälsa eller ett visst beteende skulle vara de enda anledningarna till bruk av droger är en 
grov generalisering. 

Individen är inte ensam orsak till alkoholkonsumtion. 

PU föreslog kongressen besluta 

att i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens första att-sats samt 

att i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens andra att-sats. 

Tina Lindewall, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 2 över motion nr 7 Mer konkret 
drogvision. 

Angående den första att-satsen så tycker PU att motionärens formulering är skarpare och 
mer visionär, än den stående. 

Förbud är inte ett självändamål, utan vi vill skapa en allmän opinion mot användandet 
av droger. De formuleringar som motionären föreslår skulle också kunna tolkas som att 
UNF aktivt arbetar för ett förbud mot alkohol. 

PU föreslog kongressen besluta 

att bifalla motionärens första att-sats, 

att i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens andra att-sats samt 

att i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens tredje att-sats. 

 § 35 

MOTION NUMMER 8 ANGÅENDE TANDLÖS AVVECKLING AV VINST-
INTRESSET OCH MOTION NUMMER 9 ANGÅENDE INGEN PRODUKTION 
UTOMLANDS 

Martin Kjellin, motionär, menade att motion 8 riktar in sig på två delar. Formuleringarna 
måste bli tydligare så att det framgår tydligare att det rör sig om krav och inte bara konsta-
teranden. I fråga om innehållet är det viktiga att allt vinstintresse bör avvecklas – ingen ska 
tjäna pengar på alkohol. Det bör vara monopol även på produktionen av alkohol. Det är också 
viktigt att inte heller staten ska ha ett vinstintresse i alkoholhanteringen. Monopolföretagen 
bör därför få en tydligare roll; Systembolagets charmoffensiver är inte i alkoholpolitikens 
intresse. 

Motion 9 avser att komplettera förbundsstyrelsens förslag så att kravet inte bara gäller alko-
holexport utan även svensk alkoholproduktion utomlands. 

Magnus Strandlund, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 2 över motion nr 8 Tandlös 
avveckling av vinstintresset. 

Motionärens två första att-satser är för visionära och passar inte in bland övriga 
ställningstaganden i programmet. 
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PU tycker det är viktigt att UNF markerar att Systembolaget fungerar som ett alkoholpo-
litiskt instrument. Lördagsöppet, självbetjäning och andra försök att charma konsumen-
terna kan bara leda till ökad alkoholförsäljning. Detta vill PU ska stå med i drogpolitiska 
programmet. PU tycker dock att motionärens förslag är felplacerat och att vissa argu-
ment saknas 

PU föreslog kongressen besluta 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens första att-sats, 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens andra att-sats, 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens tredje att-sats samt 

att  under rubriken ”Avveckla det enskilda vinstintresset inom alkoholhanteringen” 
ändra meningen ”I försäljningsledet är ett statligt monopol som Systembolaget ett 
bra sätt att minska det enskilda vinstintresset” till ” I försäljningsledet är ett stat-
ligt monopol som Systembolaget ett bra sätt att minska det enskilda vinstintresset 
men den charmoffensiv som Systembolaget nyligen genomfört med Internethan-
del, lördagsöppet och självbetjäning m m ligger inte i den progressiva alkoholpoli-
tikens intresse, utan undergräver den.” 

Jenny Ericsson, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 2 över motion nr 9 Ingen produ-
ktion utomlands. 

Motionären har rätt. 

PU föreslog kongressen besluta 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen bifalla motionärens att-sats. 

 § 36 

SÅNG 

Kongressen värmde upp sig ytterligare genom ett litet avbrott för Värmen gör dig passiv med 
rörelser till. 

 § 37 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 3 ANGÅENDE TOBAKSPOLICY 

Kenneth Hultgren och Marcus Wiklund, förbundsstyrelsen föredrog förbundsstyrelsens för-
slag nr 3 angående tobakspolicy. Med denna vill man förklara varför man inte kräver person-
lig tobaksfrihet, men ändå vill ha tobaksfria arrangemang.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  anta framlagda förslag till tobakspolicy. 

Anton Hull, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 3 angående förbundsstyrelsens för-
slag nr 3 till tobakspolicy. 
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Det är viktigt att UNF:s medlemmar har en tydlig bild av hur UNF ställer sig till tobak 
och det tycker PU att denna policy ger. Bra förbundsstyrelsen! 

PU tycker dock att ordet ”ledare” under rubriken ”Ansvar” känns fel, eftersom UNF inte 
har några uttalade ledare. ”Ansvarig” tycker PU är ett bättre ordval då det också borde 
falla på allas ansvar att sprida kunskapen om policyn. 

PU föreslog kongressen besluta 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag på tobakspolicy med ändringen att byta ut ordet 
”ledare” under rubriken ”Ansvar” till ”ansvarig”. 

 § 38 

MOTION NUMMER 10 ANGÅENDE LEGALISERINGSLOBBYN ANFALLER! - 
OM NARKOTIKA 

Nina Svensson, motionär, saknade en diskussion i UNF om narkotika. Hon hade en känsla av 
att legaliseringsförespråkarna var på frammarsch och tyckte inte att UNF var tillräckligt förbe-
rett på detta motstånd. 

Jenny Ericsson, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 4. 

PU föreslog kongressen besluta 

att i enlighet med förbundsstyrelsen bifalla motionärens att-sats. 

 § 39 

MOTION NUMMER 11 ANGÅENDE DROGPOLITISK STRATEGI NU! 

Per Bratt, motionär, påminde om värdet av att tänka på vart ombuden vill att UNF ska 
komma, och såg fram emot en intressant debatt. 

Magnus Strandlund, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 5. 

 PU föreslog kongressen besluta 

att i enlighet med förbundsstyrelsen bifalla motionärens att-sats. 

 § 40 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Kongressen beslöt  

att justera röstlängden till 67 ombud. 
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 § 41 

TORGETS INLEDNING 

Pleniförhandlingarna övergick i det första av kongressens mötestorg. 

 § 42 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Eva Åkesson ersatte Fredrik Stockenbrink som ombud för Örebro distrikt. 

 § 43 

TORGETS AVSLUTNING 

Mötestorget stängdes klockan 16.47. 

Björn Sandal, presidiet, berättade hur förslagen och yttrandena från torget nu kommer att 
behandlas. De skärmansvariga kommer att utse ett huvudförslag efter hur ombuden har tyckt 
under torget. Dessa kommer sedan att delas ut under kvällen. Om ett förslag inte finns med 
som huvudförslag, kan det ändå lyftas upp under pleniförhandlingarna. 

 § 44 

INFORMATION 

Björn Sandal, presidiet, informerade om kvällens program på Gröna Lund och hur man tar sig 
dit, om innebandy, utflyktsanmälan, releaseparty samt om vikten av att dricka vatten. 

 § 45 

AJOURNERING 

Kongressen beslöt klockan 16.53 

att ajournera förhandlingarna till följande morgon klockan 09.00. 
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Onsdagen den 4 juli TREDJE SESSIONEN 

  Ordf: Christer Wik 
   Björn Sandal 
  Sekr: Camilla Berner 
   Johan Svens 

 § 46 

FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 

Förhandlingarna återupptogs kl. 09.00 och ombuden sjöng Vi bygger landet. 

 § 47 

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN 

Camilla Berner, presidiet, förrättade upprop av ombuden. 

Kongressen beslöt 

att fastställa röstlängden till 63 ombud. 

 § 48 

HÄLSNING 

Sten-Magne Berglund från norska Juvente tackade för inbjudan till kongressen och över-
lämnade en ”pryl” i form av ett senegalesiskt instrument.  

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, hälsade tillbaka till Juventes kommande landsmöte och över-
lämnade varsin ryggsäck till Juventes förbundsordförande och vice förbundsordförande. 

 § 49 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Kongressen beslöt 

att justera röstlängden till 64 ombud. 

 § 50 

INFORMATION 

Christer Wik, presidiet, gick igenom hur vi i fortsättningen ska behandla de frågor som igår 
diskuterades på torget. 
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 § 51 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslöt 

att justera röstlängden till 66 ombud. 

 § 52 

FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NUMMER 7 ANGÅENDE MER 
KONKRET DROGVISION 

Christer Wik, presidiet, redogjorde för huvudförslaget från mötestorget.  

Kongressen föreslogs besluta 

att  de två första meningarna under stycket UNF:s vision i det drogpolitiska pro-
grammet byts ut mot ”En del av UNF:s vision för en bättre värld är det drogfria 
samhället.”, 

att  avslå motionens andra att-sats samt 

att  avslå motionens tredje att-sats. 

Kongressen beslöt 

att de två första meningarna under stycket UNF:s vision i det drogpolitiska programmet 
byts ut mot ”En del av UNF:s vision för en bättre värld är det drogfria samhället.”, samt 

att avslå motionens andra att-sats. 

 § 53 

ORDNINGSFRÅGA 

Lennart Schedin, Västerbotten, sade att han nog inte riktigt hade uppfattat hur det här skulle 
gå till och menade att vi borde ta om det hela från början.  

Minna Carlsson, Blekinge, ville ha möjligheten att kunna bifalla motionens andra att-sats. 

Robert Damberg, Östergötland, menade att det nog var många ombud som inte förstått hur det 
här skulle gå till. 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, försökte klargöra hur vi ska ta besluten och tyckte att vi gott 
kunde vara flexibla eftersom detta var första gången vi hade torget som mötesform.  

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta 

att kongressen skulle riva upp tagna beslut på denna punkt och börja om från början 
med behandlingen av punkten. 
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Kongressen beslöt 

att kongressen skulle riva upp tagna beslut på denna punkt och börja om från början med 
behandlingen av punkten. 

 § 54 

FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NUMMER 7 ANGÅENDE MER 
KONKRET DROGVISION 

Robert Damberg, Östergötland, undrade om UNF:s vision finns i kongresspärmen eller var 
man kan få tag på den. 

Lennart Schedin, Västerbotten, lyfte den femte att-satsen till omröstning: 

att under ”Kampen/Politik” i drogpolitiska programmet ersätta första meningen med 
”Ett förbud mot alla droger är önskvärt men endast så länge en klar majoritet av 
befolkningen står bakom det. Till dess kämpar UNF för en politik som syftar till 
att göra droger onödiga och att begränsa skadorna så mycket som möjligt.” 

Anton Hull, Västernorrland, lyfte den fjärde att-satsen till omröstning: 

att avslå motionens första att-sats. 

Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, berättade var i lokalen det finns broschyrer med det 
Drogpolitiska programmet där man kan läsa UNF:s vision. 

 § 55 

ORDNINGSFRÅGA 

Linnéa Forsberg, Västernorrland, undrade när i behandlingen man ska yttra sig. 

Christer Wik, presidiet, svarade att det ska man göra innan vi går till beslut. 

 § 56 

FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NUMMER 7 ANGÅENDE MER 
KONKRET DROGVISION 

Kongressen beslöt 

att de två första meningarna under stycket UNF:s vision i det drogpolitiska programmet 
byts ut mot ”En del av UNF:s vision för en bättre värld är det drogfria samhället.”, 

att avslå motionens andra att-sats samt 

att avslå motionens tredje att-sats. 
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 § 57 

FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NUMMER 6 ANGÅENDE DROGER SOM 
UTTRYCK FÖR PSYKISK PRESS 

Christer Wik, presidiet, redogjorde för huvudförslaget från mötestorget.  

Kongressen föreslogs besluta 

att avslå motion nummer 6 angående droger som uttryck för psykisk stress. 

Fabian Gafvelin, Norrbotten, lyfte den andra att-satsen till omröstning: 

att bifalla motionens båda att-satser. 

 

Robert Damberg, Östergötland, undrade varför tobakspolicyn stod med här. 

Christer Wik, presidiet, svarade att motionen behandlar flera olika program. 

Anton Hull, Västernorrland, lyfte den fjärde att-satsen till omröstning: 

att i drogpolitiska programmet under rubriken ”UNF:s drogsyn / Människan” sist in-
foga: ”Droger är ofta i grunden ett uttryck för att människor lider av social stress.” 

Kongressen beslöt 

att avslå motion nummer 6 angående droger som uttryck för psykisk stress samt 

att avslå den av Anton Hull lyfta fjärde att-satsen. 

 § 58 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 1 
ANGÅENDE EN HELTÄCKANDE DEMOKRATIDEFINITION OCH MOTIONER-
NA 1, 2, 3, 4 OCH 5 

Christer Wik, presidiet, redogjorde för huvudförslaget från mötestorget.  

Kongressen föreslogs besluta 

att lägga till ordet ”lika” och ”tillräcklig” i första meningen under rubriken” defini-
tion av demokrati” så att meningen lyder ”alla medborgare i ett land ska ha lika 
och tillräcklig möjlighet att påverka politiska beslut”, 

att ersätta stycket: ”men begreppet demokrati innefattar långt mer än så. Begrepp som 
åsiktsfrihet, yttrandefrihet och frihet från förtryck är centrala i en fungerande 
demokrati. En förutsättning för verklig demokrati är att alla människor är jämlika 
oavsett kön, etnisk härkomst, nationalitet, religiös och politisk åskådning, social 
ställning, sexualitet och ålder. Alla människor har lika rätt och värde. Det är detta 
som är UNF:s definition av demokrati.” 
med 
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”för att detta ska kunna uppnås krävs att människor är jämlika. detta förutsätter i 
sin tur vissa fri- och rättigheter. åsiktsfrihet och yttrandefrihet ska råda samt frihet 
från förtryck på grund av kön, etnisk härkomst, nationalitet, religiös och politisk 
åskådning, social ställning, sexualitet och ålder. utöver detta ska alla människor ha 
tillräckliga och lika möjligheter att tillgodogöra sig kunskap för att kunna ta ställ-
ning i samhällsfrågor som berör oss personligen och samhället i stort.”, 

att bifalla motion nummer 5 angående ett mer brutalt slutord och stryka de sista 
meningarna med början med ”kan vi stå för den vi är”,  

att ändra namnet till Demokratiplattform samt 

att efter ändringarna anta förbundsstyrelsens förslag till demokratisk plattform. 

Robert Damberg, Östergötland, lyfte den sjätte att-satsen till omröstning: 

att avslå motion nummer 1:s andra att-sats. 

 

Christer Wik, presidiet, menade att det automatiskt ingår ett avslagsyrkande enligt arbetsord-
ningen och Robert Damberg drog därmed tillbaka sitt förslag. 

Lennart Schedin, Västerbotten, lyfte den artonde att-satsen till omröstning: 

att avslå förbundsstyrelsens förslag i sin helhet till förmån för gällande samhällspro-
gram. 

 

Marcus Wiklund, förbundsstyrelsen, förtydligade att förbundsstyrelsen vill avslå hela 
motionen. 

Erik Wagner, Älvsborg, påpekade att ett fel smugit sig in i handlingarna som skulle betyda att 
han sa emot sig själv. Han klargjorde att han stöder motionen. 

Anton Hull, Västernorrland, undrade dels varför program och motioner behandlas i samma 
punkt och dels vad som händer med samhällsprogrammet om vi antar den demokratiska platt-
formen. 

Mårten Eklund, Stockholm, lyfte den sjunde att-satsen till omröstning: 

att ordet ”medborgare” i motion nummer 1 ersätts med ”människor”. 

 

Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, förtydligade att tanken är den demokratiska plattformen 
ska ersätta samhällsprogrammet. 

Kongressen beslöt 

att lägga till ordet ”lika” och ”tillräcklig” i första meningen under rubriken ”Definition av 
demokrati” så att meningen lyder ”alla medborgare i ett land ska ha lika och tillräcklig 
möjlighet att påverka politiska beslut”, 

att med röstsiffrorna 32 för, 30 emot, ersätta stycket: ”men begreppet demokrati innefattar 
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långt mer än så. Begrepp som åsiktsfrihet, yttrandefrihet och frihet från förtryck är 
centrala i en fungerande demokrati. En förutsättning för verklig demokrati är att alla 
människor är jämlika oavsett kön, etnisk härkomst, nationalitet, religiös och politisk 
åskådning, social ställning, sexualitet och ålder. Alla människor har lika rätt och värde. 
Det är detta som är UNF:s definition av demokrati.”  
med  
”för att detta ska kunna uppnås krävs att människor är jämlika. detta förutsätter i sin tur 
vissa fri- och rättigheter. åsiktsfrihet och yttrandefrihet ska råda samt frihet från förtryck 
på grund av kön, etnisk härkomst, nationalitet, religiös och politisk åskådning, social 
ställning, sexualitet och ålder. utöver detta ska alla människor ha tillräckliga och lika 
möjligheter att tillgodogöra sig kunskap för att kunna ta ställning i samhällsfrågor som 
berör oss personligen och samhället i stort.” samt 

att bifalla motion nummer 5 angående ett mer brutalt slutord och stryka de sista meningarna 
med början med ” kan vi stå för den vi är”. 

 § 59 

INFORMATION 

Peter Tagesson, kongressbestyrelsen, informerade om vad som gäller vid Göran Perssons 
besök.  

 § 60 

AJOURNERING 

Kongressen beslöt klockan 10.15 

att ajournera förhandlingarna till efter statsministerns besök. 

 § 61 

FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 

Förhandlingarna återupptogs kl. 11.48. 

 § 62 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Kongressen beslöt 

att justera röstlängden till 66 ombud. 

 § 63 

ORDNINGSFRÅGA 

Presidiet väckte frågan hur vi ska gå vidare med förhandlingarna.  



 30 

Presidiet föreslog kongressen besluta 

att bordlägga behandlingen av förbundsstyrelsens förslag nummer 1 angående en hel-
täckande demokratidefinition och motionerna 1, 2, 3, 4 och 5 samt 

att fortsätta med punkt 10: Fastställande av antalet ledamöter samt nominering av 
förbundsstyrelse. 

David Person, Gävleborg, föreslog kongressen besluta 

att vi skulle avsluta voteringen vi höll på med när vi ajournerade förhandlingarna. 

Kongressen beslöt 

att vi skulle avsluta voteringen vi höll på med innan förhandlingarna ajournerades. 

 § 64 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 1 
ANGÅENDE EN HELTÄCKANDE DEMOKRATIDEFINITION OCH MOTIONER-
NA 1, 2, 3, 4 OCH 5 

Aron Juhlin, Stockholm, sakupplyste om konsekvensen av att ändra ordet ”medborgare” till 
”människor”. 

Kongressen beslöt  

att efter modifierad försöksvotering avslå att ordet ”medborgare” i motion nummer 1 er-
sätts med ”människor” samt 

att efter ändringarna anta förbundsstyrelsens förslag till demokratisk plattform. 

 

Mot beslutet att anta den demokratiska plattformen som ersättning för samhällsprogrammet 
reserverade sig Lennart Schedin, Västerbotten, och Per Bratt, Uppsala. 

 § 65 

FASTSTÄLLANDE AV ANTAL LEDAMÖTER SAMT NOMINERING TILL 
FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Fredrik Persson, valberdningen, berättade om valberedningens sammansättning och deras 
arbete som pågått i över ett år.  

Valberedningen föreslog kongressen besluta 

att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara 12. 

Kongressen beslöt 

att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara 12. 
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 § 66 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Kongressen beslöt 

att justera röstlängden till 65 ombud. 

 § 67 

FORTSATT BEHANDLING AV FASTSTÄLLANDE AV ANTAL LEDAMÖTER 
SAMT NOMINERING TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Fredrik Persson och Camilla Berner, valberedningen, presenterade valberedningens förslag till 
förbundsstyrelse. Närvarande föreslagna ledamöter fick gå fram och posera på podiet. 

Valberedningen föreslog kongressen besluta 

att till ordförande välja Morgan Öberg, Hägersten, 

att till vice ordförande välja Marlene Sandqvist, Borås, 

att till sekreterare välja Marcus Karlsson, Norrköping, 

att till kassör välja Mikael Lindström, Östersund, 

att till utbildningsledare välja Teresia Pedersen, Kista, samt 

att till ledamöter välja Elin Lundgren, Norrala,  
 Kenneth Hultgren, Skogås,  
 Rebecka Lindberg, Sundsvall,  
 Andrea Lavesson, Helsingborg,  
 Björn Jönsson, Sölvesborg, 
 Anton Hull, Norrköping och 
 Erik Wagner, Göteborg. 

Ombuden från Jämtland föreslog kongressen besluta 

att till ordförande välja Kenneth Hultgren, Skogås. 

 

Christer Wik, presidiet, meddelade att Kenneth Hultgren avsagt sig nomineringen till 
förbundsordförande. 

Kongressen beslöt 

att nomineringsprocessen är avslutad. 
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 § 68 

INFORMATION 

Andrine Lood, förbundsstyrelsen, berättade att Åke Marmander kommer att avtackas för sitt 
arbete hos IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut under kvällen och att intresserade är 
välkomna att delta. 

 § 69 

AJOURNERING 

Kongressen beslöt klockan 12.24 

att ajournera förhandlingarna till torsdag klockan 09.00. 
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Torsdagen den 5 juli FJÄRDE SESSIONEN 

  Ordf: Christer Wik 
   Björn Sandal 
   Ingrid Larsson 
  Sekr: Mathias Lövström 
   Mikaela Bexar 
   Camilla Berner 
   Johan Svens 

 § 70 

ÅTERUPPTAGANDE 

Förhandlingarna återupptogs klockan 09.06 och Sommartider följde i morgonförvirrade toner. 
Christer Wik, presidiet, presenterade sin nya kollega Ingrid Larsson som hälsades med applå-
der. Han informerade också om att ett första utkast av protokollet sitter uppe till allmän 
granskning. Den som tycker att något verkar vara fel kan vända sig till justerarna. 

 § 71 

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Mathias Lövström, presidiet, förrättade ombudsupprop. 

Kongressen beslöt  

att fastställa röstlängden till 66 ombud. 

 § 72 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRSLAG NUMMER 3 ANGÅENDE TOBAKS-
POLICY 

Christer Wik, presidiet, konstaterade att huvudförslaget från torget löd enligt följande: 

att  första meningen under Ansvar ändras till: ”Varje ansvarig har till uppgift att 
sprida kunskapen…”, samt 

att  efter ändringen anta förbundsstyrelsens förslag till tobakspolicy. 

 

Tina Lindewall och Magnus Strandlund, två tredjedelar av programutskottet, hade kommit 
fram till att UNF har ett dokument som beskriver ledarsyn och därmed har ledare. De lyfte 
därför tredje att-satsen till omröstning. 

Andreas Tägtström, Gävleborg, lyfte att-satserna 10, 13 och 14 till behandling med 
motiveringen att UNF skulle sluta vela, antingen förbud eller tillåta: 

att  riva upp beslutet från 1997 att man ej får röka på UNF:s område, 

att  tobak ska förbjudas i UNF samt 
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att detta ska ingå i medlemslöftet. 

Marcus Karlsson, Östergötland, ansåg att policyn måste vara förankrad hos medlemmarna för 
att det ska vara någon mening med den. Han lyfte därför att-sats 5 till behandling. 

att  ändra ordet ”ledare” under rubriken Ansvar till ”medlem”. 

Lennart Schedin, Västerbotten, lyfte att-sats 8 till behandling: 

att  sista meningen under rubriken Hur UNF ser på tobak i tobakspolicyn ska lyda: 
”Den som ändå måste använda tobak får göra det utom synhåll och utanför områ-
det där UNF-verksamheten pågår.” 

Nina Svensson, Uppsala, försvarade att-sats 8. Hon föredrog formuleringen ”utom synhåll” 
därför att ”område” kan tolkas så att det bara omfattar själva lokalen. 

 § 73 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Ombudet Örjan Magnusson, Värmland, anlände. 

