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PROTOKOLL FÖRT VID UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUNDS NITTONDE 
KONGRESS I JÖNKÖPING, MED START DEN 7 JULI 2003. 
 
Måndagen den 7 juli    FÖRSTA SESSIONEN  
 
      Ordförande Morgan Öberg 
        Christer Wik 
        Lena Gustafsson 
      Sekreterare Björn Berglin 
        Camilla Berner 
 
 

§ 1 
 
KONGRESSENS ÖPPNANDE 
 
Förbundsordförande Morgan Öberg välkomnade ombudsförsamlingen och förklarade 
kongressen öppnad klockan 09.14. 
 
 

§ 2 
 
UPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
Björn Berglin, presidiet, förrättade ombudsupprop.  
 
01D0319 UNF Alby, Botkyrka – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
01D0557 UNF Huddinge, Huddinge – rätt till 2 ombud 
1  Maria Andersson, Huddinge  
2  Monika Roxman, Huddinge 
 
01D1870 UNF Väddö, Väddö – rätt till 3 ombud 
Ingen närvarande 
 
01D5125 UNF Morgonstjärnan, Nacka – rätt till 3 ombud 
3  Anna Kerstin Andersson, Stockholm 
4  Andreas Runnemo, Saltsjö-Boo 
5  Patrik Schultz, Stockholm 
 
01D5975 UNF Seda, Skärholmen – rätt till 3 ombud 
Ingen närvarande 
 
01D6244 UNF Hässelby, Hässelby – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
03D0015 UNF Framåt, Uppsala – rätt till 4 ombud 
6  Michael Fors, Bälinge 
7  Anna Tapper Clasborn, Uppsala 
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8  Jim Pira, Uppsala 
 
03D0160 UNF Carisma, Östhammar – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
03D2010 UNF Trots Allt!, Uppsala – rätt till 3 ombud 
9  Martin Kjellin, Uppsala 
10 Nina Eriksson, Uppsala 
11 Emil Orrby, Uppsala 
 
03D4649 UNF Festis, Uppsala – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
03D6198 UNF Absolut mjölk, Österbybruk – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
03D6226 UNF Godtemplarorden, Uppsala – rätt till 2 ombud 
12   Johan Goude, Uppsala  
13   Sylvie-Ann Larsson, Uppsala 
 
04D0203 UNF Tirfing, Nyköping – rätt till 2 ombud 
14   Astrid Wetterström, Nyköping 
 
04D0266 UNF Sparreholm, Sparreholm – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
04D6192 UNF Adventure, Oxelösund – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
05D0211 UNF Unga viljor, Motala – rätt till 3 ombud 
15   Maria Danielsson, Motala 
16   Peter Andersson, Motala 
17   Robert Damberg, Motala 
 
05D0638 UNF Sprajt, Linköping – rätt till 3 ombud 
18   Kenny Schelin, Linköping 
19   Anders Lingfors, Linköping 
20   Anja Ragnarsson, Linköping 
 
05D0677 UNF Munken, Söderköping – rätt till 4 ombud 
21   Martin Eriksson, Söderköping 
22   Caroline Levin, Söderköping 
23   Sanna Levin, Söderköping 
24   Miia Ravander, Östra Ryd 
 
05D6135 UNF Tutti Frutti, Ljungsbro – rätt till 2 ombud 
25   Moa Appleby, Ljungsbro 
26   Josephine Kalm, Ljungsbro 
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05D6227 UNF Knockout, Åtvidaberg – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
06D0325 UNF Skillingaryd, Skillingaryd – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
06D0437 UNF Delta, Jönköping – rätt till 3 ombud 
31   Malin Persson, Jönköping 
32   Johan Ekman, Tenhult  
33   Johanna Gustavsson, Jönköping 
 
06D1507 UNF Dreamteam, Smålandsstenar – rätt till 2 ombud 
34   Johanna Lindstrand, Smålandsstenar 
 
06D4250 UNF Myran, Stockaryd – rätt till 2 ombud 
36   Matts Bergsten, Sävsjö 
37   Emil Andersson, Sävsjö 
 
06D6048 UNF Magic, Vaggeryd – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
06D6206 UNF Kaos, Smålandsstenar – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
06D6249 UNF Lotsarna, Mullsjö – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
06D6250 UNF Firman, Norrahammar – rätt till 2 ombud 
41   Samuel Somo, Norrahammar 
 
07D0038 UNF Kamratkretsen, Växjö – rätt till 4 ombud 
42   Karin Lindgren, Rottne 
43   Felicia Andersson, Växjö 
44   Carolina Hytter, Växjö 
45   Johanna Jacobsson, Växjö 
 
07D6146 UNF Huayras, Växjö – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
07D6252 UNF Lessebo, Lessebo – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
10D0215 UNF Stjärnan, Ronneby – rätt till 3 ombud 
Ingen närvarande 
 
10D2665 UNF Silpinge, Silpinge – rätt till 2 ombud 
135   David Svensson, Silpinge 
 
11D0107 UNF Hörby, Hörby – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
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13D0610 UNF Saftpiraterna, Varberg – rätt till 2 ombud 
46   Karl Höijer, Åsljunga 
47   Anna Mauritsson, Varberg 
 
14D0001 UNF Klippan, Göteborg – rätt till 2 ombud 
48   Jacob Johansson, Bengtsfors 
49   Camilla Berner, Göteborg 
 
14D6123 UNF HRMPF, Skatås – rätt till 2 ombud 
51   Hanna Rappu, Kungälv 
 
14D6177 UNF Shakalaka, Göteborg – rätt till 3 ombud 
Ingen närvarande 
 
14D6221 UNF Redberg, Göteborg – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
14D6223 UNF Stringpojkarna, Göteborg – rätt till  2 ombud 
Ingen närvarande 
 
14D6224 UNF Foxy, Göteborg – rätt till 2 ombud 
52   Malin Lindh, Göteborg 
53   Emelie Fröjdendahl, Göteborg 
 
15D0045 UNF Waria, Borås – rätt till 2 ombud 
54   Marcus Olsson, Borås 
55   David Skarland, Ulricehamn 
 
15D0297 UNF Ryr, Vänersborg – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
15D0673 UNF Oscar, Alingsås – rätt till 3 ombud 
56   Rasmus Källström, Alingsås 
 
15D1785 UNF Töllsjö, Töllsjö – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
15D2176 UNF Bengtsfors, Bengtsfors – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
15D6215 UNF Keno, Dalsjöfors – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
15D6230 UNF Corner, Borås – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
15D6247 UNF Islamiska Ungdomsföreningen, Borås – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
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16D0127 UNF Mariestad, Mariestad – rätt till 2 ombud 
57   Emma Kläppevik, Mariestad 
58   Jenny Thorold, Mariestad 
 
16D0147 UNF IPADEA, Vara – rätt till 2 ombud 
59   Susanna Odin, Vara 
60   Jenny Ericsson, Vara 
 
16D4224 UNF Arentorp, Arentorp – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
17D6104 UNF Kyrksten, Storfors  – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
17D6233 UNF Sober disco, Karlstad – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
17D6243 UNF Aktiv rörelse, Karlstad – rätt till 2 ombud 
61   Ulf Engström, Karlstad 
62   Sofie Emet, Karlstad 
 
18D0198 UNF Eiskalt, Karlskoga – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
18D0523 UNF Havregryn, Örebro – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
18D0575 UNF Los Pocos Locos , Örebro – rätt till 2 ombud 
65   Hanna Rönnmark, Örebro 
66   Marie Friman, Kumla 
 
18D0943 UNF Våga och vinn, Finnerödja – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
18D1266 UNF Nightgames, Örebro – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
18D2345 UNF SRUF, Örebro – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
18D2590 UNF A-team, Örebro – rätt till 2 ombud 
67   Charlotta Sjösten, Örebro 
68   Johanna Gager, Sköllersta 
 
18D3454 UNF Charleswood, Karlskoga – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
18D5965 UNF Fantasy, Laxå – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
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18D5999 UNF Maffian, Lanna – rätt till 2 ombud 
69   Frida Larsson, Vintrosa 
70   Zandra Augustsson, Fjugersta 
 
18D6128 UNF Kopparberg, Kopparberg – rätt till 2 ombud 
71   Madelene Bergman, Kopparberg 
72   Therese Lindström, Kopparberg 
 
18D6197 UNF Zätisarna, Örebro – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
18D6203 UNF Något kul, Nora – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
19D0201 UNF Västanfors, Fagersta – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
19D5985 UNF Sunset, Västerås – rätt till 2 ombud 
73   Christina Söderlundh, Västerås 
74   Linda Adolfsson, Västerås 
 
20D0089 UNF Falun, Falun – rätt till 4 ombud 
75   Oskar Jalkevik, Falun 
76   Anna Johansson, Falun 
77   Camilla Belin, Falun 
 
20D0154 UNF Sågmyra, Sågmyra – rätt till 2 ombud 
79   Johanna Flodström, Sågmyra 
 
20D0253 UNF Ungdomskraft, Hedemora – rätt till 2 ombud 
80   Miriam Morén, Hedemora 
81   Anna Classon, Hedemora 
 
20D0349 UNF Ludvika, Ludvika – rätt till 3 ombud 
82   Sofia Ivarsson, Linköping 
83   Ingrid Wikström, Ludvika 
84   Andrea Ström Fredriksson, Ludvika 
 
20D0549 UNF Borlänge, Borlänge – rätt till 4 ombud 
Ingen närvarande 
 
20D6108 UNF Bjurz, Bjursås – rätt till 2 ombud 
85   Emil Österlund, Bjursås 
86   Fredrik Lindh, Bjursås 
 
20D6228 UNF Sunnansjö, Sunnansjö – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
21D0152 UNF Söderhamn, Söderhamn – rätt till 4 ombud 
87   Asmir Crnalic, Söderhamn 
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88   Martin Modig 
89   Nils Hedström, Sandarne 
90   Sergio Manzanares, Söderhamn 
 
21D0155 UNF No drugs, Hudiksvall – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
21D0200 UNF Syskonkedjan, Sandviken – rätt till 8 ombud 
91   Madelene Bogren, Sandviken 
92   Fredric Lindström, Sandviken 
93   Therese Johansson, Västerås 
94   Emma Eriksson, Sandviken 
95   Andreas Tägtström, Sandviken 
96   Mathias Sundqvist, Sandviken 
97   Mattias Eriksson, Sandviken  
98   Elin Wigö, Gästrike Hammarby 
 
21D0298 UNF Ockelbo, Ockelbo – rätt till 2 ombud 
99   Henrik Wängman, Ockelbo 
100 Daniel Wängman, Ockelbo 
 
21D0304 UNF Thorön-Enighet, Trönödal – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
21D0587 UNF Jättendal, Jättendal – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
21D6229 UNF Bollnäs, Bollnäs – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
21D6240 UNF Gävle, Gävle – rätt till 2 ombud 
102  Ida Hedström, Gävle 
 
21D6253 UNF Hang around with us, Hofors – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
22D0175 UNF Elementa, Sollefteå – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
22D0215 UNF Domsjö, Domsjö – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
22D0395 UNF Super fly disco, Kramfors – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
22D1112 UNF Drömme, Drömme – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
22D6114 UNF Anskotin Ozena, Örnsköldsvik – rätt till 2 ombud 
104 Karin Melbin, Domsjö 
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105 Sandra Wallman, Sidensjö 
 
22D6119 UNF Eeh va’ hettere, Järved – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
22D6182 / 6183 UNF Vi tomma / Snobben, Bredbyn – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
22D6191 UNF FNU, Arnäsvall – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
22D6234 UNF New forest, Sundsvall – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
23D5893 UNF Karolinerna, Järpen – rätt till 2 ombud 
106 Helena Bjurberg, Underåker 
107 Lars Halvarsson, Mattmar 
 
23D6131 UNF Hirrvi Hyppää, Östersund – rätt till 3 ombud 
108 Erik Wiklund, Östersund 
109 Anny Berglin, Östersund 
110 Jennifer Oskarsson, Östersund 
 
24D0177 UNF Björksta, Umeå – rätt till 4 ombud 
112 Jenny Sjöström, Nordmaling  
 
24D0194 UNF Kuben, Skellefteå – rätt till 4 ombud 
Ingen närvarande 
 
24D0777 UNF Demonstranterna, Burträsk – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
24D1509 UNF Gropen, Bureå – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
24D2916 UNF Bartolomeus, Skelleftehamn – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
24D3434 UNF QL utan U, Tväråbäck – rätt till 2 ombud 
115 Kajsa Nordlund, Vännäs 
134 Lisa Engström, Vännäs 
 
24D6006 UNF Refill, Kåge – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
24D6051 UNF Super, Norsjö – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
24D6169 UNF Underworld, Ursviken – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
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24D6254 UNF Vindeln power, Vindeln  - rätt till 3 ombud 
Ingen närvarande 
 
24D6255 UNF Lycksele, Lycksele – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
25D0245 UNF Malmberget, Gällivare – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
25D0293 UNF Viljan, Piteå – rätt till 2 ombud 
121 Alexander Karlsson, Piteå 
122 Susanne Karlsson, Piteå 
 
25D0757 UNF Nuoret ja vapaat, Haparanda – rätt till 2 ombud 
123 Amanda Johansson, Haparanda 
124 Minna Henriksson, Haparanda 
 
25D0825 UNF Framtidens hopp, Råneå – rätt till 2 ombud 
125 Emma Larsson, Råneå 
126 Julia Lindström, Råneå 
 
25D1761 UNF Öjebyn, Öjebyn – rätt till 3 ombud 
127 David Granqvist, Piteå 
128 Cissi Hult, Piteå 
 
25D2939 UNF Svartbyn, Boden – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
25D2941 UNF Älien, Boden – rätt till 2 ombud 
130 Johannes Nygren, Boden 
 
25D5418 UNF Korpilombolo, Korpilombolo – rätt till 2 ombud 
Ingen närvarande 
 
25D6931 UNF Jokkmokk, Jokkmokk – rätt till 3 ombud 
131 Johan Andersson, Jokkmokk 
 
25D6279 UNF Luleå, Luleå – rätt till 2 ombud 
132 Peter Geijer, Luleå  
133 Mattias Ström, Luleå 
 
Förbundsstyrelsen 
Morgan Öberg, Mikael Lindström, Marcus Karlsson, Teresia Pedersen, Erik Wagner, Rebecca 
Lindberg, Elin Lundgren, Andrea Lavesson, Björn Jönsson. 
 