Kongressen beslöt 

att justera röstlängden till 67 ombud 

 § 74 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRSLAG NUMMER 3 ANGÅENDE TOBAKS-
POLICY 

Kongressen beslöt 

att avslå att-sats 10 om att riva upp beslutet från 1997 om att man ej får röka på UNF:s 
område, 

att avslå att-sats 13 om att tobak ska förbjudas i UNF, 

att avslå att-sats 14 om att detta ska ingå i medlemslöftet, 

att bifalla att-sats 8 om att sista meningen under rubriken Hur UNF ser på tobak i tobaks-
policyn ska lyda: ”Den som ändå måste använda tobak får göra det utom synhåll och 
utanför området där UNF-verksamheten pågår.” 

Kongressen beslöt efter rösträkning med siffrorna 38 för och 23 mot 

att bifalla att-sats 5 om att ända ordet ”ledare” under rubriken Ansvar till ”medlem”, och 
därmed avslå att-sats 1 om att första meningen under Ansvar ska ändras till: ”Varje 
ansvarig har till uppgift att sprida kunskapen…”. 
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Kongressen beslöt 

att bifalla att-sats 2 att efter dessa ändringar anta förbundsstyrelsen förslag till tobakspolicy. 

 § 75 

RESERVATION 

Andreas Tägtström, Gävleborg, och Mattias Eriksson, Gävleborg, reserverade sig mot beslutet 
att avlså att-sats 10 om att riva upp beslutet från 1997 om att man ej får röka på UNF:s områ-
de och mot beslutet att bifalla att-sats 8 om att sista meningen under rubriken Hur UNF ser på 
tobak i tobakspolicyn ska lyda: ”Den som ändå måste använda tobak får göra det utom synhåll 
och utanför området där UNF-verksamhet pågår.” 

 § 76 

HÄLSNING 

Lena Westerdahl, gäst från MHF-Ungdom och UNF:are sedan 1986, det vill säga inte längre 
UNF:are, hälsade från sin organisation. Hon visade en overhead med avslöjande bilder från 
Morgan Öbergs förflutna i MHF-U och uppmanade alla att göra som henne och Morgan och 
bli dubbelanslutna. Om alla går med i två organisationer blir vi ju dubbelt så många nykteris-
ter i Sverige. Lena önskade UNF en jättebra kongress. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, tackade och överräckte en T-shirt. 

 § 77 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 2 
ANGÅENDE DROGPOLITISKT PROGRAM 

Björn Sandal, presidiet, konstaterade att huvudförslaget från torget löd enligt följande: 

att  under rubriken Avveckla det enskilda vinstintresset inom alkoholhanteringen 
ändra meningen ”I försäljningsledet är ett statligt monopol som Systembolaget ett 
bra sätt att minska det enskilda vinstintresset” till ”I försäljningsledet är ett statligt 
monopol som Systembolaget ett bra sätt att minska det enskilda vinstintresset men 
den charmoffensiv som Systembolaget nyligen genomfört med internethandel, lör-
dagsöppet och självbetjäning med mera ligger inte i den progressiva alkoholpoliti-
kens intresse, utan undergräver den.”, 

att  anta motion 9 samt 

att efter ändringarna anta förslaget till Drogpolitiskt program. 

 

Leonard Axelsson, Halland, påpekade att det drogpolitiska programmet ska vara aktuellt även 
om två år, vilket det inte blir med skrivningen ”den charmoffensiv som Systembolaget nyligen 
genomfört” i att-sats 1. 

Farvash Razavi, Stockholm, lyfte att-sats 7 till omröstning: 

att  bifalla motion nummer 8. 
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Lennart Schedin, Västerbotten, lyfte att-sats 13 till omröstning: 

att  ta bort stycket med ”inför 0 promille alkoholgräns…”. 

Erik Wagner, Älvsborg, lyfte att-sats 12 till omröstning: 

att  förbundsstyrelsen ska ta fram ett studiecirkelmaterial på det drogpolitiska 
programmet. 

Anton Hull, Västernorrland, undrade över att-sats 4 om att bifalla ”första att-satsen”. 

Björn Sandal, presidiet, svarade att den gäller bifall till första att-satsen i motion 8. Att-sats 5 
och 6 gäller också motion 8. 

Martin Kjellin, Uppsala, förklarade att att-sats 4, 5 och 6 gäller justering av motion nummer 8 
som förtydligar att det gäller detaljhandelsmonopol. Han ansåg att att-satserna i princip mot-
svarar att-sats 7 om att bifalla motion 8 med en liten förbättring. Att-satserna motsvarar för-
bundsstyrelsens förslag fast det framgår tydligare att det gällde krav. Han lyfte att-satserna 4, 5 
och 6 till omröstning. 

Spontan sång, Änglamark, uppstod medan propositionsordningen fastställdes. Björn Sandal, 
presidiet, uttryckte glädje över att ombudsförsamlingen kan underhålla sig själv. 

Kongressen beslöt 

att avslå att-sats 7 om att bifalla motion 8, 

att bifalla att-sats 4 om att bifalla första att-satsen i motion 8, 

att bifalla att-sats 5 om att bifalla andra att-satsen i motion 8 efter ändring av ”försäljning” 
till ”detaljhandel”. 

Kongressen beslöt efter omröstning med siffrorna 29 för och 27 emot 

att bifalla att-sats 6 om att under rubriken Begränsa detaljhandeln… lägga till: ”Den charm-
offensiv som Systembolaget nyligen genomfört, med internethandel, lördagsöppet, 
självbetjäning med mera ligger inte i den progressiva alkoholpolitikens intresse, utan 
undergräver den.” 

Kongressen beslöt 

att bifalla att-sats 12 om att förbundsstyrelsen ska ta fram ett studiecirkelmaterial på det 
drogpolitiska programmet, 

att avslå att-sats 13 om att ta bort stycket med ”inför 0 promille alkoholgräns…”,  

att avslå att-sats 1 om att under rubriken Avveckla det enskilda vinstintresset inom alkohol-
hanteringen ändra meningen ”I försäljningsledet är ett statligt monopol som System-
bolaget ett bra sätt att minska det enskilda vinstintresset” till ”I försäljningsledet är ett 
statligt monopol som Systembolaget ett bra sätt att minska det enskilda vinstintresset 
men den charmoffensiv som Systembolaget nyligen genomfört med internethandel, 
lördagsöppet och självbetjäning med mera ligger inte i den progressiva alkoholpoliti-
kens intresse, utan undergräver den.”, 
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att bifalla att-sats 2 om att anta motion 9 samt 

att bifalla att-sats 3 om att efter dessa ändringar anta förslaget till drogpolitiskt program. 

 § 78 

AJOURNERING 

Kongressen beslöt klockan 10.09 

att  ajournera sig 8–9 minuter till klockan 10.20 lokal tid för frukt och vatten. 

 § 79 

ÅTERUPPTAGNING 

Förhandlingarna återupptogs efter klockan 10.18 korrekt tid och kongressen sjöng Livet 
behöver inga droger. 

 § 80 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Ombudet Jonas Jonsson Svärdby, Jämtland, anlände. Evelina Bjurberg meddelade att hon då 
skulle ersätta Jennifer Oskarsson i stället för honom. 

Kongressen beslöt 

att justera röstlängden till 68 ombud. 

 § 81 

INFORMATION 

Annika Voronin, Norrbotten, informerade på engelska om EGTYF-lägret i juli och hälsade 
alla välkomna dit. 

 § 82 

FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NUMMER 10 ANGÅENDE 
LEGALISERINGSLOBBYN ANFALLER 

Kongressen beslöt  

att bifalla motion 10. 
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 § 83 

FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NUMMER 11 ANGÅENDE DROG-
POLITISK STRATEGI NU 

Kongressen beslöt  

att bifalla motion 11. 

 § 84 

BYTE AV PRESIDIUM 

Mikaela Bexar och Mathias Löfström avlöstes av Johan Svens och Camilla Berner som 
sekreterare. 

 § 85 

SILVERGRISEN 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, förklarade varför utmärkelsen Silvergrisen finns 
och läste upp motiveringen för årets pristagare: 

Med skrap och spänning i mångmiljonklass har denna grupps arbete inom och utom 
IOGT-NTO-rörelsen sedan lång tid tillbaka på ett avsevärt sätt bidragit till UNF:s 
ekonomi och verksamhet. 

2001 års Silvergris tilldelas IOGT-NTO Lotterier. 

Jan Wahlgren, lotteribyrån, tackade så mycket och berättade att lotterierna har en fortsatt posi-
tiv utveckling. Själva Silvergrisen lovade han att den skulle stå på arbetsrummet så att alla 
skulle se den. 

 § 86 

ORDNINGSFRÅGA 

Lennart Schedin, Västerbotten, menade att torget inte fungerade så bra. Visserligen finns det 
fördelar med torget men nackdelarna överväger. 

Lennart Schedin, Västerbotten, föreslog kongressen besluta 

att i stället för mötestorg ha eftermiddagens förhandlingar i plena. 

 

Magnus Strandlund, Västmanland, ville ha kvar torget eftersom han liksom många andra är ett 
nytt ombud. Mötestorget skulle kanske må bra av att kompletteras med en lightdebatt i plena 
efteråt. 

Magnus Strandlund, Västmanland, föreslog kongressen besluta 

att man istället för en gång ska få yttra sig tre gånger. 



 
39 

 

Linnéa Forsberg, Västernorrland, andfådd, uttryckte sitt stöd för torget eftersom det var kul att 
se de gamla paragrafryttarna lite förvirrade ibland av allt det nya och avslutade med: Skit i 
traditionerna! 

Per Bratt, Uppsala, som trots att han på förra torget endast fick igenom en enda att-sats tyckte 
att han aldrig under en kongress upplevt en så bra debatt och att det aldrig varit så många icke-
förbundsstyrelseförslag som gått igenom. Han yrkade på att vi skulle fortsätta enligt det vi 
tidigare beslutat. 

Robert Damberg, Östergötland, tyckte att vi skulle ge torget en chans eftersom ett av proble-
men på förra torget var att det var så varmt. 

Anton Hull, Västernorrland, även han andfådd, sade att ett mötestorg kräver en del av funktio-
närerna. På förra torget var det lite rörigt och diskussionen kom inte riktigt igång. Trots detta 
ville han att vi skulle ha ett torg. 

Anton Hull, Västernorrland, föreslog kongressen besluta 

att vi använder båda mötesformerna, först torg och sedan plena. 

 

Tina Lindewall, Uppsala, tyckte att mötestorget var dåligt när hon läste om det och det var 
inte mycket bättre när hon väl var där. Hon ville inte ha någon begränsning av inläggen i det 
efterföljande plenat eftersom debatten där då skulle bli bättre. 

Tina Lindewall, Uppsala, föreslog kongressen besluta 

 att ombud under plena ska få gå upp obegränsat antal gånger. 

 

Marcus Karlsson, Östergötland, uttryckte sitt stöd för en kombination av mötestorg och plena. 
Precis som bilen behöver olika däck för olika väglag så kan olika mötesformer passa bra för 
olika ombud. 

Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, poängterade att förbundsstyrelsen tycker att mötestorget 
var jättebra. Han yrkade avslag på alla förslag som innebär en både-och-variant. Vidare mena-
de han att ett beslut om formerna på plenat skulle fattas efter att förslagen från mötestorget 
sammanställts. 

David Persson, Gävleborg, yrkade bifall på Anton Hulls förslag. 

Magnus Strandlund, Västmanland, föreslag kongressen besluta 

att sätta streck i debatten. 

Lennart Schedin, Västerbotten, drog tillbaka sitt förslag till förmån för Anton Hulls förslag. 

Kongressen beslöt 

att sätta streck i debatten. 
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Marcus Karlsson, Östergötland, menade att beslutet huruvida vi ska ha torg eller inte måste 
tas nu eftersom vi måste veta vad som gäller när vi är på mötestorget. Vidare ville han att om-
buden när de uttrycker sitt stöd för olika förslag på torget endast ska ange antingen ombuds-
nummer eller distriktsnamn, inte både och. 

Erik Wagner, Älvsborg, ville ta bort möjligheten för motionären att ändra sin motion under 
föredragningen från talarstolen. Detta eftersom det ställer till det för ombuden och att utskotts-
yttranden på så sätt blir inaktuella. Om motionären vill ändra på motionens förslag får han/hon 
göra det på mötestorget. 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på alla förslag och höll med Kenneth Hultgren 
om att beslut borde fattas senare. På torget blir det en diskussion och inte en debatt. Vidare 
poängterade hon att förslag endast kan läggas på mötestorget. Om stämningen är sådan att det 
behövs kommer förbundsstyrelsen lägga förslag om att ta upp diskussionen i plena. 

Kongressen beslöt 

att behålla de mötesformer som vi tidigare fastställt. 

 § 87 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 4 ANGÅENDE OMORGANISA-
TION I TRE STEG 

Teresia Pedersen och Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, inledde sin föredragning med att låta 
ombudsförsamlingen sjunga Hajarna. 

Elin Lundgren överlämnade varsin t-shirt till de två storvärvarna Mattias Eriksson och 
Andreas Tägtström från Sandviken. 

Sedan föredrog Teresia Pedersen och Elin Lundgren förslag nr 4 angående omorganisation i 
tre steg. 

Under föredragningen hade ombuden möjlighet att lämna in frågor till förbundsstyrelsen som 
de skulle sammanställa och besvara efter föredragningen. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta som ett första steg 

att all kommunikation från förbundet går direkt till föreningarna eller den enskilde 
medlemmen, 

att ombud till kongressen utses av föreningarna, 

att medlemsavgiften går till medlemmens UNF-förening om verksamhet rapporterats 
under året samt 

att resterande medlemsavgifter vid årsskiftet överförs till UNFs biståndsklubb 
Vänner-i-Världen. 
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta som ett andra steg 

att successivt fram till den 1/1 2004 avveckla fältstödet och konsulentstödet för att 
istället anställa konsulenter centralt, 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med sittande distriktsstyrelser upp-
rätta en plan för hur detta ska gå till samt 

att  arbetsledningsansvaret av personalen i fortsättningen ligger på generalsekretera-
ren, utifrån föreningarnas arbetsplaner. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta som ett tredje steg 

att distriktsorganisationen i UNF ska vara frivillig. 

 

Ida KM Karlsson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 1. 

Vi tycker att förbundsstyrelsens förslag angående omorganisation i de tre stegen visar på 
en vilja att sätta föreningarna i fokus, något vi tycker är positivt. Vi ser dock en risk att 
denna organisationsstruktur hämmar etableringen av nya föreningar, samt att de svaga 
föreningarna inte kommer att kunna få det stöd som de tidigare fått av distriktsstyrelser-
na. Detta ansvar kommer nu istället att ligga på konsulenterna vilket vi anser vara en 
betungande uppgift som kan få konsekvenser på övrig verksamhet.  

Vidare ser vi en risk med att föreningarna själva ska bekosta ombuden om kongresserna 
fortsätter att kosta så mycket som de gör i dagsläget. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  bifalla samtliga att-satser under steg 1, 

att  bifalla att-sats ett och två under steg 2, 

att avslå att-sats tre under steg 2, 

att  lägga till att-satsen ”arbetsledningsansvaret av personalen i fortsättningen ligger 
på generalsekreteraren via samråd med föreningarna och utifrån deras arbets-
planer.” under steg 2 samt 

att bifalla att-satsen under steg 3. 

Salam Kaskas, beredningsutskottet, reserverar sig mot bifallet av första att-satsen under steg 1 
och att-sats ett och två under steg 2 samt BU:s tilläggsförslag. 

 § 88 

MOTION NUMMER 12 ANGÅENDE ÄNDRING AV DISTRIKTSSTYRELSERNA 

Linnéa Forsberg, motionär, berättade om sina erfarenheter från Västernorrland och föredrog 
motionen. 

Erik Wagner, beredningsutskottet, föredrog beredningsutskottets förslag nr 1 angående motion 
nr 12 Ändring av distriktsstyrelserna. 
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Vi anser att motionärernas initiativ är i enighet med förbundsstyrelsen och våra åsikter. 
Därför faller det sig naturligt för oss i BU att bifalla motionärernas andra och tredje att-
sats. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  i enighet med förbundsstyrelsen anse motionärernas första att-sats besvarad samt 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen yrka bifall på motionärernas att-sats två och tre. 

 § 89 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 4 
ANGÅENDE OMORGANISATION I TRE STEG 

Förbundsstyrelsen gick upp en efter en och besvarade de frågor som kommit in från ombuden. 
Bland annat om jämkad uddatalsmetod, om man efter att ha lagt ned ett distrikt vill starta upp 
det igen, hur stor ombudsförsamlingen beräknas bli enligt den nya metoden, om det inte är 
långt mellan förbund och föreningar, hur man startar nya föreningar, samarbete med IOGT-
NTO och Juniorförbundet, landstingsbidrag, utbildning av förtroendevalda och konsulenter. 

 § 90 

FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE TEMA  

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, föredrog FS förslag angående tema. 

Förbundsstyrelsen förslog kongressen besluta 

att  UNF arbetar fram föreningsmaterial utifrån de tre temana Demokrati, Nykterhet 
och Internationellt, 

att  prioriteringar mellan temana sker enligt fördelningen Demokrati 25%, Nykterhet 
50% och Internationellt 25% samt 

att  Nykterhet är UNF:s profilfråga i det externa arbetet. 

 

Salam Kaskas, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 2. 

BU tycker i enighet med förbundsstyrelsen att UNF behöver en tydlighet i vår verksam-
het. Vi anser att förslaget om tema är ett steg i rätt riktning som medför en fokusering av 
förbundets resursfördelning. Vi tycker det är positivt att det internationella arbetet får så 
pass mycket uppmärksamhet som 25%. Vidare hävdar vi att det är oerhört centralt att 
inte glömma vikten av att föreningarna själva styr sin egen verksamhet. Tema får inte i 
huvudsak ha i syfte att generera nya föreningar och medlemmar utan givetvis även bidra 
till att vi behåller de medlemmar som vi redan har. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  bifalla förbundsstyrelsens samtliga tre att-satser. 
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 § 91 

FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE UNF:s ARBETSPLAN 2002-
2003 

Teresia Pedersen, Kenneth Hultgren, Lovisa Lantz, Marcus Wiklund och Andrine Lood, 
förbundsstyrelsen, föredrog FS förslag nr 6 angående arbetsplan. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att anta förslaget till arbetsplan.  

Erik Wagner, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 3. 

I sin helhet ser arbetsplanen bra ut men den innehåller dock vissa mindre lyckade formu-
leringar. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  avslå förbundsstyrelsens förslag, 

att  under Nykterhet i UNF:s verksamhetsidé ändra ”Nykterhet är lösningen på drog-
problemen och en…” till ”Nykterhet är en lösning på många problem och en…” 

att  under Samhällsförändrande organisation i UNF:s verksamhetsidé ändra 
”…alkoholfrågan som UNF:s viktigaste profilfråga” till ”…alkoholfrågan som 
UNF:s profilfråga”, 

att  sist i inledningen till handlingsplanen lägga till ”De konkreta åtgärderna ska utar-
betas så nära medlemmarna som möjligt och genomföras i organisationens samt-
liga nivåer.”, 

att  under målet ”UNF ska bli större” ändra ”vi arbetar med juniorövergångar” till ”vi 
arbetar aktivt med juniorövergångar”, 

att  under målet ”UNF ska bli större” ändra ”UNF finns i skolan” till ”UNF ska ha 
samarbete med skolväsendet”, 

att  ändra målet ”UNF ska ha stolta medlemmar” till ”UNF ska ha stolta och trygga 
medlemmar”, 

att  under det nya målet ”UNF ska ha stolta och trygga medlemmar” lägga till att på 
ett aktivt sätt arbeta med kamratstöd, 

att  i inledningen till tema ändra ”…de målen och åtgärderna ordnade…” till ”…de 
målen och exempel på åtgärder ordnade…”, 

att  under rubriken Demokrati ändra målet ”UNF har kritiskt tänkande…” till ”UNF 
ska ha kritiskt tänkande…”, 

att  under rubriken Internationellt ändra målet ”Medlemstalet i Vänner i världen ska 
öka med 100 medlemmar.” till ”Medlemstalet i Vänner i världen ska nettoöka 
med 100 medlemmar”, 
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att  under rubriken Internationellt lägga till ett tredje mål ” UNF:s medlemmar ska ha 
kunskap om att alkohol är ett utvecklingshinder.” 

att  ändra sista målet under rubriken Internationellt från ”Alkohol som utvecklingshin-
der ska vara känt som biståndsfråga” till ”Alkohol som utvecklingshinder ska vara 
känt hos allmänheten som en biståndsfråga” samt 

att  med ovanstående ändringar anta arbetsplanen för 2002–2003. 

Salam Kaskas, Örebro, tycker även att kommunikationen i fortsättningen ska gå från förbun-
det till de eventuella distrikten och därför reserverar sig mot innehållet beträffande detta i 
ovanstående. 

 § 92 

INFORMATION 

Peter Moilanen, generalsekreterare, informerade om hur den gemensamma lunchen med 
IOGT-NTO:s Juniorförbund skulle gå till.  

 § 93 

UTTALANDE 

Marcus Karlsson, redaktionsutskottet, läste upp RU:s utdelade förslag till uttalande från 
UNF:s kongress: 

Skit i traditionerna! – Skyll inte samhällsproblemen på alkoholkulturen. 

I vårt samhälle finns många traditioner – mönster – som är svåra att bryta. En mycket 
känslig fråga, som innefattar massvis av traditioner, är den svenska alkoholkulturen. En 
kultur som säger att man ska dricka nubbe till sillen och att det ska skålas i champagne 
på nyårsafton. För alla dricker väl alkohol? 

Samtidigt oroar sig hundra tusentals barn för vad pappa ska göra när han blir full ikväll. 
Samtidigt försöker staten hitta pengar till missbrukarvården och tusentals människor, 
dina medmänniskor, dör varje år på grund av att de druckit alkohol. 

Därför säger UNF på sin kongress: Skit i traditionerna! Det håller inte att skylla på att 
”alla dricker” eller att svenskar ”alltid gjort det”. Den som stödjer alkoholkulturen måste 
kunna stå för konsekvenserna. Varje människa och beslutsfattare har ett val: Att blunda 
för problemen eller att bryta mönstret. Skit i traditionerna, Du också! 

RU föreslog kongressen besluta 

att ändra ”Skyll inte samhällsproblemen på alkoholkulturen” till ”Skyll inte drickande 
på alkoholkulturen”, samt 

att anta det föreslagna uttalandet med denna ändring. 

Niklas Röstlund, Dalarna, menade att det inte bara är pappa som dricker. 
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Niklas Röstlund, Dalarna, föreslog kongressen besluta 

att ändra ”…för vad pappa ska göra…” till ”…för vad mamma eller pappa ska 
göra…”. 

Tina Lindewall, Uppsala, ville att det skulle framgå tydligare att det är alkoholen vi vill att 
man ska skita i så att ingen missförstår oss och tror att det är traditionerna vi tycker att man 
ska skita i. 

Per Bratt, redaktionsutskottet, höll med Tina Lindewall. 

Per Bratt, redaktionsutskottet, föreslog kongressen besluta 

att ändra ”Det håller inte att skylla på att…” till ”Det håller inte att skylla sitt drickan-
de på att…”  

Kongressen beslöt 

att ändra ”Skyll inte samhällsproblemen på alkoholkulturen” till ”Skyll inte drickande på 
alkoholkulturen”, 

att avslå förslaget att ändra ”…för vad pappa ska göra…” till ”…för vad mamma eller 
pappa ska göra…”, 

att ändra ”Det håller inte att skylla på att…” till ”Det håller inte att skylla sitt drickande på 
att…” samt 

att enhälligt anta uttalandet med dessa ändringar. 

 § 94 

AJOURNERING 

Kongressen beslöt klockan 12.04 

att ajournera förhandlingarna till klockan 14.00. 
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Torsdagen den 5 juli FEMTE SESSIONEN 

  Ordf: Christer Wik 
   Björn Sandal 
   Ingrid Larsson 
  Sekr: Camilla Berner 
   Johan Svens 

 § 95 

FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 

Förhandlingarna återupptogs klockan 14.00 med att ombuden sjöng Dusten. 

 § 96 

INFORMATION 

Piteå som kandiderar till att bli kongressort 2005 presenterade staden med hjälp av en truba-
dur som gav ombuden en snabbkurs i pitemål. 

Björn Sandal, presidiet, tackade å ombudsförsamlingens vägnar för inbjudan. 

 § 97 

INFORMATION 

Björn Sandal, presidiet, bad ombuden notera smaken av folkbildning som Wendelsberg och 
Tollare lagt ut på ombudsbänkarna. 

 § 98 

MOTION NUMMER 13 ANGÅENDE FÖRVIRRAT OM MÅL I VERKSAMHETS-
IDÉN OCH MOTION NUMMER 15 ANGÅENDE SOCIAL KOMPETENS I UNF 

Per Bratt, motionär, föredrog motionerna 13 och 15. 

Erik Wagner, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 3 över motion nr 13 angående 
förvirrat om mål i verksamhetsidén. 

BU föreslog kongressen besluta 

att i enighet med förbundsstyrelsen avslå motionärens samtliga tre att-satser. 

Erik Wagner, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 3 över motion nr 15 angående 
social kompetens i UNF. 

BU kan förstå vissa av motionärens tankar kring att UNF-föreningar inte ska vara slutna 
kamratgrupper utan en plats där alla är välkomna. Däremot anser vi inte att detta ska 
lösas på det sätt som motionären föreslår, utan hänvisar till BU:s tilläggsförslag till 
Handlingsplanen där vi understryker vikten av kamratstödsarbete. 
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BU föreslog kongressen besluta 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen avslå motionen i sin helhet. 

 § 99 

MOTION NUMMER 14 ANGÅENDE INTERN UTVECKLING I HANDLINGS-
PLANEN 

Per Bratt, motionär, föredrog motion nummer 14. 

Erik Wagner, beredningsutskottet, föredrog BU:s förslag nr 3 över motion nr 14 angående 
intern utveckling i handlingsplanen. 

I enighet med motionären och förbundsstyrelsen anser vi att det är viktigt att man som 
UNF:are reflekterar över UNF-verksamhetens syfte och resultat. Vi anser dock inte att 
det behövs ett enskilt projekt till detta utan att det ingår i förbundsstyrelsen projektför-
slag ”Analys och kritiskt tänkande”. 

Därför föreslog BU kongressen besluta i enighet med förbundsstyrelsen 

att  avslå motionen i sin helhet. 

 § 100 

INLEDNING AV TORGET 

Björn Sandal, presidiet, förtydligade några detaljer kring hur mötestorget ska gå till.  

Lennart Schedin, Västerbotten, ville att argumentationen skulle finnas med på sammanfatt-
ningen. 

Anton Hull, Västernorrland, efterlyste en tydligare struktur på sammanställningarna. 

 § 101 

ORDNINGSFRÅGA 

Martin Kjellin, Uppsala, föreslog kongressen besluta 

att justera röstlängden. 

Marcus Karlsson, Östergötland, gick upp i talarstolen och vände tillbaka till sin plats. 

Kongressen beslöt 

att justera röstlängden. 

 § 102 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslöt 
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att  justera röstlängden till 68 ombud. 

 § 103 

INLEDNING AV TORGET 

Pleniförhandlingarna övergick klockan 14.37 i det andra av kongressens mötestorg. 

 § 104 

TORGET STÄNGS 

Kongressen beslöt klockan 16.55 

att anse debatten på torget avslutad. 

 § 105 

HÄLSNING 

Stefan Gudasic, Röda Korsets Ungdomsförbund, berättade att Röda Korsets Ungdomsförbund 
använt mötestorg i flera år och tyckte det var kul att även vi nu provade på denna mötesform. 
Vidare skickade han en hälsning från Röda Korsets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse. 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, skickade tillbaka en hälsning och överlämnade en t-shirt till 
Stefan. 

 § 106 

ORDNINGSFRÅGA 

Fredrik Andersen, Blekinge, tyckte att det är svårt när man läser protokollet att veta vilka 
ombud som var närvarande vid ett visst beslut. 

Fredrik Andersen, Blekinge, föreslog kongressen besluta 

att när röstlängden justeras så ska det alltid framkomma på protokollet vad som har 
ändrats samt 

att man ska utgå från ordinarie ombud och inte vilka ombud som satt sist. 

 § 107 

HÄLSNING 

Sten Fahlén, förbundsordförande för Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, hälsade från 
NBV och presenterade NBV:s vision och hoppades att vi som en av NBV:s ägare ser till att 
utnyttja NBV i vår verksamhet. Vidare uppmanade han ombuden att besöka studieförbundets 
tält ute på tennisplanen för mer information om NBV:s nya material. 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, tackade för hälsningen och överlämnade en t-shirt. 
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 § 108 

FORTSATT BEHANDLING AV ORDNINGSFRÅGA 

Kongressen beslöt 

att när röstlängden justeras så ska det alltid framkomma på protokollet vad som har ändrats 
samt 

att man ska utgå från ordinarie ombud och inte vilka ombud som satt sist. 

 § 109 

HÄLSNING 

Stina Karlsson, Sveriges Blåbandsungdom, önskade se fler nykterister på krogen och menade 
att vi tillsammans är starka. Hon skickade också en hälsning från SBU:s förbundsstyrelse.  

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, tackade för hälsningen och hälsade tillbaka till 
SBU. Stina fick också med sig en t-shirt. 

 § 110 

AJOURNERING 

Björn Sandal, presidiet, beskrev hur ombuden ska få tillgång till förslagen från mötestorget. 
Eftersom Björn nu avslutar sin presidiegärning så tackade han för förtroendet att få sitta som 
mötesordförande och hoppades att även de fortsatta förhandlingarna skulle gå bra. 

Kongressen beslöt 

att ajournera förhandlingarna till klockan 09.00, fredag morgon. 
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Fredagen den 6 juli SJÄTTE SESSIONEN 

  Ordf: Christer Wik 
   Ingrid Larsson 
  Sekr: Camilla Berner 
   Johan Svens 
   Mikaela Bexar 
   Mathias Lövström 

 § 111 

FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 

Ingrid Larsson, presidiet, öppnade förhandlingarna klockan 09.03 och ombuden sjöng 
Änglamark. 

Ombuden fortsatte sedan med att städa ombudsbänkarna. Kongressvärdarna hjälpte till på ett 
beundransvärt sätt. 

 § 112 

HÄLSNING 

Ruza Raguz, EGTYF, berättade om EGTYF:s arbete och bjöd in till EGTYF:s Summer Camp 
i Estland. Hon tackade också för UNF:s stöd till organisationen.  

Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, tackade för hälsningen och gav Ruza en t-shirt. 

 § 113 

PRAKTISK INFORMATION 

Ingrid Larsson, presidiet, berättade att jutesäck och vikingahjälm till vikingafesten kan köpas 
ute på tennisplanen under dagen. 

 § 114 

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Camilla Berner, presidiet, förrättade ombudsupprop. 

Kongressen beslöt 

att fastställa röstlängden till 66 ombud. 

 § 115 

ORDNINGSFRÅGA 

Robert Damberg, Östergötland, ville ha en ”lightdebatt” i denna fråga. 
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Robert Damberg, Östergötland, föreslog 

att man ska kunna gå upp tre gånger i stället för en. 

 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, menade att debatten på torget igår varit så bra att det inte 
behövdes någon debatt i plenum. Hon yrkade avslag på Robert Dambergs förslag. 

Anton Hull, Västernorrland, sade att eftersom frågan väckts var ombuden uppenbarligen inte 
färdiga med diskussionen. Han yrkade bifall till Robert Dambergs förslag. 

Kongressen beslöt 

att man ska kunna gå upp tre gånger i stället för en. 

 § 116 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 4 
ANGÅENDE OMORGANISATION I TRE STEG (STEG 1) 

Ingrid Larsson, presidiet, föredrog huvudförslaget från mötestorget. 

Kongressen föreslogs besluta 

att avslå förbundsstyrelsens första att-sats till förmån för: ”att all kommunikation från 
förbundet går direkt till föreningarna eller den enskilde medlemmen samt till 
distrikten.” (A), 

att bifalla förbundsstyrelsens andra att-sats: ”att ombud till kongressen utses av före-
ningen” (B), 

att bifalla förbundsstyrelsens tredje att-sats: ”att medlemsavgiften går till med-
lemmens UNF-förening om verksamhet rapporterats under året” (C), 

att  bifalla förbundsstyrelsens fjärde att-sats: ”att resterande medlemsavgifter vid års-
skiftet överförs till UNF:s biståndsklubb Vänner i världen” (D) samt 

att kongressen utser en referensgrupp som FS samlar vid behov. Referensgruppen ska 
bestå av ett trettiotal personer (E). 

Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, lyfte att-sats A1 till omröstning:  

att bifalla förbundsstyrelsens första att-sats: ”att all kommunikation från förbundet 
går direkt till föreningarna eller den enskilde medlemmen.” 

 

Lennart Schedin, Västerbotten, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

Magnus Strandlund, Västmanland, tyckte att om distrikten fortfarande finns ska de även i fort-
sättningen få information. Han yrkade bifall till A. 
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Kongressen beslöt 

att avslå förbundsstyrelsens första att-sats till förmån för: ”att all kommunikation från för-
bundet går direkt till föreningarna eller den enskilde medlemmen samt till distrikten.”. 

Ingrid Larsson, presidiet, påpekade att presidiet ansåg E vara ett helt nytt förslag och det 
kommer därför att behandlas särskilt. 

Kongressen beslöt 

att bifalla förbundsstyrelsens andra att-sats: ”att ombud till kongressen utses av 
föreningen.”, 

att bifalla förbundsstyrelsens tredje att-sats: ”att medlemsavgiften går till medlemmens 
UNF-förening om verksamhet rapporterats under året” samt 

att  bifalla förbundsstyrelsens fjärde att-sats: ”att resterande medlemsavgifter vid årsskiftet 
överförs till UNF:s biståndsklubb Vänner i världen.”. 

Erik Wagner, Älvsborg, förklarade bakgrunden till förslag E. Han menade att det kan behövas 
ett skikt mellan föreningarna och förbundet. 

Ida K M Karlsson, Jämtland, trodde att förbundsstyrelsens avsikt är att det är konsulenterna 
som ska vara mellanskiktet. 

Marcus Karlsson, Östergötland, undrade hur denna referensgrupp ska utses. 

Evelina Bjurberg, Jämtland, ansåg att det finns andra tillfällen för förbundsstyrelsen att för-
ankra och rådgöra med medlemmar ute i landet. Exempelvis på förbundskurser och andra 
arrangemang. 

Anton Hull, Västernorrland, menade att förbundsstyrelsen kan utse en grupp vid behov och 
yrkade därför avslag på förslag E. 

Mårten Eklund, Stockholm, menade att man skulle vänta med beslut angående referensgrupp 
tills man fattat beslut om steg 3. 

Mårten Eklund, Stockholm, föreslog kongressen besluta 

att förslaget om att kongressen utser en referensgrupp som FS samlar vid behov 
beslutas om efter att beslut tagits om förbundsstyrelsen förslag till organisations-
förändring steg 3 samt motion 12. 

Per Bratt, Uppsala, menade att det är otydligt vad denna referensgrupp ska ha för uppgift. 
Därför yrkade han avslag på förslag E. 

Sebastian Spogardh, Älvsborg, ansåg att det kan finnas en risk om förbundsstyrelsen utser 
referensgruppen. Då kan de utse sådana personer som tycker precis som de själva. Då är det 
bättre att ha en fast referensgrupp som utses av kongressen. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, undrade varför förbundsstyrelsen skulle utse en 
grupp med likatänkande. Då kan man lika gärna strunta i att kalla in referensgruppen. Vidare 
undrade han varför det föreslagna antalet var 30. 
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Kongressen beslöt 

att förslaget att kongressen utser en referensgrupp som FS samlar vid behov skjuts upp tills 
efter att beslut tagits om förbundsstyrelsen förslag till organisationsförändring steg 3 
samt motion 12 samt 

att vänta med att fastställa steg 1 tills förslag E behandlats. 

 § 117 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 4 
ANGÅENDE OMORGANISATION I TRE STEG (STEG 2) 

Ingrid Larsson, presidiet, föredrog huvudförslaget från mötestorget. 

Kongressen föreslogs besluta 

att bifalla förbundsstyrelsens första att-sats: ”att successivt fram till den 1/1 2004 
avveckla fältstödet och konsulentstödet för att istället anställa konsulenter 
centralt” (A), 

att bifalla förbundsstyrelsens andra att-sats: ”att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med sittande distriktsstyrelse upprätta en plan för hur detta ska gå 
till” (B) samt 

att att avslå förbundsstyrelsens tredje att-sats till förmån för ”att arbetsledningsansva-
ret av personalen i fortsättningen ligger på generalsekreteraren i samarbete med 
distrikten och föreningarna utifrån respektive arbetsplan” (C). 

Evelina Bjurberg, Jämtland, lyfte att-sats C4 till omröstning: 

att avslå förbundsstyrelsens tredje att-sats till förmån för ”att arbetsledningsansvaret 
av personalen i fortsättningen ligger på förbundsanställd via samråd med före-
ningarna utifrån deras arbetsplaner”. 

Jesper Aronsson, Älvsborg, undrade varför förslag A blivit huvudförslag när förslag A1 hade 
fler ombud bakom sig. 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, förklarade att A blivit huvudförslag eftersom flest förslags-
berättigade ställt sig bakom A. Förbundsstyrelsen har ju förslagsrätt men inte rösträtt. 

Erik Wagner, Älvsborg, lyfte att-satserna A1, B1 och C1 till omröstning: 

att avslå förbundsstyrelsens första att-sats, 

att avslå förbundsstyrelsens andra att-sats samt 

att avslå förbundsstyrelsens tredje att-sats. 

Marcus Karlsson, Östergötland, tyckte att både förslag C och C4 hade sina poänger, men att 
förslag C var lite bättre. Han beklagade att den gällande arbetsordningen inte tillåter att man 
jämkar ihop sina förslag efter mötestorget. 
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Robert Damberg, Östergötland, ansåg att det finns många distrikt som vill ha kvar sina konsu-
lenter och idag ligger precis på gränsen till att ha ekonomisk möjlighet att kunna ha det. Att ta 
bort konsulentstödet vore därför olyckligt. Han yrkade avslag på A. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, förklarade att konsulenterna fortfarande kommer att 
sitta ute i landet och inte på kansliet i Stockholm. Förbundsstyrelsen vill underlätta för med-
lemmarna ute i landet genom att ta hand om det tråkiga när det gäller personalen. 

Hugo Hermansson, Kronoberg, menade att det borde finnas en lokal arbetsledning för konsu-
lenterna. 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, svarade Hugo att det är stora problem idag att hitta männi-
skor som kan och vill ta ett personalansvar. 

Kongressen beslöt 

att med röstsiffrorna 37 för, 22 emot, bifalla förbundsstyrelsens första att-sats: ”att succes-
sivt fram till den 1/1 2004 avveckla fältstödet och konsulentstödet för att i stället an-
ställa konsulenter centralt”, 

att bifalla förbundsstyrelsens andra att-sats: ”att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till-
sammans med sittande distriktsstyrelse upprätta en plan för hur detta ska gå till”,  

att att avslå förbundsstyrelsens tredje att-sats till förmån för ”att arbetsledningsansvaret av 
personalen i fortsättningen ligger på generalsekreteraren i samarbete med distrikten och 
föreningarna utifrån respektive arbetsplan” samt 

att fastställa steg 2 med dessa ändringar. 

 § 118 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 4 
ANGÅENDE OMORGANISATION I TRE STEG (STEG 3) OCH MOTION 12 

Ingrid Larsson, presidiet, föredrog huvudförslaget från mötestorget. 

Kongressen föreslogs besluta 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag: ”att distriktsorganisationen i UNF ska vara 
frivillig” (A). 

Magnus Strandlund, Västmanland, var rädd att föreningarna inte skulle spontansamarbeta utan 
att allt skulle falla sönder om förbundsstyrelsens förslag gick igenom. 

Magnus Strandlund, Västmanland, lyfte att-sats A2 till omröstning: 

att avslå förbundsstyrelsens förslag till förmån för: ”att distriktsfunktionen i UNF kan 
beslutas vilande ett år i taget av distrikt eller förbundsstyrelse”. 

Marcus Karlsson, Östergötland, tyckte att förbundsstyrelsens förslag inte var tillräckligt utrett. 
En återremiss skulle ge nya förbundsstyrelsen möjligheten att fundera lite till. 



 
55 

Marcus Karlsson, Östergötland, lyfte att-sats A3 till omröstning: 

att återremittera steg 3 till förbundsstyrelsen. 

Anton Hull, Västernorrland, menade att ingen kan veta att just deras förslag är det bästa för-
slaget. Förslag A2 är den gyllene medelvägen där man inte låser fast sig vid något. 

Mårten Eklund, Stockholm, ansåg att det var viktigt att det är en stor referensgrupp som 
diskuterar denna förändring. Han yrkade bifall till A3. 

Linnéa Forsberg, Västernorrland, ville ge makten åt medlemmarna och befarade att det numer 
finns en elit i UNF som åker iväg på arrangemang. Vi måste vara rädda om de få medlemmar 
som vi har kvar hemma i föreningarna. 

Tommy Ossawy, Halland, menade att förbundsstyrelsens förslag är frivilligt och inget man är 
tvungen att genomföra. 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, menade att förslag A2 är så som det ser ut idag. Hon visade 
också på problemen som idag finns med vilande föreningar och var rädd att samma problem 
ska uppkomma om vi inför vilande distrikt. Redan idag är det många distrikt som har problem 
att få ihop en distriktsstyrelse och därför vill förbundsstyrelsen ge möjligheten att öppna upp 
för egna lösningar. Förbundsstyrelsen yrkade bifall till huvudförslaget. 

Fredrik Andersen, Blekinge, redogjorde för sin syn på saken. 

Robert Damberg, Östergötland, undrade vart pengarna tar vägen om man lägger ned ett 
distrikt. 

Sebastian Spogardh, Älvsborg, sade att vi redan beslutat att ge makten till föreningarna. 
Föreningar ska väl kunna samarbeta oavsett om det finns ett distrikt eller inte. 

Fabian Gafvelin, Norrbotten, trodde att förbundsstyrelsens förslag skulle innebära att aktivite-
ten i UNF skulle gå ner och att UNF skulle bli trist och tråkigt. Han yrkade avslag på förslag 
A. 

Örjan Åberg, menade att det är stor skillnad på vilande förening och vilande distrikt. I ett 
vilande distrikt är chansen stor att det finns fler som kan hålla koll på de gamla postgironum-
ren. Vidare undrade han hur det går med landstingsbidragen om det inte finns någon distrikts-
organisation. 

Anna Linton, Göteborg, höll med Tommy Ossawy. Hon berättade att hon kom från ett distrikt 
med svag föreningsverksamhet. 

Magnus Strandlund, Västmanland, förtydligade den gyllene medelvägen och trodde att på lång 
sikt kan samarbetet komma att upphöra mellan föreningar. Trots att han inte stödjer förbunds-
styrelsens förslag tyckte han att det var väl genomtänkt. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, förklarade att det i de nuvarande stadgarna står 
att det är förbundet som förfogar över pengarna om ett distrikt upplöses. Vidare ansåg han inte 
att vi ska känna oss tvingade att anpassa vår organisation efter hur politiker sätter regler för 
olika bidrag. 

Rebecca Lundqvist, Blekinge, menade att man först ska satsa på att få starka föreningar och 
innan man har gjort det är ett borttagande av distrikten en för drastisk åtgärd. 

Ida K M Karlsson, Jämtland, berättade om Skeleton Crew som de har i hennes distrikt som ser 
till att basfunktionerna fungerar.  
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Sara Andersson, Älvsborg, menade att rörelsens övriga förbund kan hävda att våra distrikt inte 
längre är så viktiga när man till exempel ska samarbeta i rådet eftersom våra distrikt är frivill-
iga. Hon yrkade bifall på A2. 

Aron Juhlin, Stockholm, berättade att trots att han är distriktsordförande i Stockholms distrikt 
så har han ingen större koll på läget. Deras konsulent har lagt ned massvis med jobb för att få 
ihop en distriktsstyrelse. Styrelsen finns endast på papperet men det är konsulenten som gör 
det mesta av jobbet. 

 § 119 

ORDNINGSFRÅGA 

Aron Juhlin, Stockholm, föreslog kongressen besluta 

att streck i debatten. 

Kongressen beslöt 

att sätta streck i debatten. 

 § 120 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 4 
ANGÅENDE OMORGANISATION I TRE STEG (STEG 3) OCH MOTION 12 

Marcus Karlsson, Östergötland, berättade att han inte hört så mycket debatt om den här frågan 
och vidhöll sitt stöd för A3. En återremittering skulle också kunna reda ut många av de fråge-
tecken som finns i denna fråga. 

Anton Hull, Västernorrland, redogjorde för en nedläggning av det dagen till ära påhittade 
Österbottens distrikt. En ny medlem som kommer in i organisationen efter nedläggningen av 
distriktet kommer inte att känna ett behov av att samarbeta med andra föreningar. Vidare 
menade han att det inte finns något idag som hindrar att man samarbetar föreningar emellan 
fastän de befinner sig i olika distrikt. 

Leonard Axelsson, Halland, höll med förbundsstyrelsen. Han ansåg att om man tycker att 
samarbete är svårt kan man använda sig av sin konsulent som förmodligen har bättre koll på 
läget. 

Anna Linton, Göteborg, menade att distrikten finns där föreningarna behöver stöd. Hon ville 
inte att förbundsstyrelsens förslag skulle gå igenom. 

Evelina Bjurberg, Jämtland, sade att det inte behöver vara så svårt att hitta bra lösningar själv. 
Hon sade också att UNF:are är stora nog att samarbeta utan att vi har någon som står bakom 
ryggen på oss. Vi är väl ändå unga och flexibla ungdomar! 

Sergio Manzanares, Gävleborg, tyckte att många ombud här var egoistiska och rädda för 
förändringar och yrkade kraftfullt bifall till förbundsstyrelsens förslag. 

Anne-Lii Gering höll med Sergio och tyckte att ombuden skulle rösta på förbundsstyrelsens 
förslag. Hon uppmanade ombuden att våga chansa. Om det blir bra eller dåligt vet ingen på 
förhand men vi försöker i alla fall. 
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Nina Svensson, Uppsala, var peppad att komma hem och prata med medlemmarna om denna 
fråga. Hon sade att det var mycket prat om konsulenterna men tyckte inte att vi skulle förlita 
oss allt för mycket på konsulenterna som kanske inte har samma engagemang som de för-
troendevalda. 

Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, beklagade att han eftersom han sitter i FS inte kan ut-
trycka sig lika kraftfullt som Sergio. Han uppmanade också ombuden att tänka utanför sitt 
eget distrikt. Det är föreningarnas behov av samarbete som gör att man samarbetar, inte att 
någon annan tycker det. 

Robert Damberg, Östergötland, förvånade sig själv genom att yrka bifall på förbundsstyrel-
sens förslag och avslag på A2. 

Per Bratt, Uppsala, menade att vad vi än beslutar i denna fråga så är vi starka eftersom vi har 
de bästa åsikterna och roligaste aktiviteterna. Han lyckönskade ombuden inför voteringen. 

Lennart Schedin, Västerbotten, anhöll om att få konferera med presidiet om propositionsord-
ningen i den kommande beslutsprocessen. 

Presidiet fann det för gott att ajournera förhandlingarna för fika medan propositionsordningen 
diskuterades. 

 § 121 

AJOURNERING 

Kongressen beslöt klockan 10.48 

att ajournera förhandlingarna i tio minuter för fika. 