Kongressen beslutade 
  
att  fastställa antalet närvarande röstberättigade ombud till 112 st.  
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§ 3 

 
STÄLLNINGSTAGANDE HURUVIDA STADGEENLIG KALLELSE UTFÄRDATS 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, berättade att kallelsen till årets kongress skickades från 
UNF:s kansli till de aktiva föreningarna den 16 januari i år, det vill säga mer än fyra månader 
innan kongressens öppnande. Kallelsen fanns även med i Motdrag nr 1, 2003.  
 
Peter Geijer, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 1 angående kallelsen.  
 
GU föreslog där kongressen besluta  
 

att anse kongressen 2003 stadgeenligt kallad.  
 
Kongressen beslutade 
 
att anse kongressen 2003 stadgeenligt kallad. 
 
 

§ 4 
 
FRÅGA OM BESLUTSMÄSSIGHET 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, undrade vad stadgarna säger om hur många ombud som 
behövs för att kongressen ska vara beslutsmässig.  
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, upplyste om att under flik 8 i kongresshandlingarna finns 
förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar. Där finns även de nu gällande stadgarna där det går 
att läsa att minst hälften av antalet anmälda ombud ska vara närvarande för att kongressen ska 
vara beslutsmässig.  
 
Kongressen beslutade 
 
att anse kongressen beslutsmässig. 
 
 

§ 5 
 
VAL AV MÖTESPRESIDIUM 
 
Andreas Lood, valberedningen, föredrog VB:s förslag nr 1 till mötesordförande. 
 
VB föreslog kongressen besluta 
 

att välja Christer Wik, Åsa Jacobson, Lena Gustafsson, Ingrid Larsson och Anders 
Ringnér till mötesordförande för kongressen. 
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Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag 
 
att  välja Christer Wik, Åsa Jacobson, Lena Gustafsson, Ingrid Larsson och Anders 

Ringnér till mötesordförande för kongressen.  
 
Andreas Lood, valberedningen, föredrog VB:s förslag nr 2 till mötessekreterare. 
 
VB föreslog kongressen besluta 
 

att välja Camilla Berner, Frida Skoglund, Björn Berglin och Nina Svensson till 
mötessekreterare för kongressen. 

 
Kongressen beslutade  
 
att välja Camilla Berner, Frida Skoglund, Björn Berglin och Nina Svensson till 

mötessekreterare för kongressen. 
 
Andreas Lood, valberedningen, föredrog VB:s förslag nr 3 till röstkontrollanter. 
 
VB föreslog kongressen besluta 
 

att  välja Susanna Odin och Marcus Olsson till röstkontrollanter. 
 
Kongressen beslutade  
 
att välja Susanna Odin, UNF IPADEA, och Marcus Olsson, UNF Waria, till 

röstkontrollanter. 
 
Andreas Lood, valberedningen, föredrog VB:s förslag nr 4 till protokollsjusterare. 
 
VB föreslog kongressen besluta 
 
 att välja Amanda Johansson, Anna Johansson, Peter Geijer och Anders 

Lingfors till protokollsjusterare för kongressen. 
 
Kongressen beslutade i enlighet med valberedningens förslag 
 
att välja Amanda Johansson, UNF Nuoret ja vapaat, Anna Johansson, UNF Falun, Peter 

Geijer, UNF Luleå, och Anders Lingfors, UNF Sprajt, till protokollsjusterare för 
kongressen. 

 
 

§ 6 
 
BYTE AV ORDFÖRANDE 
 
Morgan Öberg överlämnade ordförandeklubban till Christer Wik och Lena Gustafsson som 
tackade för förtroendet och upplyste om några viktiga punkter för ombuden att tänka på under 
veckan.  
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§ 7 

 
FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla förslaget till dagordning. 
 
 

§ 8 
 

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Martin Kjellin, program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s förslag nr 1. 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 

att fastställa förslaget till föredragningslista. 
 
Kongressen beslutade  
 
att fastställa förslaget till föredragningslista. 
 
 

§ 9 
 
FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, berättade hur förbundsstyrelsens förslag på arbetsordning såg 
ut. Arbetsordningen beskriver hur frågor kommer att behandlas och beslut fattas under 
kongressen. FS vill kombinera de två förhandlingssätten plenum och torg.  Erik redogjorde för 
vilka frågor som kommer att behandlas var. På torget kommer det att finnas personer som 
ansvarar för att sammanställa den diskussion och de förslag som kommit upp på torget. Till 
sin hjälp ska dessa skärmansvariga ha ombudsrepresentanter som ska fungera som bollplank 
och stöd.  
 
Valet av förbundsstyrelse behandlas också på torg där ombuden kan träffa och prata med 
samtliga nominerade personer. På torsdag är det nomineringsstopp. För att undvika att samma 
namn är nominerat på många olika ställen vill förbundsstyrelsen att alla som nomineras till 
posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och utbildningsledare automatiskt 
också är nominerade till ledamot.  
 
Under rubriken ”Avslagsyrkande” på sidan sex har det upptäckts ett fel. Förbundsstyrelsen 
vill ändra sitt förslag, så att det istället för ”Ett förslag ställs mot avslag bara om någon har 
yrkat avslag på det.” står ”Alla förslag ställs automatiskt mot avslag.” Efterföljande meningar 
i stycket stryks.  
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 

att arbeta efter föreslagen arbetsordning, 
 

att alla föreslagna till posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
utbildningsledare och kassör även blir föreslagna till ledamöter, 

 
att till skärmansvariga utse Linus Tingdahl, Örjan Åberg, Ragnhild Karlsson, 

David Persson, Camilla Berner, Jessica Sandberg, Björn Berglin, Sara 
Andersson, Nina Svensson, Frida Skoglund, Hugo Hermansson, Johan 
Jerrskog och  Emmy Gustafsson, samt  

 
att ur ombudsförsamlingen välja 7 st. ombud att hjälpa de skärmansvariga med 

sammanställningsarbetet efter varje torg.  
 
 

§ 10 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 
 
Ombud nummer 59 och 60 lämnade förhandlingarna för ombudsfotografering.  
 
Röstlängden justerades till 110 ombud.  
 
 

§ 11 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSORDNING 
 
Peter Geijer och Jennifer Oskarsson, granskningsutskottet, föredrog GU:s förslag nr 4. 
 
GU vill uppdatera sitt yttrande över förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning. De har sett 
vissa svagheter i FS förslag. En av dessa svagheter är att möjligheten att lägga förslag och att 
kunna jämka ihop olika förslag stryps eftersom förslag inte får läggas efter att torget stängt. 
GU tycker också att den föreslagna tidsgränsen på inlägg i plenadebatten bör diskuteras.  
Vidare anser de att alla förslag som kommer upp på skärmarna ska omnämnas i plenum. 
 
 

§ 12 
 
 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 57 och 58 lämnade förhandlingarna för ombudsfotografering.  
 