 § 122 

ÅTERUPPTAGANDE 

Förhandlingarna återupptogs klockan 10.59. 

 § 123 

BYTE AV SEKRETERARE 

Mathias Lövström och Mikaela Bexar tog över som sekreterare. 

 § 124 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Ombudet Gustav Bobeck, Göteborg, anlände. 
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 § 125 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 4 
ANGÅENDE OMORGANISATION I TRE STEG 

Ingrid Larsson, presidiet, redogjorde för den propositionsordning som man kommit fram till 
under rasten. Hon skulle först ställa förbundsstyrelsens förslag (A) mot förslag A2. Därefter 
skulle hon ställa återremiss (A3) mot avslag. Om återremissförslaget avslogs skulle det 
vinnande förslaget i första omröstningen ställas mot avslag. 

Kongressen beslöt 

att avslå förslag A2 om att avslå förbundsstyrelsens förslag till förmån för ”distriktsfunk-
tionen i UNF kan beslutas vilande ett år i taget av distrikt eller förbundsstyrelsen” samt 

att avslå förslag A3 om att återremittera steg tre till förbundsstyrelsen. 

Kongressen beslöt med röstsiffrorna 44 för, 22 mot (2 ombud röstade inte) 

att bifalla förslag A om att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att distriktsorganisationen 
i UNF ska vara frivillig. 

 § 126 

RESERVATION 

Ingrid Larsson, presidiet, läste upp två inkomna reservationer mot det nyss fattade beslutet. 

Vi reserverar oss mot beslutet att distriktsorganisationen i UNF ska vara frivillig. 
Sebastian Spogardh, Älvsborg, Anton Hull, Västernorrland, Erik Wagner, Älvsborg, 
Jesper Aronsson, Älvsborg, Sara Andersson, Älvsborg, Mårten Eklund, Stockholm. 

Örebro distrikt reserverar sig mot det beslutet. Karolina Löfbom, Norrbotten, instämmer 
i vår reservation. 

 § 127 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 4 
ANGÅENDE OMORGANISATION I TRE STEG 

Ingrid Larsson, presidiet, öppnade debatten för det förslag om en referensgrupp (förslag E 
bland förslagen angående omorganisation i tre steg, steg 1) som tidigare under förmiddagen 
skjutits upp till senare behandling: 

att kongressen utser en referensgrupp som FS samlar vid behov. Referensgruppen ska 
bestå av ett trettiotal personer. 

Marcus Karlsson, Östergötland, ville veta hur förslaget skulle komma att genomföras. 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, ansåg att förbundsstyrelsens ledamöter inte sitter i för-
bundsstyrelsen för att fatta hemska beslut utan för att de vill UNF:s bästa. Hon trodde inte 
heller att en referensgrupp skulle vara en garanti mot sådana beslut eftersom förbundsstyrelsen 
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själv skulle kunna välja när gruppen skulle sammankallas och således skulle kunna fatta 
självsvåldiga beslut ändå. Dessutom skulle förbundsstyrelsen inte behöva rätta sig efter det 
gruppen säger. Hon trodde också att det kunde vara svårt att hitta oberoende ledamöter till 
gruppen, eftersom många tänkbara redan sitter i utskott som förbundsstyrelsen har tillsatt. Elin 
ansåg också att hon som förbundsstyrelseledamot har god kontakt med medlemmar i UNF, till 
exempel genom Sobernet. Hon yrkade avslag på förslaget. 

Anna Kerstin Andersson, Stockholm, menade att man kan lösa problemet med att förbunds-
styrelsen handplockar personer som tycker som förbundsstyrelsen genom att någon neutral 
person utser dem. Hon trodde dock inte att förbundsstyrelsen är så odemokratisk att detta 
behövs. 

David Persson, Gävleborg, påpekade att förslaget innebär att kongressen ska utse referens-
gruppen. 

Sebastian Spogardh, Älvsborg, påpekade att referensgruppen skulle vara en hjälp till för-
bundsstyrelsen, inte en kontrollinstans. Han hade dock ändrat åsikt sedan han skrev förslaget 
och var numera emot det. 

Erik Wagner, Älvsborg, hade förstått att många medlemmar tycker att omorganisationsför-
slaget inte har varit tillräckligt förankrat, och likaså förbundsstyrelsens beslut om ny logotyp. 
Vitsen med en referensgrupp skulle vara att förankra besluten bättre. Han såg dock att det 
kunde vara svårt att välja gruppen på kongressen eftersom förslaget var så sent påkommet. 

Marcus Karlsson, Östergötland, sade att utskottssystemet de sista två åren har fungerat bra och 
trodde att man skulle kunna ha något liknande i framtiden. Alla utskott skulle kunna samlas 
ibland och fungera som en referensgrupp. Han förslog kongressen besluta 

att  de av förbundsstyrelsen tillsatta utskotten ska fungera som referensgrupp. 

Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, ville inte blanda ihop frågan om en referensgrupp och 
frågan om hur nästa förbundsstyrelse ska organisera sitt arbete. Han yrkade därför avslag på 
Marcus Karlssons förslag. 

Anton Hull, Västernorrland, gillade inte heller förslaget. Han trodde att förbundsstyrelsen 
skulle göra som den ville hursomhelst, och förslaget kändes därför onödigt. 

Marcus Karlsson, Östergötland, drog tillbaka sitt förslag eftersom kommande förbunds-
styrelsens arbetssätt inte var känt ännu. 

Kongressen beslöt 

att avslå förslaget om att kongressen ska utse en referensgrupp som FS samlar vid behov 
samt 

att med denna och tidigare gjorda ändringar anta förbundsstyrelsens förslag till omorganisa-
tion steg 1. 

 § 128 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRSLAG NR 5 
ANGÅENDE TEMA  

Evelina Bjurberg och Ida K M Karlsson, Jämtland, lyfte förslag B till omröstning: 
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att  UNF:s teman ska vara demokrati, nykterhet och internationalism. 

 

Martin Kjellin, Uppsala, ville göra samma sak som föregående talare. Han ansåg att 
”demokrati, nykterhet och internationellt” språkligt sett är märkligt eftersom två substantiv 
följs av ett adjektiv. ”Internationellt” låter också lite avklippt. 

Lennart Schedin, Västerbotten, tyckte att en procentuell fördelning mellan de tre temana var 
löjlig eftersom alla ändå går in i varandra. Han lyfte därför förslag C3 till omröstning: 

att  procentsatserna skippas. 

Mårten Eklund, Stockholm, tyckte att ”internationalism” låter lite ideologiskt och undrade om 
det fanns en tanke bakom detta. 

Ida K M Karlsson, Jämtland, påpekade att alla tre att-satserna inte kan bifallas om förslag B 
bifalls. 

Marcus Karlsson, Östergötland, höll med om att ”internationalism” låter bättre, men trodde att 
”internationellt” var en kortform av ”internationell solidaritet”. 

Kongressen beslöt  

att bifalla förslag B om att UNF:s teman ska vara demokrati, nykterhet och internationa-
lism, 

att avslå förslag C3 om att procentsatserna skippas, 

att bifalla förslag A om efter dessa ändringar bifalla de tre att-satserna i förbundsstyrelsens 
förslag, det vill säga beslöt att UNF ska arbeta fram föreningsmaterial utifrån de tre 
teman demokrati, nykterhet och internationalism, att prioriteringar mellan teman sker 
enligt fördelningen demokrati 25 %, nykterhet 50 % och internationellt 25 %, samt att 
nykterhet är UNF:s profilfråga i det externa arbetet. 

 § 129 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSEN ANGÅENDE UNF:S 
VERKSAMHETSIDÉ OCH MOTION NR 13 

Ingrid Larsson, presidiet, redogjorde för huvudförslagen: 

att bifalla BU:s båda att-satser (A1), 

att bifalla första att-satsen i motion nr 13 (C1), 

att avslå andra att-satsen i motion nr 13 (D1), 

att avslå tredje att-satsen i motion nr 13 (E1) samt 

att i övrigt bifalla förbundsstyrelsen förslag (B1). 

 

Anna Linton, Göteborg, lyfte förslag D2 till omröstning: 

att bifalla andra att-satsen i motion nr 13. 
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 § 130 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Ombudet Max Dirik, Halland, hade gått. 

Kongressen beslöt 

att justera till röstlängden till 67 ombud. 

 § 131 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Ombudet Max Dirik, Halland, återkom. 

 § 132 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSEN ANGÅENDE UNF:S 
VERKSAMHETSIDÉ OCH MOTION NR 13 

Mårten Eklund, Stockholm, undrade var stycket Mål finns i verksamhetsidén. 

Per Bratt, Uppsala, förklarade att han i sin motion refererar till rubriken Mål som fanns när 
han skrev motionen, men som förbundsstyrelsen tagit bort efter att ha läst hans motion. Den 
finns alltså inte längre. I sin motion föreslår han dock ett nytt stycke som ska heta Mål samt att 
det stycke som i förbundsstyrelsens tidigare version hette Mål ska heta Medel. Han ville dock 
inte ge stycket namnet Medel utan att samtidigt tillägga stycket Mål. 

Martin Kjellin, Uppsala, påpekade att stycket Demokrati underifrån talar om att kommunika-
tionen ska gå från förbundet direkt till föreningarna. Enligt tidigare beslut ska dock kommuni-
kationen ske även till distrikten. Han såg ingen direkt motsättning men tyckte att stycket inte 
avspeglar hela det system som ska gälla. 

Kongressen beslöt 

att bifalla förslag A1 om att bifalla BU:s båda att-satser: att under Nykterhet i UNF:s verk-
samhetsidé ändra ”Nykterhet är lösningen på drogproblemen och en…” till ”Nykterhet 
är en lösning på många problem och en…”, samt att under Samhällsförändrande orga-
nisation i UNF:s verksamhetsidé ändra ”…alkoholfrågan som UNF:s viktigaste profil-
fråga” till ”…alkoholfrågan som UNF:s profilfråga”, 

att bifalla förslag D1 om att avslå andra att-satsen i motion 13,  

att bifalla förslag E1 om att avslå tredje att-satsen i motion 13 samt 

att bifalla förslag B1 om att i övrigt bifalla förbundsstyrelsens förslag. 

 § 133 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Ombudet Mattias Eriksson, Gävleborg, anlände. 
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Kongressen beslöt 

att justera till röstlängden till 68 ombud. 

 § 134 

INFORMATION 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, utgav sig för att vara kansliets Tobias Tengström och infor-
merade om distriktsfunktionärsutbildningen Tryck på Saxenborg den 7–9 september. Tryck 
ger kunskap till ledamöterna men hjälper också styrelserna att utveckla sig som grupp. 

Fredrik Karlsson och Cariina Sundström informerade om höstens kursarrangörskurs den 12–
14 oktober på Nyfors. Informationen inleddes med ett omvänt Jeopardy om kongressdeltag-
arnas sömn-, hångel- och kursvanor. 

 § 135 

AJOURNERING 

Ingrid Larsson, presidiet, föreslog en kort lunch eftersom kongressen låg efter sitt schema. 

Kongressen beslöt klockan 12.07 

att ajournera sig för lunch till klockan 12.50. 
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Fredagen den 6 juli SJUNDE SESSIONEN 

  Ordf: Christer Wik 
   Ingrid Larsson 
  Sekr: Camilla Berner 
   Johan Svens 
   Mikaela Bexar 
   Mathias Lövström 

 § 136 

FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 

Ingrid Larsson, presidiet, återupptog förhandlingarna klockan 12.52. 

 § 137 

INFORMATION 

Marcus Wiklund, förbundsstyrelsen, berättade om förbundets kamratsstödsegling och möjlig-
heten att anmäla sig till denna. 

 § 138 

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Camilla Berner, presidiet, utförde snabbt ombudsupprop. 

Kongressen beslöt 

att fastställa röstlängden till 65 ombud. 

 § 139 

FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE UNF:s ARBETSPLAN 2002–
2003, MOTION NR 14 ANGÅENDE INTERN UTVECKLING I HANDLINGS-
PLANEN OCH MOTION NR 15 ANGÅENDE SOCIAL KOMPETENS I UNF 

Ingrid Larsson, presidiet, föredrog huvudförslaget från mötestorget. 

Kongressen föreslogs besluta 

att  sist i inledningen till handlingsplanen lägga till ”De konkreta åtgärderna ska utar-
betas så nära medlemmarna som möjligt och genomföras i organisationens samt-
liga nivåer.”, 

att  under målet ”UNF ska bli större” ändra ”vi arbetar med juniorövergångar” till ”vi 
arbetar aktivt med juniorövergångar”, 

att  under målet ”UNF ska bli större” ändra ”UNF finns i skolan” till ”UNF ska ha 
samarbete med skolväsendet”, 
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att  ändra målet ”UNF ska ha stolta medlemmar” till ”UNF ska ha stolta och trygga 
medlemmar”, 

att  under det nya målet ”UNF ska ha stolta och trygga medlemmar” lägga till att på 
ett aktivt sätt arbeta med kamratstöd, 

att  i inledningen till tema ändra ”…de målen och åtgärderna ordnade…” till ”…de 
målen och exempel på åtgärder ordnade…”, 

att  under rubriken Demokrati ändra målet ”UNF har kritiskt tänkande…” till ”UNF 
ska ha kritiskt tänkande…”, 

att  under rubriken Internationellt ändra målet ”Medlemstalet i Vänner i världen ska 
öka med 100 medlemmar.” till ”Medlemstalet i Vänner i världen ska nettoöka 
med 100 medlemmar”, 

att  under rubriken Internationellt lägga till ett tredje mål ” UNF:s medlemmar ska ha 
kunskap om att alkohol är ett utvecklingshinder.” 

att  ändra sista målet under rubriken Internationellt från ”Alkohol som utvecklingshin-
der ska vara känt som biståndsfråga” till ”Alkohol som utvecklingshinder ska vara 
känt hos allmänheten som en biståndsfråga”, 

att  med ovanstående ändringar anta arbetsplanen för 2002-2003 (A1), 

att avslå motion nr 14 (B1) samt 

att avslå motion nr 15 (C1). 

 

David Persson, Gävleborg, yrkade avslag på att-satserna BU5, BU6 och BU11. 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, menade att ”UNF finns i skolan” är en tydligare formule-
ring än ”UNF ska samarbeta med skolväsendet”. 

Mårten Eklund, Stockholm, menade att i enlighet med tidigare beslut borde att-sats A3 ändras 
från ”…med föreningarna” till ”…med föreningarna samt distrikt”. 

Ingrid Larsson, presidiet, svarade att det var rimligt. 

Kongressen beslöt 

att sist i inledningen till handlingsplanen lägga till ”De konkreta åtgärderna ska utarbetas så 
nära medlemmarna som möjligt och genomföras i organisationens samtliga nivåer.”, 

att avslå BU:s femte att-sats, 

att avslå BU:s sjätte att-sats, 

att ändra målet ”UNF ska ha stolta medlemmar” till ”UNF ska ha stolta och trygga 
medlemmar”, 

att  under det nya målet ”UNF ska ha stolta och trygga medlemmar” lägga till att på ett 
aktivt sätt arbeta med kamratstöd, 

att  i inledningen till tema ändra ”…de målen och åtgärderna ordnade…” till ”…de målen 
och exempel på åtgärder ordnade…”, 
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att  under rubriken Demokrati ändra målet ”UNF har kritiskt tänkande…” till ”UNF ska ha 
kritiskt tänkande…”, 

att  under rubriken Internationellt ändra målet ”Medlemstalet i Vänner i världen ska öka 
med 100 medlemmar.” till ”Medlemstalet i Vänner i världen ska nettoöka med 100 
medlemmar”, 

att  under rubriken Internationellt lägga till ett tredje mål ” UNF:s medlemmar ska ha kun-
skap om att alkohol är ett utvecklingshinder.” 

att  ändra sista målet under rubriken Internationellt från ”Alkohol som utvecklingshinder 
ska vara känt som biståndsfråga” till ”Alkohol som utvecklingshinder ska vara känt hos 
allmänheten som en biståndsfråga”, 

att avslå motion nr 14,  

att avslå motion nr 15 samt 

att med ovanstående ändringar anta arbetsplanen för 2002-2003. 

 § 140 

REVIDERING AV UNF:s STADGAR 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog FS förslag. Han berättade också att IOGT-
NTO-rörlesens Juniorförbunds kongress avslagit riksstyrelsens förslag angående de gemen-
samma paragraferna och att detta innebär att vi inte kan ändra de gemensamma stadgarna     
(§§ 7, 22, 36, 50 och 67) detta år. Dock kan vi ändå fatta beslut på vår kongress och väcka 
frågan igen hos Juniorförbundet nästa kongress.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att fastställa framlagt förslag till nya stadgar för UNF samt 

att förändringarna träder i kraft 2001-07-09. 

Han gick också igenom några förändringar förbundsstyrelsen ville göra i det utskickade 
förslaget. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att ändra § 9 till ”Varje förening har rätt att skicka ombud till kongressen om den 
senast den 31 december året före kongressen har rapporterat att den haft 
verksamhet under året. Varje sådan förening representeras av minst två ombud. 
Därefter fördelas 40 platser efter föreningarnas antal förbundsmedlemmar i UNF, 
som erlagt stadgeenliga medlemsavgifter senast per den 31 december närmast 
föregående år, enligt ojämkad uddatalsmetod.”, 

att ändra tredje stycket i § 26 till ”Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet 
ledamöter är närvarande, dock minst tre.”, 

att ändra sjätte stycket i § 27 till ”Föreningen ska avge årlig rapport om sin verksam-
het till förbundsstyrelsen. Om föreningen har rapporterat att den haft verksamhet 
har den rätt att skicka ombud till kongressen.”, 
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att ändra andra stycket i § 32 till ”Förbundsstyrelsen äger rätt att föranstalta om 
revision av föreningens räkenskaper och förvaltning.”, 

att ändra tredje meningen i § 34 till ”Om beslutsmässigt föreningsmöte ej kunnat 
samlas, äger förbundsstyrelsen, efter samråd med föreningens medlemmar, rätt att 
besluta om upplösning av föreningen.”, 

att ändra andra stycket i § 34 till ”Vid upplösning av förening ska dess medlemmar 
genom initiativ av förbundsstyrelsen erbjudas medlemskap i annan förening eller 
direktanslutning till förbund.”, 

att ändra andra meningen i sista stycket i § 36 till ”Distriktsrådet utgör ett sam-
arbetsorgan för de rörelsegrenar som är verksamma inom ett distrikt.”, 

att ändra sista meningen i § 41 till ”Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet 
ledamöter är närvarande, dock minst tre.” samt 

att i övrigt bifalla det utskickade förslaget till stadgeändringar. 

 § 141 

ORDNINGSFRÅGA 

Ingrid Larsson, presidiet, undrade om ombuden ville ha förslagen utdelade innan vi tar beslut i 
frågan. 

Hugo Hermansson, Kronoberg, undrade om vi kan ändra i stadgarna utan att IOGT-NTO har 
sett förslaget. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, svarade att det var inga problem eftersom ändringarna 
inte rör de gemensamma paragraferna. 

Robert Damberg, Östergötland, menade att det ingår i förslaget att ändra i § 36 och det är en 
gemensam paragraf. 

Lennart Schedin, Västerbotten, föreslog kongressen besluta 

att frågan skulle behandlas direkt. 

Robert Damberg, Östergötland, tyckte att det var för mycket att hålla reda på och ville att 
frågan skulle bordläggas tills dess att förslagen delats ut skriftligt. 

Robert Damberg, Östergötland, föreslog kongressen besluta  

att bordlägga frågan. 

Anna-Karin Nilsson, Västerbotten, litade på att FS gjort ett bra förslag och yrkade bifall till 
Lennart Schedins förslag. 

Kongressen beslöt 

att med röstsiffrorna 30 för, 25 emot, att vi ska fatta beslut nu i frågan. 
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 § 142 

FORTSATT BEHANDLING AV REVIDERING AV UNF:s STADGAR 

Ida K M Karlsson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 4. 

Förbundsstyrelsens förslag på stadgeändringar är en naturlig följd av tidigare förslag och 
eftersom vi bifaller förbundsstyrelsens förslag om en stadgekommitté vars syfte är att 
lägga fram ett reviderat förslag till 2003 års kongress ser vi ingen anledning till att peka 
på allt för mycket. Däremot vill vi inte att det ska vara hur lätt som helst att begära en 
extrakongress utan vill ändra förslaget om att det ska krävas 10 föreningar till 15 före-
ningar. Vidare föreslår vi en ändring i paragraf 26 vilken vi anser bli en logisk följd av 
förbundsstyrelsens övriga förslag. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  avslå första att-satsen, 

att  i FS förslag till revidering av UNF:s stadgar göra följande ändringar: 
§ 8 ”Om minst 10 föreningar så påkallar…” ändras till ”Om minst 15 föreningar 
så påkallar…” 
§ 26 ”…, vilka utses av årsmötet för ett eller två år.” ändras till ”…, vilka utses av 
årsmötet för ett år.”, 

att  med ovanstående ändringar fastställa förbundsstyrelsens förslag till UNF:s nya 
stadgar samt 

att  bifalla andra att-satsen. 

Salam Kaskas reserverar sig mot BU:s yttrande. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, meddelade att FS jämkar sig med BU:s andra att-sats. 

Nina Svensson, Uppsala, ville lägga ändringsförslag på förbundsstyrelsens förslag och 
undrade om hon skulle lägga alla på en gång. 

Ingrid Larsson, presidiet, svarade att vi behandlar paragraf för paragraf. 

 § 143 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Andreas Tägtström, Gävleborg, Petter Ströberg, Kronoberg, hade tillkommit. 

Kongressen beslöt 

att fastställa röstlängden till 67 ombud. 

 § 144 

FORTSATT BEHANDLING AV REVIDERING AV UNF:s STADGAR 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att ändra första stycket i § 2 till ”UNF:s beslutande organ är kongressen och förbundsstyrel-
sen på riksplanet, där verksamt distrikt finns, distriktsårsmötet och distriktsstyrelsen på 
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distriktsplanet samt föreningsmötet och föreningsstyrelsen på lokalplanet.” 

Anton Hull, Västernorrland, tyckte att det var konstigt att man inte längre kan vara direktan-
sluten till ett distrikt enligt förslaget till ändring i § 3. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, menade att detta är en konsekvensändring av att 
kongressen beslutat att distrikten ska vara frivilliga. 

Anton Hull, Västernorrland, yrkade avslag på ändringen av § 3. 

Kongressen beslöt 

att avslå förbundsstyrelsens förslag till ändring av § 3. 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att i sista meningen i första stycket i § 6 ersätta ”distriktet” med ”föreningen”, 

att i andra stycket i § 6 ersätta ”distriktet” med ”föreningen”, 

att i tredje stycket i § 6 stryka ”eller distriktets” samt 

att ersätta andra meningen i § 7 med ”Där distrikt finns fastställs den geografiska gränsen 
av riksstyrelsen.”. 

 

Mårten Eklund, Stockholm, undrade varför inte distrikt ska kunna skicka motioner till 
kongressen om de nu finns. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, menade att det skulle kunna bli orättvist geografiskt om 
vissa områden kan skicka motioner från distriktsnivå. 

Martin Kjellin, Uppsala, redovisade sin syn på saken. 

Anton Hull, Västernorrland, ville att handlingarna ska skickas både till förenings- och 
distriktsstyrelserna. 

Anton Hull, Västernorrland, föreslog kongressen besluta 

att i sjätte stycket i § 8 ändra första meningen till ”Samtliga handlingar till 
kongressen ska vara ombuden, revisorerna samt verksamma förenings- och 
distriktsstyrelser tillhanda senast 20 dagar före kongressens öppnande.” 

 

Mårten Eklund, Stockholm, tyckte det verkade konstigt att FS nu menar att det skulle kunna 
bli orättvist i landet på grund av att vissa områden har distrikt och andra inte. 