Röstlängden justerades till 108 ombud.  
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§ 13 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSORDNING 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, svarade på utskottets yttrande. Alla förslag som kommer upp 
på torget kommer att sammanställas och delas ut till samtliga ombud på morgonen efter  
torget och dessutom läsas upp av presidiet.  
Torgets stängning fungerar som ett streck i debatten, det vill säga efter sluttiden finns det 
ingen möjlighet att lägga nya förslag, däremot kan de förslag som finns fortfarande diskuteras. 
Om möjligheten att lägga förslag i plenum skulle finnas tror förbundsstyrelsen att det kan bli 
svårt att motivera ombuden att lägga förslag redan på torget.   
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, tycker det är ett bra förslag från förbundsstyrelsen. Som 
ombud är det dock lätt att missa information på torget, man kan inte vara på flera ställen 
samtidigt. Han tycker liksom GU att det borde finnas en plenadebatt med möjlighet  att lägga 
förslag.  
 
Robert föreslog kongressen besluta 
 

att  förslag ska kunna läggas i en plenumdebatt efter mötestorget.  
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, citerade ur förbundsstyrelsen förslag till arbetsordning där det 
står att frågor som ska behandlas på torget också kommer att föredras där. 
 
Anja föreslog kongressen besluta 
 

att innan torget öppnar har alla som har lämnat förslag chansen att föredra det 
muntligt i plenum. 

 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med de 
ändringar som granskningsutskottet föreslagit. Sergio tyckte också till om den begränsade 
talartiden. Han ansåg att alla ska få chansen att säga det man vill. Vidare höll han med Robert 
Damberg om att det är lätt att missa information och dessutom inte få svar på sina frågor på 
torget och därför bör inte antalet inlägg i pleniförhandlingarna efter mötestorget begränsas.  
 
Sergio föreslog kongressen besluta 
 

att första inlägget ska vara begränsat till tre minuter och alla andra gånger en 
och en halv minut. 

 
 

§ 14 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 65 och 73 lämnade förhandlingarna för ombudsfotografering.  
 
Röstlängden justerades till 106 ombud.  
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§ 15 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSORDNING 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, sade att det finns många kloka människor i lokalen. Han 
berättade att han och några andra ombud från Uppsala funderat lite. De tyckte att det finns 
både fördelar och nackdelar med dessa båda mötesformer. De tyckte att det inte var bra att 
sätta en tidsgräns för ombudens inlägg.  
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, föreslog, tillsammans med Emil Orrby, UNF Trots allt!, 
Michael Fors, UNF Framåt, Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, och Nina Eriksson, UNF 
Trots allt!, kongressen besluta 
 

att korta tiden för varje torg, 
 

att använda den på så sätt frigjorda tiden för pleniförhandlingar efter varje torg, 
 

att  talartiden vid pleniförhandlingarna ska vara obegränsad, 
 

att  förslag får läggas även vid pleniförhandlingarna, samt 
 

att med dessa ändringar arbeta enligt den av förbundsstyrelsen föreslagna 
arbetsordningen. 

 
 
Andreas Lood, Kamilla Andersson och Linus Tingdahl, valberedningen, genomförde en 
presentation av sig själva, trots avbrott av det eminenta högtalarsystemet. Tyvärr kunde inte 
Anja Björkland infinna sig på grund av mammaledighet. De hade även en fråga till 
förbundsstyrelsen om hur de tänkt att förslaget om automatisk ledamotsnominering ska gå till.  
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, sa att förbundsstyrelsen jämkar sig med Anja Ragnarssons 
förslag att föredra alla torgfrågor i plenum. Som svar på valberedningens fråga sa Erik att han 
gärna vill ha ett förtydligande från dem om vad det är de vill veta och att han sedan ordnar 
fram förslaget i skriftlig form. När det gäller tidsbegränsning anser förbundsstyrelsen att det 
är obegränsad talartid är orättvist mot de frågor som kommer senare i föredragningslistan och 
som då riskerar att få mycket lite tid. Förbundsstyrelsen yrkade avslag på förslaget om att 
ändra tidsbegränsningen.  
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, undrade vad Sergio menar med obegränsad 
talartid. 
 
 

§ 16 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 57 och 58 kom tillbaka från fotografering.  
 
Röstlängden justerades till 108 ombud.  
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§ 17 

 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSORDNING 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, fö rklarade sig. Begränsning av talartiden är bra för att 
begränsa dem som pratar mycket och länge. Sergio poängterade vikten av effektivitet under 
kongressen. ”Ta ert ansvar för debatten!” Sergio berättade inlevelsefullt om tidigare 
erfarenheter av torg. Där var det vargarna och värstingarna som fick plats… I talarstolen 
känner han sig däremot fri och trygg! Sergio sa att han är beredd att offra sig för vargarna på 
torget, bara han får komma tillbaka till plenum efteråt. 
 
Emil Orrby, UNF Trots Allt!, sa att fördelen med obegränsad talartid är att den som står i 
talarstolen ska få den tid som behövs för att uttrycka sina åsikter.  
 
Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, sa att det viktiga är vad som blir bäst för UNF. Hur 
diskussionsklimatet blir hänger ofta på vilken uppfostran och vilka attityder och kamrater man 
är van vid. Han hoppades nu på ett gott klimat på torget där vi lyssnar på varandra och inte 
avbryter den som pratar.  
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, instämde med föregående talare.  
 
Björn Jönsson, förbundsstyrelsen, ville tydliggöra förslaget angående automatiska 
nomineringar. Förslaget innebär att man slipper korsförslag och gör valprocessen enklare. 
 
Andreas Lood, valberedningen, yrkade avslag på förbundsstyrelsens förslag med 
motiveringen att valberedningen inte vill att människor ska föreslås passivt till en post.  De 
tycker att man ska föreslå personer till de poster de passar bäst till.  
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, jämkade sig med Sergio angående begränsad talartid.  
 
Anna Johansson, UNF Falun, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag angående 
nomineringarna.  
 
Christer Wik, presidiet, upplyste om att valberedningen inte har förslagsrätt i denna fråga.  
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, påpekade att  det väl är så att man kan avsäga sig sin pla ts om 
man blir vald som ledamot men inte vill sitta som det.  
 
 

§ 18 
 
 ORDNINGSFRÅGA 
 
Sergio Manzanares,  UNF Söderhamn, påminde om utskottets förslag.  
 
Christer Wik, presidiet, upplyste om att det inte inkommit skriftligt och därför inte tas upp till 
behandling.  
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§ 19 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSORDNING 
 
Kongressen beslutade  
 
att   i enlighet med Anja Ragnarssons förslag föredra alla torgfrågor i plenum,  
 
att   i enlighet med ombuden från Uppsala, Sergio Manzanares och Robert Dambergs 

förslag tillåta att förslag får läggas även vid pleniförhandlingarna efter torg, samt 
  
att  i enlighet med Sergio Manzanares förslag begränsa talartiden till max tre minuter för 

första inlägget och max en och en halv minut vardera för resterande inlägg.  
 
 

§ 20 
 
 ORDNINGSFRÅGA 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, undrade om det är för sent att fråga om tidsplaneringen för 
torgen.  
 
Kongressen beslutade  
 
att  få höra förslagen från förbundsstyrelsen respektive Uppsala-ombuden igen.    
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, svarade. Torgen planeras pågå i vardera två timmar. Under 
eftermiddagen och natten efter torgen kommer de ansvariga sammanställa de förslag som 
kommit upp. Dagen efter vidtar plenumförhandlingar.  
 
 

§ 21 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 
 
Ombud nummer 65 och 73 kom tillbaka från fotografering. 
 
Röstlängden justerades till 110 ombud. 
 
 

§ 22 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ORDNINGSFRÅGAN 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, förtydligade. Ombuden har inte fått schema för torgen 
tidigare. Med både torg och plena kan det bli ont om tid. Han tyckte att presidiet kunde 
ansvara för att göra en tidsuppskattning och föreslå ombuden ett nytt schema. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, sa återigen att torgtiden är beräknad till två timmar 
inklusive föredragningarna. Nackdelen med kortare torgtid är att det kan bli svårt att hinna 



 18 av 167 

producera beslutsunderlagen. Det är inte säkert att kortare torg gör att vi kan fatta beslut 
tidigare eftersom det tar lite tid att få fram sammanställningarna.  
 
Christer Wik, presidiet, informerade ombuden att den begärda rösträkningen måste vänta en 
stund eftersom bara den ena röstkontrollanten är närvarande. Under väntan ledde presidiet 
ombuden i sången Droger gör dig passiv.  
 
 

§ 23 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, undrade om kongressen inte kan välja en ersättare istället så vi 
slipper sånt här sjungande och väntan.  
 
Christer Wik, presidiet, svarade att det gör vi inte.  
 
 

§ 24 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN  
 
Ombud nummer 59 kom tillbaka efter fotografering.  
 
Röstlängden justerades till 111 ombud. 
 
 

§ 25 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSORDNING 
 
Kongressen beslutade 
 
att   i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, alla personer föreslagna till posterna 

ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och utbildningsledare även blir 
föreslagna till ledamöter, samt 

 
att   med röstsiffrorna 72 mot 10 att arbeta enligt förbundsstyrelsens förslag på 

torgschema.  
  
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, undrade om presidiet vill ha förslag på ombudsrepresentanter 
till torget. Han föreslog sedan Nina Eriksson, UNF Trots Allt!, till ombudsrepresentant. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt,  föreslog Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, till 
ombudsrepresentant. 
 
Erik Wiklund, UNF Hirrvi Hyppää, föreslog Lars Halvarsson, UNF Karolinerna, till 
ombudsrepresentant. 
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Emma Kläppevik, UNF Mariestad, föreslog Anna Johansson, UNF Falun, till 
ombudsrepresentant. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, föreslog Robert Damberg, UNF Unga Viljor, till 
ombudsrepresentant. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, avböjde sin nominering.  
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, föreslog Andrea Ström Fredriksson, UNF Ludvika, till 
ombudsrepresentant. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor,  föreslog Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, till 
ombudsrepresentant. 
 
Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, förklarade vad det hela handlade om.  
 
Kenny Schelin, UNF Sprajt, föreslog  Emma Kläppevik, UNF Mariestad, till 
ombudsrepresentant. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, undrade om de föreslagna måste vara ombud. Om de inte måste 
vara det ville hon nominera Robert Wallman. 
 
Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, förtydligade att de skärmansvariga inte ska vara ombud 
medan ombudsrepresentanterna ska vara ombud.  
 
Kongressen beslutade  
 
att   till skärmansvariga utse Linus Tingdahl, Örjan Åberg, Ragnhild Karlsson, David 

Persson, Camilla Berner, Jessica Sandberg, Björn Berglin, Sara Andersson, Nina 
Svensson, Frida Skoglund, Hugo Hermansson, Johan Jerrskog och  Emmy 
Gustafsson, 

 
att  till ombudsrepresentanter välja Nina Eriksson, UNF Trots allt!, Anja Ragnarsson, 

UNF Sprajt, Lars Halvarsson, UNF Karolinerna, Robert Damberg, UNF Unga 
Viljor, Andrea Ström Fredriksson, UNF Ludvika, Sergio Manzanares, UNF 
Söderhamn, samt Emma Kläppevik, UNF Mariestad, samt 

  
att kongressen skall arbeta enligt den av förbundsstyrelsen föreslagna arbetsordning 

efter av kongressen beslutade ändringar. 
 
 

§ 26 
 
AJOURNERING 
 
Kongressen beslutade klockan 11.00 
  
att ajournera förhandlingarna till klockan 13.30. 
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Tisdagen den 8 juli    ANDRA SESSIONEN  
 
      Ordförande Lena Gustafsson 
        Christer Wik 
        Ingrid Larsson 
      Sekreterare Frida Skoglund  

Nina Svensson 
 
 

§ 27 
 
ÅTERUPPTAGANDE 
 
Klockan 13.30 återupptogs förhandlingarna. Ordförande Lena Gustafsson presenterade 
kongressvärdarna Linus Tingdahl och David Persson.      
 
 

§ 28 
 
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
Nina Svensson, presidiet, förrättade ombudsupprop. 
 
Kongressen beslutade  
 
att  fastställa röstlängden till 108 ombud.  
 
Från förbundsstyrelsen var följande närvarande: Morgan Öberg, Mikael Lindström, Marcus 
Karlsson, Teresia Pedersen, Erik Wagner, Rebecca Lindberg, Elin Lundgren, Björn Jönsson 
och Kenneth Hultgren. 
 
 

§ 29 
 
HÄLSNING 
 
Ulf Wallin, gäst från Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund (SAN) berättade om 
samarbetet mellan UNF och SAN, vilket fördjupats under detta år. Bland annat har UNF:are 
hjälpt till med att rätta uppsatser från studenter. Samarbetet organisationerna emellan har 
också resulterat i en bok med uppsatser om alkohol och droger. Han önskade UNF lycka till i 
den fortsatta kampen och citerade ur boken ”Barn skriver till Gud”. 
 
Morgan Öberg tackade Ulf Wallin med en liten gåva. 
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§ 30 
 
FASTSTÄLLANDE AV KONGRESSUTSKOTT 
 
Nedan återfinns den förteckning över utskotten som kommit ombuden till del genom utskicket 
av kongresshandlingarna. Personerna vars namn är markerade med fet stil har tjänstgjort 
under utskottshelgen. 
 
Granskningsutskott 
Ordinarie ledamöter    Ersättare 
Jennifer Oskarsson, Östersund   Mia Ravander, Söderköping 
Peter Geijer, Luleå    Andreas Tägtström, Sandviken 
Charlotta Sjösten, Örebro    Karin Melbin, Örnsköldsvik 
 
 
Beredningsutskott 
Ordinarie ledamöter    Ersättare 
Sofia Ivarsson, Ludvika    Anna Johansson, Falun 
Andreas Runnemo, Stockholm   Anja Ragnarsson, Linköping 
Therese Johansson, Sandviken   Erik Wiklund, Östersund 
Jon-Erik Flodin, Söderhamn   Jenny Sjöström, Umeå 
Ulf Engström, Karlstad   Carl Karlsson, Lanna 

Johan Goude, Uppsala 
 
Program- och stadgeutskott 
Ordinarie ledamöter    Ersättare 
Martin Kjellin, Uppsala    Madelene Bogren, Sandviken 
Hanna Rönnmark, Örebro (efter ändring) Rasmus Källström, Alingsås 
Peter Andersson, Motala    Emma Kläppevik, Mariestad 
Anna Darj, Växjö    Anders Lingfors, Linköping 
Johannes Nygren, Boden   Anna Kerstin Andersson, Stockholm 

Oskar Jalkevik, Falun 
Astrid Wetterström, Nyköping 

 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, upplyste om att Hanna Rönnmark inte var med på 
utskottshelgen.  
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, föreslog en ändring av förslaget så att Hanna Rönnmarks 
namn inte står i fetstil.   
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, tyckte att det kändes konstigt att vi nu skulle fastställa utskotten 
som redan arbetat och uttalat sig över förslag m.m. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen utsett utskotten. Denna 
föredragningspunkt är till för att ombuden skall delges information om vilka som suttit i 
utskotten. I den mån förteckningen över utskotten behöver rättas till bör det ske. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 

att  fastställa valda utskott, med den ändringen att Hanna Rönnmarks namn inte  
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 skall stå i fet stil. 
 