Robert Damberg, Östergötland, menade att det räcker att ombuden i föreningarna får 
kongresshandlingarna. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, ansåg att det blir för många pärmar att skicka ut om vi 
dels ska skicka ut till 600 föreningar och dels till två kongressombud i varje rapporterande 
förening. 
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Kongressen beslöt 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att i första stycket i § 8 byta ut ”distrikt” mot 
”rapporterande föreningar”, 

att bifalla beredningsutskottets förslag om att ändra andra meningen i tredje stycket i § 8 till 
”Om minst 15 föreningar så påkallar ska extra kongress hållas.”, 

att ändra första meningen i femte stycket i § 8 till ”Motion till ordinarie kongress kan inges 
av varje medlem, förening och distrikt där verksamt sådant finns.” samt 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att i sjätte stycket i § 8 stryka ”, distrikts-
styrelserna”. 

 

Ingrid Larsson, presidiet, gick igenom förbundsstyrelsens ändringsförslag till § 9. 

Robert Damberg, Östergötland, ville öka demokratin genom att utse fler rörliga och minska 
det fasta antalet ombud från varje förening. 

Robert Damberg, Östergötland, föreslog 

att ändra andra meningen i § 9 till ”Varje rapporterande förening representeras av 
minst ett ombud. Därefter fördelas 60 platser efter föreningens antal förbundsmed-
lemmar i UNF som erlagt stadgeenliga medlemsavgifter senast per den 31 decem-
ber närmast föregående år enligt ojämkad uddatalsmetod.” 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, svarade att det skulle kännas bättre för många ombud att få 
åka två tillsammans från en förening.  

Ingrid Larsson, presidiet, gick igenom propositionsordningen kring § 9. 

Marcus Karlsson, Östergötland, undrade om vi verkligen kunde behålla de befintliga stadgar-
na eftersom vi redan sagt att det är föreningarna som ska skicka ombud. 

Ingrid Larsson, presidiet, höll med Marcus och gjorde om propositionsordningen. 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att ändra § 9 till ”Varje förening har rätt att skicka ombud till kongressen om den senast 
den 31 december året före kongressen har rapporterat att den haft verksamhet under året. 
Varje sådan förening representeras av minst två ombud. Därefter fördelas 40 platser 
efter föreningarnas antal förbundsmedlemmar i UNF, som erlagt stadgeenliga medlems-
avgifter senast per den 31 december närmast föregående år, enligt ojämkad uddatals-
metod.” 

att ändra sista stycket i § 11 till ”Protokoll från kongressen ska inom fyra månader till-
ställas den avgående och den nytillträdda förbundsstyrelsen, ombuden, revisorerna samt 
föreningarna.”, 

att i § 16 ändra ”det distrikt” till ”den förening” samt 

att i sista stycket i § 20 byta ut ”lokalorganisationer” mot ”föreningar”. 
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Nina Svensson, Uppsala, föreslog kongressen besluta 

att i förbundsstyrelsens förslag på stadgeändringar i § 23, 32, 33 och 34 ändra ”för-
bundsstyrelsen” till ”förbundsstyrelsen och, där verksamt distrikt finns, även 
distriktsstyrelsen”. 

Kongressen beslöt i enlighet med Nina Svenssons förslag 

att i första stycket i § 23 ändra ”Om årsmöte ej hålls i föreskriven ordning äger distrikts- 
och förbundsstyrelse rätt att utlysa detta.” till ”Om årsmöte ej hålls i föreskriven ordning 
äger förbundsstyrelsen och, där verksamt distrikt finns, även distriktsstyrelsen rätt att 
utlysa detta.”. 

 

Ida K M Karlsson och Evelina Bjurberg, Jämtland, undrade om man är tvungen att välja 
posterna ordförande, sekreterare och kassör. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, svarade att enligt förbundsstyrelsens förslag är man det. 

Ida K M Karlsson, Jämtland, föreslog kongressen besluta 

att § 25 punkt p) ska lyda ”val av styrelseledamöter”. 

 

Örjan Magnusson, Värmland, berättade att enligt hans erfarenhet så behöver man vissa poster 
när man exempelvis registrerar sin förening hos skattemyndigheten. 

Mårten Eklund, Stockholm, undrade varför ledamöternas mandattid strukits. 

Robert Damberg, Östergötland, tyckte att det är smidigt om man har de föreslagna fasta 
posterna. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, svarade att ledamöternas mandattid strukits eftersom 
det på annan plats i stadgeändringsförslaget sagts att mandattiden ska vara ett år. 

Jonas Jonsson Svärdby, Jämtland, tyckte att det inte bör vara så svårt att se till att man har en 
ordförande, sekreterare och en kassör. 

Ida K M Karlsson, Jämtland, påpekade att kongressens tema är att vi ska skita i traditionerna. 

Anton Hull, Västernorrland, föreslog kongressen besluta 

att  sätta streck i debatten. 

Kongressen beslöt 

att sätta streck i debatten. 

Marcus Karlsson, Östergötland, sade att han inte riktigt hängt med i debatten och tyckte det 
var olyckligt att han nu inte kunde lägga ett nytt förslag. 



 
71 

Robert Damberg, Östergötland, föreslog kongressen besluta 

att  riva upp beslutet om streck i debatten. 

Kongressen beslöt 

att  riva upp beslutet om streck i debatten. 

Robert Damberg, Östergötland, föreslog kongressen besluta 

att ändra sista stycket i § 25 till ”Protokoll från årsmöte ska inom tre veckor tillställas 
revisorerna, förbundsstyrelsen samt distriktstyrelsen där sådan finns, samt i övrigt 
hållas tillgängligt hos ordförande.”. 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att i § 25 ändra punkt o) till ”beslut om antal ledamöter i styrelsen”, 

att i § 25 ändra punkt p) till ”val av ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella ytterli-
gare styrelseledamöter”, 

att i § 25 ändra punkt s) ”eventuellt val av ombud med suppleanter till distriktsårsmöte”, 

att i § 25 infoga en ny punkt u) som lyder ”eventuellt val av ombud till kretsårsmöte”, 

att i § 25 infoga en ny punkt v) som lyder ”val av kongressombud med dubbla antalet 
suppleanter det år som kongress hålls”. 

Kongressen beslöt i enlighet med Robert Dambergs förslag 

att i § 25 ändra sista stycket till ”Protokoll från årsmöte ska inom tre veckor tillställas 
revisorerna, förbundsstyrelsen samt distriktstyrelsen där sådan finns, samt i övrigt hållas 
tillgängligt hos ordförande.”. 

 

Andrea Lavesson, Örebro, undrade om någon visste ifall statliga myndigheter och liknande 
kräver att det finns fem ledamöter i styrelsen. 

Ingrid Larsson, presidiet, svarade att det är okej med tre ledamöter i en styrelse. 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att i första meningen i § 26 ändra till ”Föreningsstyrelsen ska bestå av minst fem ledamöter, 
…” till ”Föreningsstyrelsen ska bestå av minst tre ledamöter, …”. 

 

Kongressen beslöt i enlighet med beredningsutskottets förslag 

att i första meningen i § 26 ändra ”…, vilka utses av årsmötet för ett eller två år.” till ”…, 
vilka utses av årsmötet för ett år.”. 
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Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att i andra meningen i § 26 ändra ”ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och 
utbildningsledare” till ”ordförande, sekreterare och kassör”, 

att i § 26 ändra tredje stycket till ”Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet leda-
möter är närvarande, dock minst tre.”, 

att i § 27 ändra sjätte stycket till ”Föreningen ska avge årlig rapport om sin verksamhet till 
förbundsstyrelsen. Om föreningen har rapporterat att den haft verksamhet har den rätt att 
skicka ombud till kongressen.”, 

att i § 28 ändra sista meningen till ”Valbar till uppdrag som krets-, distrikts- och kongress-
ombud är förbundsmedlem i föreningen.”. 

 

Nina Svensson, Uppsala, yrkade på att samma ändring skulle gälla i § 32 som i § 23. 

Kongressen beslöt i enlighet med Nina Svenssons förslag 

att i § 32 ändra andra stycket till ”Distrikts- och förbundsstyrelse äger rätt att…” till 
”Förbundsstyrelsen och, där verksamt distrikt finns, även distriktsstyrelsen äger rätt 
att…”. 

 

Nina Svensson, Uppsala, yrkade på att samma ändring skulle gälla i § 33 som i §§ 23 och 32. 

Kongressen beslöt i enlighet med Nina Svenssons förslag 

att i § 33 ändra sista meningen i sista stycket från ”Sådant initiativ bör tas av distriktsstyrel-
sen…” till ”Sådant initiativ bör tas av förbundsstyrelsen och, där verksamt distrikt finns, 
även distriktsstyrelsen.” 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att i § 33 ändra sista meningen i första stycket från ”Beslutet ska delges distriktsstyrelsen, 
som med sitt yttrande översänder beslutet till förbundsstyrelsens för fastställelse.” till 
”Beslutet ska fastställas av förbundsstyrelsen.”. 

 

Robert Damberg, Östergötland, ville konsekvensändra eftersom vi tidigare sagt att man kan 
vara direktansluten till ett distrikt. 

 

Robert Damberg, Östergötland, föreslog kongressen besluta 

att i andra stycket i § 34 ändra till ”direktanslutning till distrikt eller förbund.” 

 

Nina Svensson, Uppsala, yrkade på att samma ändring skulle gälla i § 34 som i § 23, 32 och 
33. 
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Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, menade att det inte får vara ett lotteri vem som får 
medlen då en förening upplöses. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta 

att i § 34 ändra sista stycket till ”Upplöses förening tillhör dess behållna egendom 
distriktsorganisation där verksamt distrikt finns, annars förbundsorganisationen” 

Kongressen beslöt 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att i första stycket i § 34 ändra ”Om beslutsmässigt 
föreningsmöte ej kunnat samlas, äger distrikts- eller förbundsstyrelse efter samråd…” 
till ”Om beslutsmässigt föreningsmöte ej kunnat samlas, äger förbundsstyrelsen och, där 
verksamt distrikt finns, även distriktsstyrelsen efter samråd…”, 

att bifalla Robert Dambergs förslag om att ändra andra stycket i § 34 till ”Vid upplösning 
av förening ska dess medlemmar genom initiativ av förbundsstyrelsen erbjudas 
medlemskap i annan förening eller direktanslutning till distrikt eller förbund.” samt 

att bifalla förbundsstyrelsens genom Mikael Lindström ändrade förslag att i § 34 ändra sista 
stycket till ”Upplöses förening tillhör dess behållna egendom distriktsorganisation där 
verksamt distrikt finns, annars förbundsorganisationen”. 

Robert Damberg, Östergötland, ville precis som han tidigare anfört i debatten att distriktens 
direktanslutna medlemmar ska få vara kvar. 

Robert Damberg, Östergötland, föreslog kongressen besluta 

att i § 36 ändra första stycket till ”Där UNF-distrikt finns består de av UNF-
föreningar och direktanslutna UNF-medlemmar inom distriktets område.”. 

Kongressen beslöt 

att bifalla Robert Dambergs förslag om att i § 36 ändra första stycket till ”Där UNF-distrikt 
finns består de av UNF-föreningar och direktanslutna UNF-medlemmar inom distriktets 
område.”, 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag att i § 36 ändra fjärde stycket till ”UNF-distriktet 
bedriver sitt arbete i nära samverkan med IOGT-NTO:s, IOGT-NTO:s Juniorförbunds 
och NSF:s distriktsorganisationer. Distriktsrådet utgör ett samarbetsorgan för de 
rörelsegrenar som är verksamma inom ett distrikt.” samt 

att i § 38 stryka de två sista styckena. 

 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, ansåg inte att vi skulle fatta beslut om ändringen på 40 
w) eftersom detta är del av RS-förslag nummer 5. 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att i § 40 punkt q) stryka ”samt om ledamöternas mandattid”, 
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att i § 40 ändra punkt r) till ”val av ordförande, sekreterare, kassör samt eventuella ytterli-
gare ledamöter”, 

att i § 40 stryka hela punkt v) samt 

att i § 41 ändra lydelsen till ”Distriktstyrelsen ska bestå av lägst tre ledamöter valda för en 
verksamhetsperiod. Därvid väljs ordförande, sekreterare och kassör särskilt. Styrelsen är 
beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande, dock minst tre.”. 

 

Anton Hull, Västernorrland, ansåg att den formulering som förbundsstyrelsen vill plocka bort 
i § 42 är bra. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, svarade Anton att i framtiden kanske vi vill att distrikts-
styrelsen ska göra andra saker, till exempel bara anordna kurser. 

Kongressen beslöt 

att i § 42 ändra andra stycket till ”Distriktsstyrelsen ska handlägga frågor som distriktsårs-
mötet beslutar.”. 

Eva Åkesson, Örebro, föreslog kongressen besluta 

att ändra § 50 till ”Beslut rörande samgående mellan distrikt fattas av kongressen 
efter förslag av riksstyrelsen. Beslut rörande upplösning av distrikt fattas av 
distriktsårsmötet om sådant går att samla, annars av förbundsstyrelsen.”. 

 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, informerade om att § 50 är en gemensam paragraf där 
ändringen inte kommer att gå igenom förrän övriga förbund godkänt den. 

Kongressen beslöt i enlighet med Eva Åkessons förslag 

att ändra § 50 till ”Beslut rörande samgående mellan distrikt fattas av kongressen efter 
förslag av riksstyrelsen. Beslut rörande upplösning av distrikt fattas av distriktsårsmötet 
om sådant går att samla, annars av förbundsstyrelsen.”. 

 § 145 

INFORMATION 

Christer Wik, presidiet, berättade att kursgårdarna Nyfors och Saxenborg bjuder på läsk till 
dagens fika. 

 § 146 

INFORMATION 

Andrine Lood, förbundsstyrelsen, berättade om UNF:s biståndsklubb Vänner i världen och 
den förestående Thailandsresan. 
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 § 147 

AJOURNERING 

Kongressen beslöt klockan 15.04 

att ajournera förhandlingarna till klockan 15.25. 

 

 § 148 

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Förhandlingarna återupptogs klockan 15.27. 

 § 149 

BYTE AV SEKRETERARE 

Mikaela Bexar och Mathias Lövström ersatte Johan Svens och Camillla Berner som 
sekreterare. 

 § 150 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Ombudet Aron Juhlin, Stockholm, anlände. Susanna Odin ersattes av Anna Fredriksson för 
Skaraborg. 

 § 151 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL 
REVIDERING AV UNF:s STADGAR 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, ansåg att stadgeändringen skulle genomföras trots att 
Juniorförbundet inte bifallit förslaget. 

Kongressen beslöt 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag om att ändra § 67 punkt f) till ”fastställande av 
distriktsgränser (§ 7)” samt 

att anta förbundsstyrelsens förslag till revidering av stadgarna efter denna och tidigare 
gjorda ändringar. 



 
76 

 § 152 

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE GODKÄNNANDE OCH 
ÄNDRING AV GEMENSAMMA STADGAR 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, informerade om konsekvensen av ändringarna. 
Eftersom några av ändringarna tillkommit under dagen och inte kunnat behandlas av övriga 
förbund, måste ändringarna beslutas vid de förbundens nästkommande kongresser. 

Ida KM Karlsson, beredningsutskottet, yrkade bifall. 

Kongressen beslöt 

att bifalla riksstyrelsens förslag nr 5 angående godkännande och ändring av gemensamma 
stadgar. 

 § 153 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN  

Ombudet Anna Fredriksson, Skaraborg, ersatte Susanna Odin.  

 § 154 

MOTION NR 16 ANGÅENDE CD-SKIVA 

Magnus Strandlund och Robert Damberg, motionärer, föredrog sin motion. De jämkade sig 
med beredningsutskottets tredje att-sats. 

Rebecka Lindberg, förbundsstyrelsen, sa att FS ansåg att Rotation var bra, och att det nu är 
dags för en ny CD. Man vill dock inte begränsa det till att skicka ut den med medlemskortet, 
utan vill hålla det öppet för att den kan distribueras på andra sätt. FS yrkar bifall till motionens 
första att-sats och avslag på andra att-satsen. 

David Persson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande. 

Marcus Karlsson, Östergötland, tyckte att det är jätteroligt när det kommer grejer på posten. 
Det har varit lite av varje, men sist det kom ett medlemskort kom det inte så mycket kul. Han 
tycker att man ska få något. Att bara dela ut den på samlingar kan vara fel eftersom många 
medlemmar inte kommer, men de blir uppmuntrade av en CD. 

Kongressen beslöt i enlighet med BU:s förslag 

att bifalla motionens första att-sats om att UNF ska ta fram en CD-skiva som är bättre än 
Rotation, 

att avslå motionens andra att-sats om att CD-skivan ska skickas ut till alla medlemmar ihop 
med medlemskortet samt 

att 25 procent av låtarna ska ha internationellt engagemang, 25 procent ska låta demokra-
tiska och 50 procent ska vara nyktra. 
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 § 155 

MOTION NUMMER 17 ANGÅENDE MOTIONSRÄTT TILL UNF:s KONGRESS 

Erik Wagner, motionär, jämkade sig med förbundsstyrelsen förslag. 

Rebecca Lindberg, förbundsstyrelsen, föredrog FS förslag. 

Vi delar motionärernas uppfattning om att det finns en otydlighet i UNF:s stadgar när 
det gäller frågan om hur tidigt en motion kan lämnas in till UNF:s kongress. I ett vidare 
perspektiv ser vi även att det nu något omoderna språkbruket i UNF:s stadgar skapar 
problem. Vi vill därför gå ett steg längre och föreslår en större översyn av stadgarna. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en stadgekommitté som till kongressen 
2003 lägger fram förslag till reviderade stadgar, 

att därmed anse första att-satsen besvarad om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
tillsätta en kommitté som utreder denna fråga samt 

att därmed anse andra att-satsen besvarad om att lämna ett förslag på stadgeändring 
till kongressen 2003. 

 

Salam Kaskas, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 6. 

BU anser i enighet med förbundsstyrelsen att språket är gammalmodigt och att en revi-
dering av stadgarna är nödvändig. BU vill notera att motionären, Erik Wagner, ej med-
verkade i BU:s yttrande. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  bifalla förbundsstyrelsens samtliga att-satser. 

 

Erik Wagner, motionär, informerade om att Tobias Tengström, motionär, nu är medlem i 
IOGT-NTO och inte kan jämka sig. 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens av BU tillstyrkta förslag 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en stadgekommitté som till kongressen 2003 
lägger fram förslag till reviderade stadgar, 

att därmed anse första att-satsen besvarad om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillsätta 
en kommitté som utreder denna fråga samt 

att därmed anse andra att-satsen besvarad om att lämna ett förslag på stadgeändring till 
kongressen 2003. 
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 § 156 

MOTION NUMMER 18 ANGÅENDE POLITISKT MOTDRAG 

Per Bratt, motionär, började med att påpeka att hans motion inte är kritik mot Motdrag som 
tidning, men vill att tidningen ska byta inriktning. En tidning som nuvarande Motdrag kan 
man köpa var och en, den borde i stället ta upp händelser i UNF och frågor som berör UNF. 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, sade att tidningen är den enda kontakt som många med-
lemmar har med UNF, och därför är inriktningen viktig. Förbundsstyrelsen vill att tidningen 
tar upp UNF-relaterade frågor, men inte bara sådana. Man vill ha fler viktiga frågor i Motdrag, 
men också annat material. Förbundsstyrelsen drar tillbaka sitt avslagsförslag till förmån för 
BU:s förslag. 

Erik Wagner, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 7. 

Vi tycker det är bra att motionären lyfter frågan även om vi inte till fullo kan gå honom 
till mötes. BU anser i enighet med förbundsstyrelsen att Motdrag bör bli mer UNF-in-
riktad, men till skillnad från förbundsstyrelsen anser vi att ett beslut i frågan bör tas. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  avslå motionärens att-sats samt 

att  förbundsstyrelsen ska arbeta med att göra Motdrag mer UNF-inriktad. 

Per Bratt, Uppsala, menade att tidningen också skulle handla om personer utanför UNF och 
hur de ställer sig i alkoholfrågan. Han menade att hans förslag inte var ett sätt att avskärma 
UNF från omvärlden, utan ett sätt att analysera den med våra glasögon. ”Viktigt beslut, lätt att 
rösta för!”, sa han. 

Anton Hull, Västernorrland, tyckte att Motdrag i dag inte innehåller tillräckligt mycket UNF-
relaterat material. Han yrkade bifall till motionen 

Kongressen beslöt i enlighet med motionen 

att Motdrag i snabbast möjliga mån ska ombilda sig för att uteslutande handla om arbetet 
inom UNF och frågor som berör detta. 

 § 157 

MOTION NUMMER 19 ANGÅENDE FLER MOTDRAG TACK! 

Sergio Manzanares, motionär, menade att Motdrag är en bra tidning. Han ansåg att den ska 
komma ut åtta gånger per år. Han uppfattade nu sin egen första att-sats som onödig, och drog 
tillbaka sin första att-sats om mer personal till Motdrag. 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till motionens andra att-sats. Motdrag är en 
viktig kontaktyta mot medlemmarna. Det behövs inga stora förändringar i budgeten för att 
kunna ge ut fler nummer per år. 

 

Erik Wagner, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 7. 
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Motdrag tycker vi om. Därför delar vi motionärens och förbundsstyrelsen åsikt om att 
Motdrag bör komma ut 8 gånger per år. Däremot tycker vi inte att det bör anställas mer 
personal utan att informationssekreteraren naturligtvis bör arbeta en hel del med 
Motdrag. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  i enlighet med förbundsstyrelsen bifalla motionärens andra att-sats. 

 

Andrea Lavesson, Örebro, yrkade avslag på motionen. Hon tyckte att man skulle debattera 
utseende, för det är viktigt. Hennes farhågor var att papperskvaliteten, färgerna och reportagen 
skulle försämras. Motdrag är vårt ansikte utåt, menade hon, och nu kanske andra kommer att 
notera försämringarna. Hon påpekade att Röda Korsets ungdomsförbund just har gjort om sin 
tidning med Motdrag som förebild. 

Madelene Olsson, Blekinge, funderade på vilka sidor som ska tas bort om det ska bli fler 
nummer. Om vi inte anslår mer pengar, vilken kvalitet blir det då? undrade hon. Hon biföll 
Andrea Lavessons avslagsyrkande. 

Pierre Andersson, före detta redaktör för Motdrag, ville säga att det inte går att göra en så bra 
tidning som Motdrag är i dag om utgivningsfrekvensen ska öka, eftersom porto-, tryck- och 
frilanskostnaderna då skulle öka. Motdrag är en av organisationssveriges bästa tidningar! 

Lennart Schedin, Västerbotten, förklarade att varje nummer av Motdrag kostar 30–35 kronor 
per medlem. Med ökad utgivning skulle kostnaden bara få bli cirka 25 kronor. Han yrkade 
avslag. 

Erik Wagner, beredningsutskottet, förklarade att BU är för förslaget, men också vill ge 
Motdrag mer pengar vilket framgår av BU:s ändringsförslag angående den framlagda 
budgeten. 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, informerade om att förbundsstyrelsen räknat med att totala 
antalet sidor per år ska vara konstant, men fördelas på fler nummer. Hon ansåg att UNF nu 
inte ligger först eftersom Röda Korset kopierat Motdrag. Hon vill att UNF ska ligga i fronten 
och därför bör utveckla Motdrag. Förbundsstyrelsen räknar med att inte få någon kvalitets-
sänkning, bara lite färre sidor. 

Per Bratt, Uppsala, höll med förbundsstyrelsen och beredningsutskottet om att ha fler nummer 
per år. Han skulle gärna se fler artiklar skrivna av UNF:are, och på så vis spara pengar. Bäst 
tidning har inte den organisation som har flest bilder etc, utan som gagnar organisationen 
mest. Innehållet är viktigare än formen, menade han. 