Kongressen beslutade 
 
att  fastställa valda utskott, med den ändringen att Hanna Rönnmarks namn inte  
 skall stå i fet stil. 
 
 

§ 31 
 
RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE RESEERSÄTTNING TILL 
KONGRESSOMBUDEN 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag nr 1 angående 
reseersättningar till kongressombuden. Han tillade att han var 1 år gammal 1975. 
 
Riksstyrelsen föreslog kongresserna besluta 
 
 att  till protokollet notera att ombud vid 2003 års kongress erhåller ersättning 

enligt beslut vid 2001 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 färdsätt med allmänna kommunikationsmedel använts samt 

 
 att  ombud vid 2005 års kongress erhåller ersättning för resa med billigaste 

färdsätt hemorten-kongressorten-hemorten och med rätt till sovvagn i 
förekommande fall. 

 
Jennifer Oskarsson och Peter Geijer, granskningsutskottet, föredrog GU:s förslag nr 5 
angående reseersättningar till kongressombuden.  
 
GU föreslog kongressen besluta  
 
 att   godkänna riksstyrelsens förslag nummer 1 angående reseersättningar till     
   kongressombuden i sin helhet. 
 
Kongressen beslutade  
 
att  bifalla Riksstyrelsens förslag nr 1 angående reseersättning till kongressombuden. 
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§ 32 
 
RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE ERSÄTTNING I VISSA FALL 
TILL OMBUD SOM DELTAR I UTSKOTTSARBETE  
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag angående ersättning i 
vissa fall till ombud som deltar i utskottsarbete. Med anledning av att GU föreslagit ett tillägg 
i första att-satsen om att ersättning erhålls för resa med billigaste färdsätt förtydligades att 
beslutet vid 2001 års kongress redan innefattar detta. 
 
Riksstyrelsen föreslog kongresserna besluta 
 
 att  till protokollet notera att ombud vid 2003 års kongress erhåller ersättning 

enligt beslut vid 2001 års kongress samt, 
 
 att  ombud som deltar i utskottsarbetet inför 2005 års kongress erhåller ersättning 

för resa med billigaste färdsätt. 
 
Peter Geijer och Jennifer Oskarsson, granskningsutskottet, föredrog GU:s förslag nr 6 
angående ersättning i vissa fall till ombud som deltar i utskottsarbete.  
 
GU föreslog kongressen besluta  
 
 att  godkänna första och andra att-satserna i sin helhet. 
 
 
Kongressen beslutade  
 
att  bifalla Riksstyrelsens förslag nummer 2 angående ersättning i vissa fall till ombud 

som deltar i utskottsarbete. 
 
 

§ 33 
 
HÄLSNING 
 
Erling Nielsen, Juvente Norge, var glad över att ha fått komma hit och hoppades på en fin 
vecka. Han berättade om Juvente och deras aktiviteter och särskilt att Juvente lyckats få upp 
alkoholpolitiken på den politiska dagordningen. Han hoppades på ett närmare samarbete 
mellan UNF och Juvente. Slutligen önskade han UNF lycka till i fortsättningen.  
 
Morgan Öberg tackade Erling Nielsen med en liten gåva och berättade att han var på Juventes 
kongress för två veckor sedan. Den norska teatergruppen Kolon är inbjuden till 
föreningsstyrelsesamlingen 12-14 september 2003. 
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§ 34 
 
BYTE AV PRESIDIEORDFÖRANDE 
 
Lena Gustafsson överlämnade klubban till Christer Wik. Ordföranden beslutade att sjunga 
sången ”Ta fram det bästa humör du har” som ingen annan kunde eller var på humör för att 
sjunga varför det blev en trevlig duett. 
 
 

§ 35 
 
HÄLSNING 
 
Sara Sandberg, Johan Bengtsson och Helena Nyström presenterade internationella gäster från 
Sri Lanka, Vietnam, Kambodja, Tanzania, Gambia, Estland och Vitryssland. Sara berättade 
även om UNF:s biståndsverksamhet och gästernas arbete i respektive region. Hon uppmanade 
ombuden att komma förbi det internationella tältet och bjöd in till afrikansk dans före 
middagen. 
 
 

§ 36 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2001 OCH 2002  
 
Ordförande Christer Wik hotade med att ta av sig sin kamel som han hade på huvudet, med 
ljudliga protester från ombuden. Kamelen behölls på. Han ville vidare förtydliga relevanta 
diskussioner kring nästkommande punkter i föredragningslistan. Enligt stadgarna skall 
förbundsstyrelsen lägga fram berättelser om verksamhet och ekonomi från föregående 
verksamhetsår. Kongressens ombud kan normalt sett inte ändra en verksamhetsberättelse, 
bara komplettera eller ställa frågor. Berättelserna är förbundsstyrelsens upplevelse av vad som 
skett. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, föredrog verksamhetsberättelsen.  
 
Morgan Öberg lämnade in en bilaga till verksamhetsberättelsen som förklarade och redde ut 
några av granskningsutskottets frågor och synpunkter.   
 
Peter Geijer och Jennifer Oskarsson, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 7 om 
förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse. De tackade förbundsstyrelsen för klargörandet av 
första punkten om lägesrapporten, samt vidhöll punkt två och tre i sitt förslag  
 
GU föreslog därmed 
 
 att  under punkten utbildningar tillägga att förbundet anordnat 

ordförandekonferens och FSS under 2002, 
 
 att  förbundsstyrelsen redogör för vad som hände med idékonferensen som hölls 

i samarbete med IOGT-NTO på en färja hösten 2002, och vad resultatet blev 
av denna, samt 
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 att  efter ovanstående klargöranden lägga verksamhetsberättelsen för åren 2001-
2002 till handlingarna. 

 
 
Ordföranden lämnade ordet fritt angående generella synpunkter om verksamhetsberättelsen. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, hade ett tips till nästa verksamhetsberättelse. Han 
menade att om man tog med punkter från arbetsplanen kunde man under respektive punkt 
konkretisera vad man gjort. Det skulle vara intressant att se vad av det som framgår av 
arbetsplanen som uppfyllts.  
 
Morgan Öberg svarade på frågan om kryssningen till Helsingfors då deltagarna diskuterade 
övergångar från UNF till IOGT-NTO. Några utvalda personer som uppnått en viss ålder (18) 
inbjöds som deltagare. Frågor som ställdes var bland annat vad vi kan göra tillsammans och 
vad respektive organisation kan göra. Syftet var att diskutera hur man skall motivera UNF:s 
medlemmar att stanna kvar i rörelsen efter 25 års ålder. Exempelvis skulle organisationerna 
kunna ha gemensamma verkstäder på Kongressen. Något konkret resultat av diskussionerna 
på kryssningen har förbundsstyrelsen hittills inte sett, annat än att IOGT-NTO gjort lite saker 
på sin sida. IOGT-NTO är dock lite mer långsamma än vad UNF är. Vad gäller Robert 
Dambergs fråga svarade Morgan att eftersom vi har att göra med två olika arbetsplaner, blir 
Roberts förslag svårt att genomföra. Detta kan dock vara något för nästa förbundsstyrelse att 
ta till sig.  
 