Andrea Lavesson, Örebro, undrade hur man ska undvika en kvalitetsförsämring. Hur kan man 
undvika att distributionen kostar mer med fler nummer per år? 

Ida K M Karlsson, Jämtland, beklagade att deltagarna från Motdrags skrivarkurs inte har 
bidragit så mycket till tidningen. 

Tommy Ossawy, Halland, menade att man kunde flytta pengar från en post i Motdrag till en 
annan. Med mer UNF-innehåll i tidningen kan UNF:are skriva mer och på så vis frigörs medel 
som skulle ha använts till att köpa in material från frilansande skribenter. 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, sa att man i budgetförslaget lagt mer pengar på Motdrag för 
att klara ökade distributionskostnaderna. I stället satsar man mindre på Accent där man vill 
höja åldern för de UNF:are som ska få den till 20 år. 
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Madeleine Olsson, Blekinge, undrade hur mycket pengar som skulle tas från Accent. 

Lennart Schedin, Västerbotten, menade att man inte kunde kapa så mycket från Accent. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, informerade om att 120 000 kronor kunde sparas på 
Accent. 

Kongressen beslöt i enlighet med beredningsutskottets av förbundsstyrelsen tillstyrkta förslag 
med röstsiffrorna 38 för, 23 mot 

att bifalla motionens förslag om att Motdrag ska komma ut åtta gånger per år. 

 § 158 

RESERVATION 

Mot beslutet att bifalla motion nummer 19 om att Motdrag ska komma ut åtta gånger per år 
reserverade sig följande ombud: 

Robert Damberg, Östergötland 

Madelene Olsson, Blekinge 

Andrea Lavesson, Örebro, och 

Lennart Schedin, Västerbotten. 

 § 159 

ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Ingrid Larsson, presidiet, informerade om att förbundsordförande Lovisa Lantz, som skulle 
föredra motion nummer 20, inte var närvarande och att denna punkt därför fick vänta. 

 § 160 

BYTE AV PRESIDIEORDFÖRANDE 

Ingrid Larsson överlämnade klubban till Christer Wik. 

 § 161 

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE KURSGÅRDSFONDEN 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag nr 3 angående 
Kursgårdsfonden. Han informerade om att sedan 1983 har det funnits en kursgårdsfond. 
Rörelsen har avsatt en del av lotteriintäkterna till fonden, vars medel har delats ut till rörelsens 
kursgårdar. Det har funnits en debatt om hur pengarna ska användas, och riksstyrelsen föreslår 
nu att de ska kunna gå även till föreningslokaler. Vad gäller kursgårdarna ska några få priori-
teras. I stället för en viss del av lotteriintäkterna ska nu ett fast belopp avsättas. För UNF:s del 
312 000 kronor. Varje år ska utdelas 2 000 000 kronor. 
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Riksstyrelsen förslår kongressen besluta 

att utöver kursgårdar och folkhögskolor även ge lokala föreningslokaler/samlings-
lokaler möjlighet att söka bidrag, 

att fondens namn blir IOGT-NTO-rörelsens kurs- och samlingslokalfond, 

att för 2002 och 2003 vardera åren avsätta 1.600.000 kronor (IOGT-NTO 50 procent, 
UNF och JUN 19,5 procent vardera och NSF 11 procent) och ur fonden ta 
400.000 kronor, 

att för 2002 och 2003 vardera åren fördela 2.000.000 kronor med inriktningen 
900.000 kronor till kursgårdar och 600.000 kronor till folkhögskolorna Tollare 
och Wendelsberg samt 500.000 kronor till lokala föreningslokaler/samlings-
lokaler, 

att bidrag till kursgårdar och folkhögskolor fördelas årligen i maj månad, 

att bidrag till föreningslokaler/samlingslokaler fördelas kontinuerligt under året vid 
riksstyrelsens sammanträden, 

att vad avser kursgårdarna i första hand (de närmaste två åren) fördela bidrag enligt 
de prioriteringar som görs i utredningen, 

att fastställa de kriterier för erhållandet av bidrag som framgår av utredningen avse-
ende kursgårdar och lokala samlingslokaler samt 

att uppdra åt riksstyrelsen att utarbeta nya stadgar för IOGT-NTO-rörelsens kurs- och 
samlingslokalfond. 

Eva Blomqvist reserverade sig mot beslutet. 

 § 162 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Ombudet Jonas Jonsson Svärdby, Jämtland, ersattes av Helena Bjurberg. 

 § 163 

FORTSATT BEHANDLING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE 
KURSGÅRDSFONDEN 

Jenny Ericsson, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 6 över riksstyrelsens förslag nr 3 
angående Kursgårdsfonden.  

PU föreslog kongressen utöver riksstyrelsens samtliga att-satser besluta 

att  till kriterierna tillföra att stor hänsyn ska tagas till anpassning för barn och ung-
domars behov och verksamhet, 

att  en utvärdering genomförs av riksstyrelsen till nästa kongress om hur pengarna har 
tilldelats utifrån en anpassning till barn och ungdomars behov och verksamhet. 

IOGT-NTO:s EU, UNF:s PU och JUN:s EU är eniga om förslaget. 
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Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, meddelade att FS jämkade sig med berednings-
utskottets förslag. 

Erik Wagner, Älvsborg, pratade om Kuggavik i Halland, som ägs av Kuggavik ideell före-
ning. Han menade att rörelsen inte alls använder Kuggavik som det står i utredningen. 
Kuggavik tar ut för höga priser, så därför arrangerar UNF-distriktet inte längre SANT-läger 
där. Som ledamot i UNF Älvsborgs distriktsstyrelse meddelande han att distriktet inte tänker 
använda Kuggavik. 

Ombuden från Älvsborg föreslog kongressen besluta 

att ta bort Kuggavik från prioriteringslistan. 

 

Magnus Strandlund, programutskottet, påpekade att ett gemensamt beslut av kongresserna 
måste tas, och därför är det dumt att göra ändringar i förslaget. 

Minna Carlsson, Blekinge, ville påpeka ett litet faktafel angående Aspan. 

Kongressen beslöt 

att bifalla Älvsborgs förslag om att ta bort Kuggavik från prioriteringslistan samt 

att bifalla riksstyrelsen samt programutskottets förslag i övrigt. 

 

Fredrik Andersen, yrkade på att övriga förbund skulle få kännedom om UNF:s förändringar. 

Erik Wagner, Älvsborg, ansåg att ombuden skulle lobba på övriga förbundsvänner. 

Christer Wik, presidiet, informerade om att stadgarna möjliggör en särskild omröstning bland 
kongressernas ombud i frågor där kongresserna beslutat olika. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, meddelade att riksstyrelsen brukar försöka jämka om 
olika beslut tagits. 

 § 164 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFTEN 

Henrik Söderberg, förbundsstyrelsen, föredrog FS förslag nr 8 till medlemsavgift. 
Medlemsavgiften har i några år varit 50 kr. Om man betalat i oktober har man fått följande år 
på köpet. Detta har inneburit att man har väntat till oktober med att anmäla nya medlemmar 
som värvats tidigare under hösten. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att fastställa medlemsavgiften i UNF för 2002–03 till 50 kronor, 

att den som blir medlem och betalar under perioden september–december får nästa 
års medlemskap på köpet samt 

att den UNF:are som så önskar kan aktivt låta medlemsavgiften gå till UNF:s 
biståndsklubb Vänner i Världen. 
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David Persson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 9 över förbundsstyrelsens 
förslag nr 8 angående medlemsavgifter. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  bifalla förbundsstyrelsens tre att-satser. 

 

Lennart Schedin, Västerbotten, menade att han kanske skulle göra sig impopulär, men ansåg 
att medlemsavgiften ska gå till föreningarna och inte till Vänner i Världen. Han yrkade avslag 
på förbundsstyrelsen tredje att-sats. 

Marcus Wiklund, förbundsstyrelsen, upplyste om att cirka femtio medlemmar låtit medlems-
avgiften gå till Vänner i Världen och att FS därför står fast vid förslaget. 

Anton Hull, Västernorrland, hälsade att ett gäng på de bakre raderna undrade om det inte 
kunde bli så att man flyttar problemet med anmälan av medlemmar bakåt, det vill säga att nya 
medlemmar skulle vänta till september i stället för oktober. 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, förklarade att verksamheten brukar komma igång i septem-
ber, så därför bör gränsen sättas där. Dessutom förtydligade hon att man måste välja aktivt att 
låta medlemsavgiften gå till Vänner i Världen, annars tillfaller den föreningen. 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens av BU tillstyrka förslag 

att fastställa medlemsavgiften i UNF för 2002–03 till 50 kronor, 

att den som blir medlem och betalar under perioden september–december får nästa års 
medlemskap på köpet samt 

att den UNF:are som så önskar kan aktivt låta medlemsavgiften gå till UNF:s biståndsklubb 
Vänner i Världen. 

 § 165 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 ANGÅENDE ERSÄTTNINGAR 

Henrik Söderberg, förbundsstyrelsen, föredrog FS förslag nr 9 angående ersättningar. FS 
föreslår inga ändringar mot tidigare. FS ska jobba ideellt och enbart erhålla kostnadsersätt-
ningar. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att till protokollet notera att förbundsstyrelsen har möjlighet att heltidsarvodera för-
bundsordföranden enligt beslut i Umeå 1989, 

att för resvillkor och traktamentsersättningar för förtroendevalda vid UNF:s kongress 
ska tillämpas det för förbundets personal gällande avtalet mellan Arbetsgivar-
alliansen och HTF, dock att ersättning för körning med egen bil ska utgå med den 
av riksskatteverket rekommenderade så kallade ”skattefria” ersättningen, för när-
varande 16 kronor per mil, samt 

att i övrigt ej utbetala några arvoden till förtroendevalda vid UNF:s kongress. 
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Salam Kaskas, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 10 över förbundsstyrelsens 
förslag nr 9 angående ersättningar. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  bifalla förbundsstyrelsens tre att-satser. 

 

Anton Hull, Västernorrland, yrkade skämtsamt på att hela kommande förbundsstyrelse ska bli 
heltidsarvoderade. Han önskade en föredragning om traktamenten. 

Henrik Söderberg, förbundsstyrelsen, informerade om hur traktamenten fungerar. En summa 
pengar utgår som ska täcka eventuella småkostnader och mat. 

Anton Hull, Västernorrland, menade att på övriga nivåer är det bara kvitton för utlägg som 
gäller, och menade att traktamenten är lite gammalmodigt. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, menade att han personligen var kluven, men 
annars kunde man gå till den dyraste restaurangen och mot kvitto få ersättning för detta. 

Kongressen beslöt 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ersättningar. 

 § 166 

MOTION NUMMER 20 ANGÅENDE FÖR GLOBALISERING 

Sergio Manzanares, motionär, pekade på den nya logotypen och menade att den varken var 
världens fulaste eller snyggaste. I motionen föreslår han ett byte till den gamla logotypen, men 
han sa att vad han egentligen ville var att få en diskussion. Han menade att han inte ville till-
baka till den gamla logotypen, utan han undrade hur man kan byta utan att förankra det bland 
medlemmarna. Han ville ändå, eftersom han hade sin stolthet, stå kvar vid sitt förslag att åter-
införa den gamla globen. 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, föredrog FS yttrande över motionen. 

Lovisa höll med om att processen har gått fort och har inte förankrats så bra. FS ville skapa en 
grafisk profil och företaget ETC fick uppdraget. ETC lekte också med loggan och utan önske-
mål från FS gjorde man ett nytt förslag. Mycket material var under produktion och därför var 
det bra att snabbt byta så att den nya logotypen kunde användas till dessa. Lovisa överlämnade 
också en t-shirt till Sergio Manzanares. 

Förbundsstyrelsen förslår kongressen besluta 

att    avslå motionen om att UNF-kongressen beslutar att ta tillbaka vår gamla 
rikssymbol UNF-Globen. 

 

Lisa Flodström, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 16. 
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GU föreslog kongressen besluta 

att  i likhet med förbundsstyrelsen avslå motionen i sin helhet. 

 

David Persson, Gävleborg, blev nyfiken när Lovisa pratade om en grafisk profil. Hur ser den 
ut? undrade han. 

Ida K M Karlsson, Jämtland, menade att det inte alls fanns någon grafisk profil, eftersom hon 
sett alla möjliga varianter av loggan. 

Anton Hull, Västernorrland, undrade över kostnaden och om surfaren var en del av den 
grafiska profilen. 

Lennart Schedin, Västerbotten, upplyste om att den gamla loggan visst förändrats, bland annat 
av honom själv. 

Sebastian Spogardh, Älvsborg, sa att han var stolt över den gamla globen och yrkade bifall på 
motionen. 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, informerade om att den grafiska profilen bland annat använts 
i brevpapper och i kongresspärmen. Det hela kostade 30 000 kronor. 

Marcus Wiklund, förbundsstyrelsen, hade hört ett rykte om att Sergio själv uttryckt sin kärlek 
till loggan och önskade en bekräftelse eller dementi. 

Sergio Manzanares, Gävleborg: ”Inga kommentarer.” 

Jesper Aronsson, Älvsborg, trodde inte att den nya loggan kostat bara 30 000 kronor eftersom 
en massa nytt profilmaterial har behövt göras. 

Robert Damberg, Östergötland, undrade om det var den nya eller gamla loggan på pennorna 
som fanns på kongressen. 

Morgan Öberg, kansliet, meddelade att ETC från början föreslagit att loggan skulle vara gul 
och att den därför blivit gul på medlemskorten, men sedan ändrade man färgen till blå. Han 
beklagade det hela, och han informerade även om att det var den gamla loggan på pennorna. 

Ida K M Karlsson, Jämtland, ville att förbundsstyrelsen skulle försvara sitt handlande. 

Christian Linde, Kronoberg, tyckte att vi inte skulle ta tillbaka den gamla loggan, eftersom det 
skulle bli ännu dyrare. 

 § 167 

ORDNINGSFRÅGA 

Anton Hull, Västernorrland, föreslog streck i debatten. 

Kongressen beslöt 

att sätta streck i debatten. 
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 § 168 

FORTSATTA FÖRHANDLINGAR MOTION NUMMER 20 ANGÅENDE FÖR 
GLOBALISERING 

Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, förtydligade att det inte var aktuellt att byta tillbaka. Byte 
av logotyp har också varit aktuellt länge. Hon hade själv varit emot ett byte tidigare, men 
gillade nu den nya loggan. 

Erik Wagner, Älvsborg, sa att han kunde köpa förbundsstyrelsens ursäkter. Men han menade 
att bytet kunde ha väntat. 

Per Bratt, Uppsala, tackade förbundsstyrelsen för att de ägnat sig åt den grafiska profilen så att 
han kunde skriva motioner i stället. 

Kongressen beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens av beredningsutskottets tillstyrkta förslag 

att avslå motionen. 

 § 169 

AJOURNERING 

Christer Wik, presidiet, tackade ombuden för ett bra arbete i värmen samt sponsorerna 
Saxenborg och Nyfors kursgård för läsken. 

Ingrid Larsson, presidiet, tackade för glada tillrop. 

Christer Wik, presidiet, informerade om kvällens program. 

Kongressen beslöt 

att ajournera förhandlingarna klockan 17.14 till 09.00 dagen därpå. 
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Lördagen den 7 juli ÅTTONDE SESSIONEN 

  Ordf: Ingrid Larsson 
   Christer Wik 
  Sekr: Mathias Lövström 
   Mikaela Bexar 
   Camilla Berner 
   Johan Svens 

 § 170 

ÅTERUPPTAGANDE 

Förhandlingarna återupptogs klockan 9.04. Presidieordförandena ledde med stor entusiasm 
ombudsförsamlingen i Apans sång. 

 § 171 

HÄLSNING 

Björn Höjer, Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund berättade att hans förbund, som är  
landets minsta nykterhetsförbund, vill bidra till att lärare, socialarbetare och andra akade-
miker åtminstone får ett minimum av ANT-kunskaper i sin utbildning. Förbundet ordnar 
också en årlig uppsatstävling. I år ska SAN dessutom hålla en konferens om ungdom, själv-
mord och droger med anledning av skolelevernas ämnesval i uppsatstävlingen. Han tackade i 
förväg för ett blivande samarbete och önskade lycka till med kongressens sista skälvande 
timmar. 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, som kanske tänker bli akademiker när hon avgår som för-
bundsordförande, tackade Björn med en t-shirt i stället för den sångbok som han alltid brukar 
få när han gästar UNF:s kongresser. 

 § 172 

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Mathias Lövström, presidiet, ropade upp ombuden. 

Kongressen beslöt 

att fastställa röstlängden till 66 ombud. 

 § 173 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 ANGÅENDE REVIDERAT 
UTBILDNINGSSYSTEM 

Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, föredrog FS förslag nr 7 angående reviderat utbildnings-
system. Bakgrunden till förslaget är att dagens system inte är anpassat till UNF:s behov idag. 
Den grundläggande kursen i utbildningssystemet ska heta UNF:aren och arrangeras av före-
ningen som studiecirkel, som kurs eller på internet. Nästa nivå består av kurserna Projekt-
utvecklaren, Ledaren och Specialisten. Den högsta utbildningen ska heta Värstingen och hålla 
en mycket hög nivå. Den ska utveckla UNF:s ideologi och bygger mycket på diskussion. Ut-
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över detta kan kompletterade kurser arrangeras. Tanken är att man inte ska kunna gå igenom 
hela utbildningssystemet på bara något år, utan även äldre UNF:are ska hitta saker som passar 
dem. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att anta förslaget till utbildningssystem, 

att ge nästa förbundsstyrelse i uppdrag att ta fram ett introduktionsmaterial för nya 
medlemmar samt 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta kursplaner för alla utbildningar. 

 § 174 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Ombudet Anna Stålnacke ersatte Anna Kerstin Andersson på stockholmsbänken. 

 § 175 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 
ANGÅENDE REVIDERAT UTBILDNINGSSYSTEM 

Ida K M Karlsson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 8 över förbundsstyrelsens 
förslag nr 7. 

Utbildningssystemet ser bra ut i sin helhet. Däremot har vi vissa anmärkningar. Under 
rubriken ledaren står det UNF:s ledarsyn som vi inte vet vad det är. Därför vill vi ha ett 
förtydligande från förbundsstyrelsen om detta. Vidare anser vi att utbildningen 
Värstingen har ett missklingande namn. BU har dock inget namnförslag som är bättre. 
Vi uppmanar därför kongressen att finna ett passande namn. Vidare föreslår vi att för-
bundsstyrelsen lägger till UNF:s ledarsyn i kursplanerna. 

BU föreslog kongressen besluta 

att  bifalla förbundsstyrelsens samtliga tre att-satser. 

Ida K M Karlsson och övriga på jämtlandsbänken föreslog kongressen besluta 

att  byta ut första ordet under rubriken Specialisten till ”Specialisten”. 

 

Ida K M Karlsson, Jämtland, undrade också över formuleringen om vilka förkunskaper som 
ska krävas ”…för att kursen ska vara meningsfull”. Hurdå meningsfull? 

Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, jämkade sig med förslaget. Det stod ”Buffé” i stället för 
”Specialisten” av misstag eftersom detta varit FS arbetsnamn på kursen. Hon höll också med 
beredningsutskottet om att ledarsynen ska med och gav en kort sammanfattning av det doku-
ment om UNF:s ledarsyn som FS antagit. Bakgrunden är att UNF inte vill ha den typ av ledare 
som man har i en barnorganisation. Alla ledare ska vara UNF:are eller åtminstone medlemmar 
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i IOGT-NTO- rörelsen. De ska ställa sig själva i bakgrunden och utveckla gruppen. De ska 
också vara ideologiskt förankrade. Ledarna ska erbjudas utbildning och stöd. 

Anton Hull, Västernorrland, tyckte att Värstingen lät som ett rått namn. Han förslog 
kongressen besluta 

att  Värstingen ska byta namn till Höjdaren. 

Erik Wagner, Älvsborg, yrkade bifall till Anton Hulls förslag. 

Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, höll en omröstning bland FS ledamöter och fann att FS 
jämkade sig i fråga om Höjdaren. 

Evelina Bjurberg och övriga på jämtlandsbänken föreslog kongressen besluta 

att  byta ut ”…för att kursen ska vara meningsfull” mot ”…för att kursen ska uppnå 
sitt syfte” under rubriken Värstingen. 

Anton Hull, Västernorrland, yrkade avslag på Evelina Bjurbergs förslag. Han tyckte att det var 
skillnad på  att vara meningsfull och att uppnå sitt syfte. 

Evelina Bjurberg, Jämtland, påpekade att syftet framgår tidigare i texten. Därför borde det stå 
här; annars blir meningen jättekonstig. 

Marcus Karlsson, Östergötland, ansåg att Evelinas förslag säger mer eftersom syftet framgår i 
texten. En kurs kan däremot vara meningsfull även om man bara har roligt. Han yrkade bifall 
till Evelinas förslag. 

Ingrid Larsson, presidiet, påminde om att ”internationellt” i enlighet med gårdagens beslut ska 
ersättas med ”internationalism” överallt där det förekommer. 

Kongressen beslöt 

att byta ut ”…för att kursen ska vara meningsfull” mot ”…för att kursen ska uppnå sitt 
syfte” under rubriken Höjdaren. 

att anta förslaget till utbildningssystem efter de ändringar som förbundsstyrelsen gjort, 

att ge nästa förbundsstyrelse i uppdrag att ta fram ett introduktionsmaterial för nya 
medlemmar samt 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utarbeta kursplaner för alla utbildningar. 

 § 176 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Ombudet Henrik Borg, Södermanland, ersatte Elin Carlstén. 
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 § 177 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 ANGÅENDE BUDGET FÖR 
VERKSAMHETSPERIODEN 2002–2003 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog FS förslag nr 10 angående budget för verk-
samhetsperioden 2002–2003. Bästa bastuklubbsbudgeterare! Bara bra budgetar borgar bäst. 
Blir budgeten beige bleknar balansen busigt beklagligt, hälsade Mikael. 

Mikael berättade att budgetförslaget bygger på ökade intäkter, eftersom kongressen har tagit 
beslut om ökade kostnader, till exempel att anställa konsulenter centralt. Fält- och konsulent-
stödet kommer att avvecklas successivt under perioden. 

Han gick därefter igenom intäktsposterna noggrant. Medlemsavgifterna förväntas öka. 
Förbundet kommer också att behöva bli bättre på att söka bidrag, eftersom mycket av den 
kommande verksamheten är beroende av att förbundsstyrelsen lyckas få externa bidrag. De 
budgeterade lotteriintäkterna motsvarar ett genomsnitt av det som UNF har fått från lotterierna 
de senaste åren, men det är mycket svårt att göra en riktig prognos. 

Bland kostnaderna kommer kurskostnaderna att öka eftersom förbundet ska hålla fler kurser. 
Fält- och konsulentstödet kommer att avvecklas under perioden med minskade kostnader som 
följd, men samtidigt ökar förbundets personalkostnader. För Motdrag bygger budgeten på en 
utgivning om åtta nummer per år. 

Mikael berättade att UNF under senare år har fått en större likviditet, vilket betyder att man 
kan vänta sig större ränteintäkter. 

Lotteripengarna från år 2001 kommer för första gången att sättas av till nästa års verksamhet i 
stället för att användas under året, vilket blivit möjligt på grund av förra årets goda lotteri-
resultat. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  anta förslaget till budget för verksamhetsperioden 2002–2003 samt 

att Accent i fortsättningen ska skickas till medlemmar över 20 år. 

 

Erik Wagner, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 11 över förbundsstyrelsens 
förslag nr 10 angående förslaget till budget. 

I huvuddrag ser förbundsstyrelsens förslag till budget bra ut. Att Accent ska gå ut till 
medlemmar över 20 år tycker vi är bra då vi hävdar att våra yngre medlemmar inte läser 
Accent. Däremot ser vi en risk i att medlemmar som inte är aktiva i föreningar förlorar 
insyn i hela rörelsens arbete. Där ser vi att Motdrag kan fylla en viktig funktion och 
hoppas därför att Motdrag blir mer rörelseinriktad. Eftersom vi vill att Motdrag i fort-
sättningen ska bestå av åtta nummer per år och ändå hålla samma standard beträffande 
kvalitet och kvantitet så anser vi att förbundsstyrelsens budgetförslag innebär en alltför 
stor åtstramning vad gäller budgetanslaget till medlemstidningen.  

Vi tycker det är bra att förbundsstyrelsen ser långsiktigt och att vi i nuläget har en stor 
ekonomisk buffert. 

I och med att kongressombuden i framtiden kommer att sändas och bekostas av före-
ningarna anser vi att det är på sin plats att se över kostnaderna för att sända ombud. 
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BU föreslog kongressen besluta 

att  posten medlemstidning ökas från 1 300 000 till 1 400 000 i kongressbudgeten för 
2002 och 2003 och att dessa pengar tas från årets resultat, 

att  bifalla förbundsstyrelsens andra att-sats samt 

att efter dessa ändringar bifalla förbundsstyrelsen förslag. 

 

Robert Damberg, Östergötland, undrade varför intäkterna av medlemsavgifter är 300 000 i 
den korrigerade budgeten för 2001 och minskar till 250 000 i kongressbudgeten för 2002, när 
UNF planerar att öka medlemstalet. Han undrade också varför UNF:s aktiviteter kostade 
mindre år 2000 än vad som budgeteras för senare år. 

Lennart Schedin, Västerbotten, undrade över hur förbundsstyrelsens korrigering av budgeten 
går till.  

Minna Carlsson, Blekinge, gillade Accent. Hon föreslog kongressen besluta  

att medlemmar mellan 16 och 20 år ska få Accent om de vill. 

 

Per Bratt, Uppsala, undrade hur många centralt anställda konsulenter budgeten är beräknad på. 

Jenny Ericsson, Skaraborg, undrade varför det internationella arbetet budgeterats till 350 000 
år 2000 men bara 300 000 följande år. 

Linnéa Forsberg och Anton Hull, Västernorrland, hade varit med och gjort en medlemsunder-
sökning per telefon och undrade vad den ledde till. Undersökningen hade bland annat frågat 
om medlemmarna läste både Motdrag och Accent. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, sade att beredningsutskottets förslag om att öka 
motdragsbudgeten med 100 000 kronor inte var tillräcklig om man vill ge ut Motdrag med åtta 
nummer per år men samma sidantal per nummer som idag. Kostnaden för detta skulle bli 
alltför hög för att vara försvarlig. Han berättade att man får prenumerera på Accent om man är 
under 20 om man vill. Däremot har Accent inte ungdomar under 20 som målgrupp och 
tidningen bör därför inte skickas ut till dem. 

Antalet deltagare på kongresserna kommer nog att förbli konstant även om ombudsförsam-
lingen växer, eftersom personer som annars skulle gå verkstäder kommer att vara ombud i 
stället. Kongresserna går kanske också att göra billigare i framtiden. 

Utfallet på medlemsavgifterna 2001 kommer att bli lägre än man budgeterat. Därför har 
förbundsstyrelsen budgeterat lägre intäkter från medlemsavgifter i fortsättningen. 

Förbundsstyrelsen korrigerar budgeten till exempel om lotteriet gått sämre än beräknat eller 
ett arrangemang ställts in. Korrigeringen innebär en anpassning till verkligheten.  

Förbundsstyrelsen har räknat på 14 heltidsanställda konsulenter ute i landet, vilket motsvarar 
ungefär det antal som distrikten har idag. 

Budgeten för det internationella arbetet är lägre för än år 2000 därför att förbundet detta år gav  
50 000 extra till internationella IOGT:s millenniefond. Detta var en engångskostnad. 
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Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, berättade att målet med medlemsundersökningen var att FS 
ville ha en bild av sina medlemmar. En fråga i undersökningen handlade om Accent och en 
om Motdrag. De medlemmar som alltid eller ibland läser Accent är lika många som de som 
aldrig läser den. Av detta har FS dragit slutsatsen att Motdrag ska prioriteras. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, berättade om budgetprocessen i FS. På septem-
bermötet redovisas arbetssättet. I november fastställs budgeten, med utgångspunkt i kongress-
budgeten som FS försöker hålla sig till i så stor utsträckning som möjligt. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på beredningsutskottets förslag om 
mer pengar till Motdrag. 

Per Bratt, Uppsala, undrade över budgeten för konsulenterna. Han trodde att pengarna bara 
skulle räcka till anställningen men inte till konsulenternas resor, verksamhet och dylikt. 

Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, förklarade att konsulentstyrkan inte kommer att vara 
fulltalig förrän 2004 och att man då kommer att höja budgetanslaget. 

Kongressen beslöt 

att  bifalla beredningsutskottets förslag om att öka posten medlemstidning från 1 300 000 
kronor till 1 400 000 kronor i kongressbudgeten för 2002 och 2003 och att dessa pengar 
tas från årets resultat, 

att  bifalla förbundsstyrelsens andra att-sats om att Accent i fortsättningen ska skickas till 
medlemmar över 20 år, 

att bifalla Minna Carlssons förslag om att medlemmar mellan 16 och 20 år ska få Accent 
om de vill samt 

att efter dessa ändringar bifalla förbundsstyrelsen förslag till budget för verksamhets-
perioden 2002–2003. 

 § 178 

AJOURNERING 

Kongressen beslut klockan 10.12 

att ajournera sig för fika i en kvart. 

 § 179 

BYTE AV PRESIDIUM 

Under fikapausen tog Camilla Berner och Johan Svens över mötessekreterarskapet. 

 § 180 

FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 

Christer Wik, presidiet, återupptog förhandlingarna klockan 10.30. Han fortsatte med att 
berätta hur presidiet tänkt sig de fortsatta förhandlingarna. 
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Ombuden sjöng Ja må de leva till födelsedagsbarnen Tobias Tengström och Andrea Ström 
Fredriksson. 

 § 181 

UTDELNING AV UNF:S UTMÄRKELSE HEDERSKNYFFELN 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, läste upp Hedersknyffelns statuter och motiveringen till årets 
mottagare. 

Alla ungdomar behöver äldre personer som förebilder, rådgivare och motståndare. Att 
motsvara alla dessa behov kräver en svår balansgång mellan frihet och att ändå lägga sig 
i. I rörelsen finns många vuxna personer som klarat av det och gett oss yngre medlem-
mar kunskap men också mod och självkänsla då vi blir tagna på allvar och respekterade 
för våra åsikter och kunskaper, även om vi saknar lång erfarenhet. 

Hedersknyffeln ska utdelas vid varje UNF-kongress till en vuxen person inom IOGT-
NTO-rörelsen som på ett förtjänstfullt sätt klarat av den svåra rollen som vuxen rörelse-
medlem med gehör för de yngres behov och vilja. 

På dessa grunder har förbundsstyrelsen beslutat att tilldela Pär Forsström 2001 års 
hedersknyffel.  

Pär lyckas med den svåra balansgången mellan att vara vuxen förebild och samtidigt en 
i gänget. Han stöttar när man ber om hjälp och han gör det utan att själv ta över. Pär tror 
på den egna kraften till förändring som finns inbyggd hos ungdomar. Den kraften är han, 
trots sin ålder, expert på att locka fram. Med sin erfarenhet och kunskap har han envetet 
gjort UNF-föreningen i söderhamn till vad den är idag.  

Pär är en kille som alltid ställer upp. Behöver stolarna lyftas eller pressmeddelandet 
skrivas så hjälper Pär till. Han är full av idéer och visioner och har även förmågan att 
inspirera och aktivera andra. 

Pär tänker globalt och handlar lokalt. Utan att göra en grej av det. Han har en förmåga, 
få förunnad, att sätta sig själv i bakgrunden och låta andra skina. När det går bra låter 
han människor veta det. När det går sämre hoppar han över klagolåten och blickar 
framåt.  

Pär Forsström är ett verkligt föredöme för andra IOGT-NTO:are. 

Med anledning av det tilldelas han 2001 års hedersknyffel. 

Pär Forsström tackade för den fina gubben. Han menade att det är sådant här som är så kul 
med UNF, att det alltid händer något oväntat.  

 § 182 

HÄLSNING 

Christer Wik, presidiet, läste upp en hälsning från Centerpartiets Ungdomsförbund. 

Vill skicka en varm hälsning från Centerpartiets Ungdomsförbund. Jag beklagar att vi 
inte kunde närvara under er stämma men jag hoppas att ni vet och känner att vi följer ert 
arbete med stort intresse. 
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Vi får fortsatt föra kampen för en återhållsam alkoholpolitik, mot lördagsöppet på 
Systembolaget och för att åldersgränserna inte sänks för inköp.  

Jag vill också passa på att tacka för ett gott samarbete med er avgående ordförande 
Lovisa Lantz, och jag hoppas detta fortgår med er nyvalde ordförande. Till den 
sistnämnde vill jag också önska ett stort lycka till!  

Ser fram emot att få ta del av alla era kloka beslut. 

Bästa hälsningar,  

Malin Svensson 
förbundsordförande 
Centerpartiets Ungdomsförbund 

 § 183 

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 4 ANGÅENDE JUNIORFÖRBUNDETS 
OMBUDSFÖRSAMLING 

Lovisa Lantz, förbundsstyrelsen, föredrog RS förslag nr 4 angående Juniorförbundets 
ombudsförsamling. 

Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att anta den nya lydelsen av Juniorförbundets § 9 (ombud vid kongress) såsom det 
framgår enligt ovan samt 

att denna stadgeändring ska gälla från och med 2001-07-09. 

Jenny Ericsson och Anton Hull, programutskottet, föredrog PU:s yttrande nr 7 över rikssty-
relsens förslag nr 4 angående Juniorförbundets ombudsförsamling. Från början hade de tänkt 
sig att bifalla riksstyrelsens förslag men under kongressen hade de ändrat sig och föreslår i 
stället avslag.  

PU föreslog kongressen besluta  

att  avslå ändringen av Juniorförbundets § 9. 

Linnéa Forsberg, Västernorrland, menade att UNF och Juniorförbundet hör ihop. Om vi inte 
har någon ombudsrepresentation minskar denna koppling och då kan de fatta beslut som 
påverkar UNF och vi kan inte vara där och argumentera. Hon yrkade avslag på riksstyrelsens 
förslag. 

Robert Damberg, Östergötland, tyckte att Juniorförbundet ska få sköta sig självt och fatta sina 
egna beslut. 

Rebecca Lindberg, förbundsstyrelsen, sade följande i egenskap som privatperson. Hon höll 
med Robert och ansåg det småaktigt att vara inne och styra över Juniorförbundet. UNF har 
länge kämpat för att vara ett fristående ungdomsförbund och nu när Juniorförbundet vill göra 
samma sak vill vi stå i vägen. 

Linnéa Forsberg, Västernorrland, menade att det här inte rör sig om en hämndaktion utan mer 
handlar om att det vore synd om kopplingen inte finns. Hon yrkade återigen avslag på rikssty-
relsens förslag. 
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Sergio Manzanares, Gävleborg, ansåg inte att UNF ska lägga sig i Juniorförbundets beslut. 
Han menade att argumentation och påverkan är ett sätt att ändå få sin vilja igenom. Sergio 
yrkade bifall till riksstyrelsens förslag. 

Marcus Karlsson, Östergötland, berättade att han satt på Juniorförbundets förhandlingar förra 
kongressen och eftersom han aldrig varit juniorledare kände han inte att han hade så mycket 
att tillföra. Det skulle vara bättre om UNF:arna som åker representerar juniordistriktet. 

Lennart Schedin, Västerbotten, hade funderat lite kring Juniorförbundets distriktsårsmöte och 
undrade hur ombuden dit utses. 

Mårten Eklund, Stockholm, menade att UNF och Juniorförbundet har mer gemensamt än vad 
IOGT-NTO och Juniorförbundet har. Han undrade varför vi inte kunde låta Juniorförbundet 
välja själva. IOGT-NTO och UNF kan påverka ändå. 

Anton Hull, Västernorrland, höll med Mårten. 

Erik Wagner, Älvsborg, undrade om Juniorförbundets vägran att acceptera vår omorganisation 
innebär att vi har kvar våra distrikt. I så fall kan UNF-distrikten fortfarande utse ombuden till 
Juniorförbundets kongress. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, berättade att IOGT-NTO hade bifallit riksstyrel-
sens förslag. 

Hugo Hermansson, Kronoberg, berättade att Juniorförbundet i Kronoberg hade bett UNF-
ombuden att rösta emot riksstyrelsens förslag. 

Linnéa Forsberg, Västernorrland, sade att de som idag sitter på Juniorförbundets kongress i 
stor utsträckning är IOGT-NTO-medlemmar eftersom juniorerna själva är för små. Hon tyckte 
att det också ska finnas en koppling till UNF. 

Per Bratt, Uppsala, ansåg att det hela handlade om vad som ska hända med barnen i IOGT-
NTO-rörelsen. Redan idag är det så att det inte är juniorerna själva som fattar besluten. 
Därmed faller demokratitanken. 

Fredrik Andersen, Blekinge, menade att det borde vara upp till varje distrikt att fördela hur 
deras ombud till Juniorförbundets kongress ska fördelas. 

Fredrik Andersen, Blekinge, föreslog kongressen besluta 

att det ska vara upp till varje distrikt hur de vill välja sina ombud till Juniorförbundets 
kongress. 

Marcus Karlsson, Östergötland, frågade Fredrik Andersen hur det ska gå till när man bestäm-
mer i distrikten hur fördelningen av ombud ska ske. 

Rebecca Lindberg, förbundsstyrelsen, fortfarande som sig själv, menade att man ska sitta på 
Juniorförbundets kongress för att det handlar om juniorfrågor och för att man är engagerad i 
Juniors verksamhet. Man ska inte sitta där för att man är ditskickad som UNF:are. Samarbete 
ska komma spontant. Vi samarbetar för att vi vill, inte för att vi måste. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, men nu som vanlig IOGT-NTO-medlem, berätta-
de att han blivit väldigt besviken när han hört om Juniorförbundets beslut i åldersgränsfrågan 
och att det inte funnits någon där som argumenterade i vår sak. Vi måste respektera att de tar 
egna beslut och vi ska använda goda argument för att övertyga. 
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Fredrik Andersen, Blekinge, svarade Marcus att alla distrikt har olika förutsättningar och det 
är upp till varje distrikt att bestämma hur man fördelar sina ombud. 

Hugo Hermansson, Kronoberg, menade att ombuden ska ha koll på juniorfrågor.  

Robert Damberg, Östergötland, ansåg inte att Fredrik Andersens förslag skulle vara praktiskt 
genomförbart. 

Mårten Eklund, Stockholm, föreslog kongressen besluta 

att meningen ”Varje IOGT-NTO-distrikt representeras av varsitt ombud.” i § 9 stryks 
samt att nästa mening ändras från ”två ombud” till ”tre ombud”. 

Lisa Flodström och Andrea Ström Fredriksson, Dalarna, berättade att de skickat en juniorle-
dare till Juniorförbundets kongress. Däremot tycker de inte att UNF ska skicka ombud till 
Juniorförbundets kongress. De yrkade bifall till riksstyrelsens förslag. 

Emma Dahlström berättade att hon är juniorledare. Hon menade att det är skillnad på själv-
styre och demokrati i UNF och Juniorförbundet. Hon uppmanade ombuden att rösta emot 
riksstyrelsens förslag. 

Christer Wik, presidiet, gick igenom lagda förslag och föreslog sedan att kongressen skulle 
ajournera sig i fem minuter för att presidiet skulle tillverka en bra propositionsordning. 

 § 184 

AJOURNERING 

Kongressen beslöt klockan 11.20 

att ajournera förhandlingarna i fem minuter. 

 § 185 

FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 

Christer Wik, presidiet, återupptog förhandlingarna klockan 11.27, efter att han fått möjlighet 
att hämta ut sitt exemplar av dagens KongressAccent. 

 § 186 

FORTSATT BEHANDLING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 4 
ANGÅENDE JUNIORFÖRBUNDETS OMBUDSFÖRSAMLING 

Christer Wik, presidiet, gick igenom presidiets förslag till propositionsordning. 

Kongressen beslöt 

att avslå Mårten Eklunds förslag, 

att avslå Fredrik Andersens förslag samt 

att avslå riksstyrelsens förslag nr 5. 
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 § 187 

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 6 ANGÅENDE ANSÖKAN OM ATT 
ARRANGERA 2005 ÅRS KONGRESS 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag nr 6 angående 
kongressort 2005. 

Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att uppdra åt Norrbotten att arrangera 2005 års kongress. 

David Persson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 12 över riksstyrelsens 
förslag nr 6 angående ansökan om att arrangera 2005 års kongress. 

BU föreslog kongressen besluta  

att  bifalla riksstyrelsens förslag. 

Ida K M Karlsson och Evelina Bjurberg, Jämtland, berättade att Östersund också kandiderar 
till kongressort 2005. För att locka ombuden till republiken sjöng de en sång på jämtska. 

Ida K M Karlsson och Evelina Bjurberg, Jämtland, föreslog kongressen besluta 

att uppdra åt Jämtland att arrangera 2005 års kongress. 

Karolina Löfbom, Norrbotten, yrkade bifall till riksstyrelsens förslag. 

Erik Wagner, Älvsborg, ansåg att det största argumentet för Norrbotten var att Östersund hade 
världskongressen så sent som 1998. 

Marcus Karlsson, ironiskt ombud, Östergötland, ville helst att kongressen skulle anordnas 
någonstans där han skulle förstå vad folk säger. Eftersom det inte finns något sådant förslag 
yrkade han bifall till riksstyrelsens förslag. 

Robert Damberg, Östergötland, yrkade också bifall till riksstyrelsens förslag. 

Ida K M Karlsson, Jämtland, bjöd ut sig själv i stället för Piteås chips. 

 § 188 

ORDNINGSFRÅGA 

Anton Hull, Västernorrland, föreslog kongressen besluta 

att sätta streck i debatten 

Kongressen beslöt 

att sätta streck i debatten. 
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 § 189 

FORTSATTA FÖRHANDLINGAR OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 6 
ANGÅENDE ANSÖKAN OM ATT ARRANGERA 2005 ÅRS KONGRESS 

Mårten Eklund, Stockholm, ansåg att om det var en sångtävling skulle Jämtland få arrangera 
kongressen. 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, berättade att IOGT-NTO och IOGT-NTO:s 
Juniorförbund beslutat att låta Norrbotten arrangera 2005 års kongresser. 

Karolina Löfbom, Norrbotten, poängterade att till skillnad från i Stockholm så är det ljust hela 
kvällarna i Norrbotten. 

Per Bratt, Uppsala, menade, ironiskt, att vi UNF:are måste ta på oss uppgiften att åka upp till 
Norrbotten och bredda deras perspektiv. Han svarade också Marcus Karlsson att förhopp-
ningsvis skulle de även kunna lära norrbottningarna att prata svenska. 

Ida K M Karlsson och Evelina Bjurberg, Jämtland, berättade att även om de inte fick kongres-
sen ville de ha en bra kväll ikväll. 

Kongressen beslöt 

att bifalla riksstyrelsens förslag. 

 § 190 

ORDNINGSFRÅGA 

Ida K M Karlsson och Evelina Bjurberg, Jämtland, gratulerade Norrbotten. 

 § 191 

AJOURNERING 

Kongressen beslöt klockan 11.50 

att ajournera förhandlingarna till klockan 13.00. 
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Lördagen den 7 juli NIONDE SESSIONEN 

  Ordf: Ingrid Larsson 
   Christer Wik 
  Sekr: Mathias Lövström 
   Johan Svens 

 § 192 

FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 

Kongressen beslöt 

att återuppta förhandlingarna klockan 13.03. 

 § 193 

UNF:s UTMÄRKELSE TENNUGGLAN 

Jens Lindh, förbundsstyrelsen, började med att förklara att man nu stängt av värmen i lokaler-
na som tydligen varit på under hela veckan. Tennugglan går till person eller grupp som ut-
vecklat UNF:s verksamhet. Den här gången går priset till ett distrikt, med motiveringen: 

 

Samtliga uppsalaombud kom fram till scenen medan Jens förklarade att UNF Uppsala län 
arrangerat bra aktiviteter på bland annat valborg. 

Nina Svensson, distriktsordförande i Uppsala län, tackade för utmärkelsen. Det är förstås 
många fler än vi som är här som har hjälpt till i arbetet och vi har utmärkta traditioner, sa hon 
och riktade ett speciellt tack till Emma Dahlström. 

 § 194 

ORDNINGSFRÅGA  

Ingrid Larsson, presidiet, föredrog presidiets förslag angående justering av röstlängden. 

Presidiet föreslog kongressen besluta 

att riva upp det tidigare beslutet om att när röstlängden justeras så ska det alltid 
framkomma på protokollet vad som har ändrats samt 

att man ska utgå från ordinarie ombud och inte vilka ombud som satt sist. 

Kongressen beslöt 

att bifalla presidiets förslag om justering av röstlängden. 

 § 195 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Johan Svens, presidiet, förrättade ombudsupprop. 
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Kongressen beslöt 

att fastställa röstlängden till 67 ombud. 

 § 196 

UTTALANDE 

Ida K M Karlsson, redaktionsutskottet, föredrog RU:s förslag till uttalande från kongressen. 

Var är visionerna Göran? 

Vill du minska alkoholkonsumtionen? 

Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress i Stockholm beslöt på fredagen att revidera 
sin drogpolitiska strategi för att komma till det drogfria samhället. Det föranleder 
frågan: Göran, var är dina visioner? 

Regeringen har lovat WHO att minska Sveriges alkoholkonsumtion kraftigt. I dag öpp-
nar Systembolaget permanent på lördagar. Ingen förväntar sig något annat än att det ska 
leda till ökad alkoholkonsumtion. Det går inte ihop. 

Insatserna i spelet är höga. Fortsatt hyckleri betyder ännu fler sönderslagna hustrur, fler 
ledsna barn, fler skrumpna farmorslevrar och fler fjortisfyllor. Göran, skänk dem en 
framtid. Sluta peta i alkohollagstiftningen, visa att du också vet hur vi kommer till det 
totalt drogfria samhället! 

Anton Hull, Västernorrland, meddelade att man på västernorrlandsbänken har upptäckt en 
lögn i uttalandet. Det är inte alla som förväntar sig att lördagsöppet på Systembolaget kommer 
att leda till ökad alkoholkonsumtion. 

Tommy Ossawy, Halland, undrade hur det kommer att gå till för att få det drogfria samhället. 
Han ansåg att slutfrasen ska vara ”Gå hem och träna på droger gör dig passiv”.  

Marcus Karlsson, redaktionsutskottet, höll med Anton Hull om att det var en dum formule-
ring. 

Marcus Karlsson, beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 

att ändra meningen ”Ingen förväntar sig något annat än att det ska leda till ökad 
alkoholkonsumtion.” till att lyda ”Undersökningar visar att det kommer att leda 
till ökad alkoholkonsumtion”. 

Magnus Strandlund, Västmanland, hade tänkt på frasen ”Ingen väntar sig att det ska leda till 
ökad alkoholkonsumtion”. Han tyckte att det kunde stå kvar som det står. 

Erik Wagner, Älvsborg, tyckte inte att det ska stå att Göran Persson ska gå hem och träna på 
Droger gör dig passiv och yrkade avslag på förslaget. Han lyfte i stället redaktionsutskottets 
förslag ”Ta ditt ansvar!” till omröstning. 

Evelina Bjurberg, Jämtland, drog tillbaka sitt yrkade på bifall till redaktionsutskottets 
ursprungsförslag om ”Ingen förväntar sig något annat än att det ska leda till ökad alkohol-
konsumtion”. 