Ordföranden lämnade ordet fritt för respektive rubrik i verksamhetsberättelsen. 
 
Under rubriken ”Tema” undrade Robert Damberg, UNF Unga Viljor, hur många som 
använder sig av tema som metod. 
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, meddelade att de inte har några säkra uppgifter i den 
frågan men att förbundsstyrelsen skall utarbeta metoder för att kontrollera det. 
 
Under rubriken ”Integrationstankar” undrade Jacob Johansson, UNF Klippan, vad 
förbundsstyrelsen rent konkret har gjort. 
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, berättade att det på sidan sex i handlingarna står om 
deras integrationsprojekt ”Gott och Blandat”. Inom projektets ramar har de diskuterat problem 
och möjligheter för att öka integrationen i UNF. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, undrade under rubriken ”Det lokala arbetet mycket viktigare” i 
hur många kommuner UNF arbetar gentemot kommunpolitiker? 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, berättade att hon är snabb som en hamster. 
Förbundsstyrelsen vet inte i hur många kommuner som UNF aktivt arbetar mot 
kommunpolitiker. Hon uppmanade föreningarna att i sina rapporter klart och tydligt skriva 
vilken verksamhet de håller på med för att förbundsstyrelsen lättare skall kunna besvara 
dylika frågor. 
 
Under rubriken ”Riksdagsvalet 2002” hade Erik Wiklund, UNF Hirrvi Hyppää, vissa 
funderingar. Han ansåg att texten saknade självkritik. Han ville veta hur förbundsstyrelsen 
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hade resonerat inför valarbetet, om de gjort en utvärdering och vad de i så fall kommit fram 
till. Det kunde vara bra att veta inför framtida valkampanjer. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, konstaterade att de inte vet hur många affischer som sattes 
upp. Förmodligen inte tillräckligt många. Orsakerna till detta kunde bland annat vara dålig 
information samt att en föreningsstyrelsesamling låg i samband med valet. De hade säkert 
kunnat nå ut mycket bättre med materialet. Inriktningen låg på det lokala arbetet och det är 
möjligt att genomslaget blivit ett annat om det varit centralt styrt och alla hade arbetat med 
samma frågor. När det gäller valturnén var deltagandet i Almedalsveckan bra. Det gav 
kontakter som varit positiva. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, hade under rubriken ”Medlemmar” en fråga till 
förbundsstyrelsen. Av verksamhetsberättelsen framgår att UNF hade 6 540 medlemmar 2002. 
Det stämmer dock inte överens med vad som redovisats i den ekonomiska berättelsen (3 950 
betalande medlemmar). Sergio poängterade vikten av att det framgår huruvida 
förbundsstyrelsen räknar alla medlemmar eller bara de som betalt. Han tolkade stadgarna på 
så sätt att endast medlemmar som betalt medlemsavgiften får räknas som medlemmar. 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, upplyste om att § 4 i stadgarna säger att man trots en missad 
betalning räknas som medlem. Anledningen till att medlemstalet inte stämmer överens med 
antalet betalande medlemmar är alltså att det finns medlemmar som missat en betalning men 
fortfarande är medlemmar. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, sa att han inte förstod. Han tyckte att det var konstigt 
att man kan underlåta att betala medlemsavgiften ett år utan att man stryks som medlem. 
Detta eftersom det av stadgarna framgår att medlem skall erlägga medlemsavgift. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, upplyste om att man stryks ur registret det andra kalenderåret 
som man inte betalt sin medlemsavgift. Han upplyste också om att det inte står något om 
medlemsavgift i paragrafen om medlemskap. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, menade ändå att det framgår att medlem skall betala 
medlemsavgift. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, gjorde ett inlägg under rubriken ”Aktiviteter/aktiva 
föreningar”. Han är en konstig typ som tycker att det är roligt med statistik. Han hade noterat 
att det på föreningsdatabasen på Sobernet finns många medlemmar i föreningar som inte är 
aktiva. Har förbundsstyrelsen gjort något för att aktivera fler föreningar, eller försöka att slå 
ihop passiva med aktiva föreningar för att fler skall kunna vara medlemmar i aktiva 
föreningar?  
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, berättade att de inte gjort särskilda insatser för att slå ihop 
föreningar. Det har gått ut brev till inaktiva föreningar (för att lägga ned föreningar som inte 
är aktiva). Men det finns exempel på medlemmar som är med i inaktiva föreningar men ändå 
inte vill att de skall läggas ned. 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, upplyste om att hon var på en regional 
samling om lokal alkoholpolitik. Den finns dock inte omnämnd i verksamhetsberättelsen. 
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Granskningsutskottet tyckte att de fått svar på sina frågor och föreslog kongressen besluta  
 
 att lägga verksamhetsberättelsen 2001 - 2002 till handlingarna. 
 
Jacob Johansson, UNF Klippan, undrade vad den i bilagan till verksamhetsberättelsen 
omnämnda avundsjukan mellan anställda på förbunds- och distriktsplanet kan tänkas bero på. 
Känner de lokala distrikten sig överkörda eller har förbundsstyrelsen haft dålig kontakt med 
dem? 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, svarade att anledningarna är flera men att det i botten 
handlar om bristande information. Rädsla från de lokalt anställda om att förbundet skall ta 
över kan också spela in. De centralt anställda konsulenterna har tillgång till resurser som de 
lokalt anställda kanske inte har. Problemen är dock identifierade och det arbetas med dem. 
 
Kongressen beslutade 
 
att  lägga verksamhetsberättelsen för åren 2001-2002 till handlingarna. 
 
 

§ 37 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅRSREDOVISNINGAR/EKONOMISKA 
BERÄTTELSER FÖR 2001 OCH 2002  
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens ekonomiska berättelser för 
2001 och 2002. Han upplyste inledningsvis om att 2002 års årsredovisning har bytts ut mot en 
mer uppdaterad version. Den utskickade är alltså fel. Den under kongressen utdelade 
versionen är den version som granskningsutskottet har granskat. Som klargörande till 
granskningsutskottets första påpekande upplystes om att UNF hela tiden har sina pengar 
samlade på IOGT-NTO:s koncernkonto där vi får ränta. Vi får genom detta bättre villkor hos 
banken och kan vara mer konkurrenskraftiga. Därför har inga tillgångar tagits upp under 
”kassa och bank” i balansräkningen. 
 
Peter Geijer och Jennifer Oskarsson, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 8 om 
förbundsstyrelsens ekonomiska berättelser för 2001 och 2002. 
 
GU, som efterfrågat ett klargörande kring varför det inte finns några pengar i ”Kassa och 
bank” ansåg sin fråga besvarad och föreslog kongressen besluta 
 
 att  lägga förbundsstyrelsens årsredovisningar samt ekonomiska berättelser för 

åren 2001 och 2002 till handlingarna. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, hade tittat under övriga verksamhetsintäkter men inte 
funnit någon not. Han undrade var så mycket pengar kommer ifrån. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, noterade att vi lägger en massa pengar på hög (två och en halv 
miljon) och undrade varför. Är det för att vi inte skall bli fattiga en dag eller vad skall vi göra 
av pengarna? 
 