Martin Kjellin, Uppsala, yrkade bifall till redaktionsutskottets ursprungsförslag. 
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 § 197 

STRECK I DEBATTEN 

Kongressen beslöt 

att sätta streck i debatten 

 § 198 

FORTSATT BEHANDLING AV UTTALANDE 

Sara-Marie Höijer, Halland, tycker inte om politiker som inte håller vad de lovar, så hon 
tyckte att Göran Persson skulle hålla vad han lovar. Hon lyfte redaktionsutskottets förslag 
”Håll vad du lovar!” till omröstning. 

Robert Damberg, Östergötland, tyckte att vi skulle ha ett seriöst uttalande. Han yrkade bifall 
till redaktionsutskottets ursprungsförslag. 

 § 199 

INFORMATION 

Claes-Håkan Martinsson, förbundsstyrelsen, informerade om en kurs som ska handla om 
ekonomi. Han och Mikael Lindström tänkte arrangera en kurs som riktar sig till medlemmar 
som kanske inte just arbetar med ekonomi, utan som vill kunna ifrågasätta ekonomin i rörel-
sen. ”Kapitalet – om konsten att förstå vart pengarna tar vägen” var namnet på kursen som ska 
öka förståelsen i UNF för vilken betydelse ekonomin har för verksamheten. 

 § 200 

FORTSATT BEHANDLING AV UTTALANDE 

Kongressen beslöt 

att bifalla redaktionsutskottets förslag om att tredje meningen i andra stycket ska lyda 
”Ingen förväntar sig något annat än att det ska leda till ökad alkoholkonsumtion.” med 
röstsiffrorna 31 för och 29 mot och därmed avslå Marcus Karlssons förslag, 

att bifalla redaktionsutskottets ursprungsförslag om att sista meningen ska lyda ” Sluta peta 
i alkohollagstiftningen, visa att du också vet hur vi kommer till det totalt drogfria sam-
hället!” samt 

att anta redaktionsutskottets uttalande. 

 § 201 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 5B TILL LEDAMÖTER I FÖRBUNDS-
STYRELSEN 

Fredrik Persson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse. 
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VB föreslog kongressen besluta 

att till ordförande välja Morgan Öberg, Hägersten. 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag  

att enhälligt till ordförande välja Morgan Öberg, Hägersten 

Morgan Öberg, klev upp i talarstolen och började med att säga att han inte skulle säga så 
mycket. Han tackade för förtroendet och sa att det skulle bli jättespännande. Han skulle säga 
mer i kväll vid avslutningen 17.30, och tackade för sig så länge. 

VB föreslog kongressen besluta 

att till vice ordförande välja Marléne Sandqvist, Borås. 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att till vice ordförande välja Marléne Sandqvist, Borås. 

VB föreslog kongressen besluta 

att till sekreterare välja Marcus Karlsson, Norrköping. 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att till sekreterare välja Marcus Karlsson, Norrköping. 

VB föreslog kongressen besluta 

att  till kassör välja Mikael Lindström, Östersund. 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att till kassör välja Mikael Lindström, Östersund. 

VB föreslog kongressen besluta 

att till utbildningsledare välja Teresia Pedersen, Kista. 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att till utbildningsledare välja Teresia Pedersen, Kista. 

VB föreslog kongressen besluta 

att  till ledamöter välja Elin Lundgren, Norrala 
  Rebecca Lindberg, Sundsvall, 
  Erik Wagner, Göteborg, 

    Andrea Lavesson, Helsingborg, 
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    Björn Jönsson, Sölvesborg,  
    Kenneth Hultgren, Skogås och 
    Anton Hull, Norrköping. 

    

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att till ledamöter välja Elin Lundgren, Norrala, 
    Kenneth Hultgren, Skogås, 

  Rebecca Lindberg, Sundsvall, 
  Erik Wagner, Göteborg, 
  Björn Jönsson, Sölvesborg och   

 Andrea Lavesson, Helsingborg. 

 § 202 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 20G TILL TVÅ LEDAMÖTER I RIKS-
STYRELSEN 

VB föreslå kongressen besluta 

att till ledamöter i riksstyrelsen välja Morgan Öberg och Mikael Lindström. 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att till ledamöter i riksstyrelsen välja Morgan Öberg och Mikael Lindström. 

 § 203 

VAL AV REVISORER 

Fredrik Persson, valberedningen, föredrog VB:s förslag till revisorer. 

VB föreslog kongressen besluta 

att till revisorer välja Charlotta Lindblom och Fredrik Jansson, samt 

att revisorsuppleanter välja Iman Amiri och Magnus Falk. 

Kongressen beslöt i enlighet med valberedningens förslag 

att till revisorer välja Charlotta Lindblom och Fredrik Jansson samt 

att revisorsuppleanter välja Iman Amiri och Magnus Falk. 

 § 204 

VAL AV VALBEREDNING 

David Persson, beredningsutskottet, föredrog BU:s förslag och poängterade att man hade fått 
fram en homogen grupp, och att det var det viktigaste. 
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BU föreslog kongressen besluta 

att till ordinarie ledamöter i valberedningen välja Andreas Lood, Vara, samman-
kallande,  Anna Ringnér, Lit, Ted Callander, Norrköping, Nina Svensson, Uppsala 
och Kamilla Andersson, Härnösand samt 

att till suppleanter i valberedningen välja Linus Tingdahl, Upplands Väsby, Anja 
Björklund, Bjästa, Jacob Johansson, Bengtsfors, Liza Viktorsson, Örebro och 
Björn Bergelin, Östersund. 

Marcus Karlsson, Östergötland, undrade över varför beredningsutskottet inte tagit med någon 
som tidigare suttit med i förbundsstyrelsen och på så vis hade erfarenhet av 
förbundsstyrelsearbetet. Han undrade om BU reflekterat över det och vad man i så fall ansett. 

David Persson, beredningsutskottet, meddelade att de frågat tidigare förbundsstyrelseledamö-
ter, men att de tackat nej. Han menade att man ändå kan konsultera tidigare ledamöter i FS om 
det skulle behövas. 

Kongressen beslöt 

att till ordinarie ledamöter i valberedningen välja Andreas Lood, Vara, Anna Ringnér, Lit, 
Ted Callander, Norrköping, Nina Svensson, Uppsala och Kamilla Andersson, 
Härnösand samt 

att till suppleanter i valberedningen välja Linus Tingdahl, Upplands Väsby, Anja 
Björklund, Bjästa, Jacob Johansson, Bengtsfors, Liza Viktorsson, Örebro och Björn 
Bergelin, Östersund. 

 § 205 

INFORMATION 

Ingrid Larsson, presidiet, informerade om vad som skulle hända efter ajourneringen. Klockan 
17.30 återupptas förhandlingarna i kaféet, och kongressen ska då avslutas. 

Ingrid tackade de som gått upp i talarstolen för första gången och tackade för ombudens tåla-
mod med presidiet. Ingrid önskade lycka till i det fortsatta arbetet och ombuden gav presidiet 
en stående ovation. 

 § 206 

AJOURNERING 

Kongressen beslöt 

att ajournera mötet klockan 13.54 fram till 17.30. 

 § 207 

ÅTERUPPTAGANDE 

Förhandlingarna återupptogs klockan 17.40 i kaféets lokaler och bandet spelade kongresslåten 
Skit i traditionerna. 
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Lovisa Lantz välkomnade alla till avslutningen av UNF:s kongress och förfesten inför avslut-
ningsfesten. Nu var alla UNF:are från lägret, verkstäderna och ombuden på kongressen närva-
rande. Lovisa sa att det nu fanns två saker kvar att göra innan kongressen kan avslutas.  

 § 208 

BYTE AV PRESIDIUM 

Mathias Lövström tog över som sekreterare. 

 § 209 

UNF:s UTMÄRKELSE GULDCIRKELN 

Teresia Pedersen, nyvald utbildningsledare, delade ut utmärkelsen Guldcirkeln. Hon föredrog 
hur utdelandet gått till samt motiveringen. 

Guldcirkeln tilldelas medlem eller grupp av medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen, som i 
sann folkrörelseanda utför eller har utfört en god insats för främjande av utveckling av 
studieverksamheten inom UNF. 

Utmärkelsen består av en plakett, med symbol av guld i form av en cirkel. Cirkeln sym-
boliserar studiecirkeln, som är ett av folkrörelsens mest betydelsefulla bidrag till folk-
bildningsarbetets metoder. 

Årets mottagare har på ett mycket inspirerande sätt visat på nya arbetsformer för utbild-
ningar inom UNF. Ett utomordentligt bra initiativ som bådar gott inför de omstrukture-
ringar som vår organisation nu står inför. Utmärkelsen tilldelas en UNF-förening som på 
eget initiativ arrangerat ett flertal kurser under kongressperioden. Föreningen har på sina 
egenhändigt hopsatta kurser lärt sig charmas, kramas, opinionsbilda och laga mat. 
Dessutom har de bjudit in omkringliggande föreningar. Denna UNF-förening har visat 
stor framåtanda och har visat att det är fullt möjligt att hitta nya alternativa arbetssätt när 
gamla metoder fungerar dåligt. Utmärkelsen Guldcirkeln tilldelas i år UNF Varberg. 

Två representanter från Varberg tackade för utmärkelsen. 

 § 210 

VÄNNER I VÄRLDEN 

Det var nu dags för utlottning av resan för dem som under veckan gått med i Vänner i världen. 
Linnéa Forsberg och Andrine Lood intog scenen och presenterade de utländska gäster som 
fanns i lokalen. Hon bjöd sedan upp gästerna från Thailand, dit resan går, till scen, för att 
berätta om sitt arbete. En av dem fick sedan dra vinnaren som blev Kennet Isaksson från 
Jönköping. Gästerna välkomnade vinnaren till sig i november, då en skola skulle öppnas. 

 § 211 

TACK 

Så tog Lovisa Lantz till orda igen:  

Kära UNF-kamrater! Nu är det snart slut på kongressen. Veckan som vi har väntat på 
och krävt så mycket av. Bara vi själva kan se till att den sista natten blir bra. 
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Vi kan ge varandra kraft att klara av de uppgifter som ligger framför oss och dela med 
oss av den inspiration som kongressen ger. Vi har tagit många beslut om förändringar i 
UNF och nu ska vi genomföra dem. 

Det här är finalen på mina fyra år som förbundsordförande i UNF. Jag har många gånger 
funderat på vad jag skulle säga. Det har varit fyra år som har betytt otroligt mycket. Jag 
har blivit nostalgisk när jag har gått igenom gamla minnen. Jag har blivit ett med UNF. 
Fler borde få uppleva känslan av att arbeta för UNF. Jag har varit förälskad i UNF, jag 
har hånglat med UNF. Jag har gått omkring i en gul VM-hjälp i tron att det har skapat 
trivsel. Jag har tjatat om UNF:arna i Alingsås, men jag har gjort det för att jag vill dela 
med mig av mitt engagemang. 

Lovisa Lantz fortsatte med att berätta att det inte bara är hon själv som avgår. Hon ville tacka 
av dem som nu avgår ur styrelsen, och tog som första person upp Jens Lindh. 

Jens och jag har faktiskt aldrig hånglat. Vi kom fram till att vi aldrig skulle kunna vara 
tillsammans, eftersom vi inte skulle kunna avgöra vem som ska ligga överst. Jens är 
alltid strukturerad och är bra på att hitta en röd tråd i diskussioner. Han lyssnar på vad 
andra har att säga och hittar sedan en lösning utifrån det. Han har också sagt att han inte 
sitter i förbundsstyrelsen för att gå på möten, men har faktiskt varit med på de flesta. 

Alla avgående förbundsstyrelseledamöter tilldelades en silvermedalj för goda insatser av 
IOGT-NTO. Lovisa Lantz överlämnade en ny relationspolicy eftersom den som gällt när de 
suttit i förbundsstyrelsen nu inte längre gäller. Hon överlämnade också en present. Därefter 
kom Claes-Håkan Martinsson upp på scenen, och Lovisa fortsatte: 

Vi har faktiskt ett förflutet jag och Claes-Håkan. Trots det finns vi inte med i Anton 
Hulls hångelträd. Claes-Håkan och jag har genomfört många arrangemang tillsammans. 
Efter ett tag upptäckte jag ett mönster: han glömde alltid sitt liggunderlag. Efter ett tag 
fick jag dela madrassen i två halvor och skriva Lovisa på den ena och Classe på den 
andra. Om inte mamma städat bort den hade jag donerat den till Claes-Håkan. Med 
honom ska allting vara genomtänkt, och han har alltid koll så att allt går rätt till. 

Henrik Söderberg ropades upp på scenen och Lovisa Lantz tog till orda: 

I förbundsstyrelsen relationspolicy beslutade vi att gå varvet runt för vi har FS-möten, 
och då prata om vad som hänt ledamöterna sen sist. På ett möte glömde vi det, och 
respektive var med under en kväll. Plötsligt avslöjade Henrik att han skulle bli pappa, 
och det utan att vi ens visste att han hade en flickvän. Det är bra att det finns mobiltele-
foner när man ska få tag i Henrik, för trots att han ska vara pappaledig är han ständigt på 
resande fot och jobbar. 

Lovisa Lantz tog upp Andrine Lood på scenen och fortsatte: 

Andrine ler alltid, och hon gör det även när hon är arg. Men vad är mer avväpnande än 
ett leende? Någon har en gång sagt att Andrine är så glad att hon inte tror sig själv. Hon 
har en otrolig arbetskapacitet. Hon har engagerat sig i den internationella arbetet och 
hon har en förmåga att entusiasmera andra. 

Markus Wiklund kallades upp på scenen och Lovisa Lantz sa: 

Själv kallar sig Markus för Partymackan. Men han brukar också arrangera partyn själv. 
Markus förvånade mig genom att efter det första förbundsstyrelsemötet säga att han 
tycker att det är kul att sitta på möten. Markus är konstruktiv och han kan få en diskus-
sion att ge en aktion. Han förenklar också saker. Markus är både party och pondus. 

Två av de avgående ledamöterna var inte närvarande, men Lovisa ville ändå säga några saker 
om dem. Christoffer Jaarma skulle nu också bli pappa. Han har utvecklat utbildningssystemet 
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och den demokratiska plattformen. Therese Andersson har haft ett fullt engagemang hela tiden 
och givit 100 procent i allt. Hon har sysslat med demokratifrågor och fört fram nya mötesfor-
mer. Hon har ifrågasatt och utvecklat UNF. 

Lovisa tänkte nu skita i traditionerna och tacka dem som suttit i förbundsstyrelsen tillsammans 
med henne och nu blivit omvalda. Först tog hon upp Mikael Lindström, som omvalts som 
kassör, på scenen. 

Om inte jag redan hade haft någon så skulle jag ha tagit Mikael så kunde han få sköta 
markservicen hemma. Det är en fröjd att bo över hos Mikael – bättre än vilket Radison-
hotell som helst. 

Elin Lundgren var nästa att komma upp på scenen och Lovisa Lantz sa: 

Elin och jag har en show ihop, fast det är inte så många som bett oss att framföra den. 
Vi kan bland annat hoppa trampolin och göra armband. Jag har utsett en ungdomsrefe-
rensgrupp som består av Elin eftersom hon alltid har koll. Det gäller att inte vara rädd 
för Elins blickar och suckar, för de betyder bara att hon vill ta rast eller få lite modellera 
att leka med. 

Härnäst pratade Lovisa Lantz om Rebecka Lindberg som kommit upp på scenen. 

Jag var hos frissan för ett tag sen och han masserade mitt hår så skönt att jag funderade 
på om jag var otrogen mot Per. Ungefär så är det med Becciz. Det är alltid trevligt när 
hon pillar. Becciz har bra koll på hur saker fungerar i distrikt och föreningar och har 
alltid fått oss att fundera på det när vi tagit beslut. 

Lovisa Lantz tog upp Teresia Pedersen på scenen och sa: 

Teresia och jag tillhör olika generationer UNF:are så vi kände inte varandra innan hon 
kom med i förbundsstyrelsen trots att vi kommer från samma distrikt. Hon brukade 
alltid komma på distriktsårsmöten i Älvsborg och klaga på det som distriktsstyrelsen 
inte hade gjort. Men hon hade den rätten, eftersom Teresia alltid gör det hon åtagit sig. 
Och så får hon mig att känna mig rolig. 

Sist upp på scenen var Kenneth Hultgren, som Lovisa Lantz sa följande om: 

Kenneth kanske är mest känd för att inte skriva protokoll, trots att han varit sekreterare i 
förbundsstyrelsen. Han är en person som gärna funderar en gång till över saker och ting, 
och tar god tid på sig. 

Därefter ropade Lovisa Lantz upp kanslipersonalen på scenen. Peter Moilanen, Ulla-Britt 
Wolmsten, Tobias Tengström, Morgan Öberg och Andrine Lood har gjort ett fantastiskt arbete 
under veckan, och förtjänade en stor applåd. Det är inte illa att UNF har personalen som rege-
ringskansliet vill åt. 

Därefter kallades de som suttit i presidiet under veckan upp på scenen och tackades. De som  
varit kongressvärdar under veckan tackades också. Dessutom tackades kongressarrangörerna 
för ett fint arrangemang.  

Lovisa Lantz fortsatte med att säga att det nu var dags för henne att tacka för sig och överläm-
nade ordförandeklubban till den nyvalde förbundsordföranden Morgan Öberg. Lovisa avsluta-
de med att säga att ordförandeskapet varit det bästa hon gjort i hela sitt liv. 

Morgan Öberg inledde med att överlämna ordet till dem som ville tacka av Lovisa Lantz. 
Marlene Sandqvist och Teresia Pedersen kom upp på scenen och sa följande: 

Ja, Lovisa, det var det. 
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Fyra år som förbundsordförande är slut. Jag förstår om du är lättad nu när dagen har 
kommit då du återfår din frihet. Då du återigen blir ”bara” en medlem. I och för sig 
iggis, men ändå. 

Nu kanske du får möjlighet att leva ett normalt liv. Visst låter det skönt? Jag hoppas 
bara att du är redo. För du kommer inte längre att få betalt för att träffa dina kompisar. 

Från säkra källor har jag dessutom hört att saker kommer förändras hemma hos dig och 
Per. Ryktet säger att du måste börja betala hyra, nu när du kommer börja sova hemma. 

Andra saker som kommer att förändras är att du inte längre kommer att ha koll på allt 
som händer ute i landet. Du kommer inte att veta vem som hånglat med vem eller vem 
som är nästa att få barn. Jag är ledsen att behöva säga det Lovisa, men vi har krönt 
Marlene till ny skvallerdrottning. 

Ett annat rykte, nej det är nog ett faktum, är att du nu behöver en hobby. Du behöver 
något att göra med all din lediga tid. Därför har vi gjort en lista med förslag på vad du 
kan göra: bli konsulent i Uppsala; lära känna Per; bli UNF-konsulent i Örebro; skriva 
klart din uppsats; bli UNF-konsulent i Umeå; vara mammaledig; umgås med dina 
vänner (de som fortfarande är det, vill säga). Att sluta som förbundsordförande är ju inte 
direkt en positiv effekt på ens popularitet. 

Skämt åsido. Lovisa, vi kommer sakna dig jättemycket. Under fyra års tid har du drivit 
UNF framåt med hjälp av dina många styrkor. Du har peppat och stöttat medlemmar 
lika energiskt som föreningar. Du kan prata lika bra för UNF i skolkorridoren som i 
maktens korridorer. 

Detta är bara några exempel på saker som du är bra på. Det finns mycket mer och jag 
lovar att då och då säga det till dig, så abstinensen inte blir så svår. 

Sammanfattningsvis kan man säga att du Lovisa har gjort UNF till både party och 
politik! 

Representanter från UNF-landet kom därefter upp och tackade Lovisa Lantz för hennes insats 
under de fyra år hon varit förbundsordförande. Anna-Karin Nilsson överlämnade ett par skidor 
till Lovisa. 

Blekinge distrikt tackade därefter Lovisa Lantz speciellt för allt det arbete som hon lagt ner på 
distriktet. De överlämnade ”Lilla boken om kramar.” 

Morgan Öberg tog åter till orda och sa att han nu vant sig efter att ha hållit i klubban en stund. 
Han tackade för förtroendet och sa sedan följande: 
Tack!  
Det är alltså jag som är Morgan.  
Och jag vill tacka för förtroende som jag tillsammans med de andra i förbundsstyrelsen. 
 
Jag är alltså en av dom som ni kommer att träffa på under de närmaste två åren. 
Och det är jag väldigt glad för.  
Att jag är jag och det är jag.  
Och jag tycker det är väldigt spännande. 
Jätte spännande.  
Faktiskt. 
Jag tror att det här kommer bli väldigt bra. 
Särskilt med de beslut i ryggen som ni har fattat här under veckan. 
 
När några av er först träffade mig så var det väl kanske inte precis med någon större 
förtjusning. 
Jag var en som ställde frågor och fick svar. 
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På Sobernet. 
Och en del uppfattade mig nog som ganska jobbig. 
Några tyckte till och med att mina frågor var så jobbiga att de skrev ut en bild av mig från 
presentationen på Sobernet. 
Och ritade till antenner. 
Och kastade pil på mig. 
Ja, så var det faktiskt. 
Men det var ett tag sedan nu. 
Och jag hoppas ni kommer att tycka om mig mer som ordförande än så. 
 
Det har varit kongress. 
Men snart är det slut. 
 
Skit i traditionerna. 
Det är början och inte slutet. 
Början på ett sätt att förklara vad vi vill. 
Vad vi är. 
Och vad vi står för. 
För som nykterist är det just vad man gör. 
Skiter i traditionerna. 
Alkoholtraditionen. 
Vi går helt enkelt en annan väg än andra ungdomar. 
Vi bryter mot det normala. 
Och när vi gör det drar vi med oss fler. 
 
Vi är ungdomar. 
Vi som är med i UNF är ungdomar. 
Och därför ska vi göra det vi som ungdomar kan göra. 
 
Vi kan ifrågasätta alkoholens roll i ungdomskulturen. 
Vi kan se till att förbjuda alkoholreklamen. 
Vi kan snacka med våra kompisar. 
Och vi ska få fler att skita i traditionerna. 
 
Vi kan vara alternativ till drogkulturen. 
Vi kan snacka om barn till missbrukare 
Om hur det är att växa upp med en mamma eller en pappa som dricker för mycket alkohol. 
Eller två föräldrar som dricker för mycket. 
Vi kan snacka och göra saker och dra med oss fler på vägen. 
 
Vi ska vara upprörda över att våra kompisar får köpa folköl. 
Vi ska vara dom som företräder våra kompisar när vi kräver ett bra nöjesutbud för alla 
ungdomar. 
Och vi kan komma med kreativa lösningar. 
Helt enkelt jobba med det som berör oss och våra kompisar. 
 
Och vi ska alltid vara ungdomar. 
Det är det vi är bäst på. 
 
Det har varit kongress. 
Och utan att ge en sammanfattning av besluten vill jag säga. 
Att jag tror att nyckel till framgång i vårt arbete är föreningar som lever länge, som hela tiden 
förnyas och får fler medlemmar. 
Föreningar som lever i fem, tio, femton år. 
Gärna mer. 
Jag tror det är nödvändigt om vi ska lyckas. 
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Det har varit kongress. 
Och när vi träffas nästa gång då är medlemmarna i föreningarna som utsett kongressombuden. 
 
Det har varit kongress 
Och det har varit roligt. 
 
Det har varit kongress 
Men snart är det slut. 
Därför får jag helt enkelt förklara kongressen för avslutad. 

 § 212 

KONGRESSENS AVSLUTANDE 

Alla i den nyvalda förbundsstyrelsen kom upp på scenen och klockan 18.38 förklarade 
Morgan Öberg kongressen för avslutad. En regn av ballonger föll över lokalen, drinkar 
serverades och bandet spelade Livet behöver inga droger. 
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