Anna Maur itsson, UNF Saftpiraterna, undrade vem konsulenten för Skåne-Blekinge är. 
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Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, hänvisade till resultaträkningens not 1. Det som kallas 
övriga verksamhetsintäkter på sidan två är bland annat försäljning ur UNF-shopen,  
kursintäkter samt ett bidrag. Som svar på Oskar Jalkeviks fråga fortsatte Mikael Lindström 
med redogörelse för kostnaderna som specificeras i not 1. Där framgår kanslikostnader, 
UNF:s aktiviteter inklusive fältkonsulenter med mera. På den mer specificerade 
resultaträkningen räknar man med bokslutsdispositioner varefter resultatet uppgår till minus 
1,4 miljoner kronor. Efter att ha gjort periodiseringar på de olika åren har UNF alltså gjort en 
förlust på 1,4 miljoner kronor för 2002. 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, berättade att Clinton Palomäki är konsulent i Skåne och 
Blekinge samt att Jörgen A Hammarqvist är konsulent i Halland och norra Skåne. 
 
Kongressen beslutade i enlighet med granskningsutskottets förslag 
 
att lägga förbundsstyrelsens årsredovisningar samt ekonomiska berättelser för åren 

2001 och 2002 till handlingarna. 
 
 

§ 38 
 
KURSGÅRDSFONDENS REDOVISNINGAR FÖR 2001 OCH 2002 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog Kursgårdsfondens redovisningar för 2001 och 
2002. Han berättade bland annat att Juniorförbundet år 2002 valt att lämna Kursgårdsfonden. 
 
Jennifer Oskarson och Peter Geijer, granskningsutskottet, föredrog GU:s förslag nr 9 om 
Kursgårdsfondens redovisningar för 2001 och 2002. 
 
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
 att kongressen lägger kursgårdsfondens redovisning avseende åren 2001 och 

2002 till handlingarna, samt 
 
 att i enlighet med revisorernas förslag bevilja kursgårdsfondens styrelse 

ansvarsfrihet för räkenskapsåren 2001 och 2002. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, hade hört att Junior hade betalat in en massa pengar som aldrig 
kommit till användning och att de därför lämnat fonden. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen förklarade att de olika organisationerna betalar in till en 
pott som sedan fördelas efter ett förslag som fastställs av Riksstyrelsen. Junior äger inte själva 
några lokaler och lämnade fonden eftersom de kände att de inte fick ut något i praktisk 
verksamhet av satsade pengar. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, undrade om hon hade förstått Mikael rätt när han sagt att 
samlingslokalerna från och med 2001 kan söka bidrag. Hon frågade om någon gjort det eller 
om det bara var kursgårdarna som hade gjort det. 
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Robert Damberg, UNF Unga Viljor, hade uppmärksammat att det fria egna kapitalet har 
minskat medan det bundna har ökat. Är det så att fonden betalar ut mer än man får in? 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, klargjorde att 46 stycken samlingslokaler erhållit totalt 
en halv miljon kronor. Enligt stadgarna är man skyldig att avsätta en del av det egna kapitalet 
till det bundna kapitalet. Kursgårdsfonden har betalat ut mer i bidrag än man fått in av 
huvudmännen.  
 
Kongressen beslutade  
 
att  lägga kursgårdsfondens redovisning avseende åren 2001 och 2002 till handlingarna, 

samt 
 
att i enlighet med revisorernas förslag bevilja kursgårdsfondens styrelse ansvarsfrihet 

för räkenskapsåren 2001 och 2002. 
 
 

§ 39 
 
ÄNDRING AV DAGORDNING 
 
Då inga revisorer fanns tillgängliga beslutade kongressen  
 
att  vänta med föredragningslistans punkt 8 c, 8 d, och 8 e gällande revisorernas 

berättelser, fastställande av balans- och resultaträkning och beslut om ansvarsfrihet 
för förbundsstyrelsen, samt  

 
att fortsätta från föredragningslistans punkt 9, föredragningar av motionerna nr 1 till nr 

11. 
 
 

§ 40 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 1 ANGÅENDE HÖGSKOLESATSNING 
 
Erik Wiklund, motionär, föredrog sin och Andreas Ericssons motion.  
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 
angående Högskolesatsning.  
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att bifalla motionen. 
 
Andreas Runnemo, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 1 över motion nr 1 
angående Högskolesatsning.  
 
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
att bifalla motionen. 
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§ 41 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 2 ANGÅENDE INTERNATIONELL KAMPANJ 
 
Erik Wiklund, motionär, föredrog sin motion. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2 
angående Internationell kampanj. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att därmed anse motionen besvarad. 
 
Andreas Runnemo och Anna Johansson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nummer 
2 över motion nr 2 angående Internationell kampanj 
 
Beredningsutskotten föreslog kongressen besluta 
 
 att  bifalla motionen. 
 
 

§ 42 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 3 ANGÅENDE LOBBYING 
 
Jacob Johansson, motionär, föredrog sin motion. 
 
Björn Jönsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3 
angående lobbying. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att avslå motionen. 
 
Andreas Runnemo och Anna Johansson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 3 
över motion nr 3 angående lobbying  
 
Efter en lång och djup diskussion föreslog beredningsutskottet kongressen besluta 
 
 att ge uppdrag åt förbundsstyrelsen att inleda ett samarbete med IOGT-NTO 

som utreder frågan vidare, samt 
 

 att förbundsstyrelsen ser över sitt samarbete med EGTYF och därmed anse 
motionen besvarad. 

 
 
 
 



 31 av 167 

§ 43 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 4 ANGÅENDE SATURNUS OCH MOTION NR 
5 ANGÅENDE UNF-TEATER 
 
Jacob Johansson, motionär, fö redrog sin motion. 
 
Rebecca Lindberg, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 4 
angående Saturnus och nr 5 angående UNF-teater. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att avslå motion nummer 4 och 5, samt 
 
 att förbundsstyrelsen under nästkommande mandatperiod får i uppgift att utreda 

ett eventuellt nytt teaterprojekt. 
 
Andreas Runnemo och Anna Johansson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 4 
över motion nr 4 angående Saturnus och motion nr 5 angående UNF-teater. 
 
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
 att  bifalla förbundsstyrelsens att-satser. 
 
 

§ 44 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 6 ANGÅENDE UNF-BOK 
 
Oskar Jalkevik, motionär, föredrog sin motion.  
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 6 
angående UNF-bok. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att avslå motionen till förmån för en artikelserie i Motdrag. 
 
Andreas Runnemo och Anna Johansson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 5 
över motion nr 6 angående UNF-bok. 
 
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
 att bifalla förbundsstyrelsens förslag, samt 

 
 att artikelserien senare ska göras tillgänglig för alla intresserade. 
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§ 45 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 7 ANGÅENDE TJOCKARE MOTDRAG OCH 
MER PENGAR! 
 
David Persson, motionär, föredrog sin, Liza Viktorssons och Ida K M Karlssons motion. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 7 
angående Tjockare Motdrag och mer pengar! 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen 
 
 att avslå motionen. 
 
Andreas Runnemo och Anna Johansson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 6  
motion nr 7 angående Tjockare Motdrag och mer pengar! 
 
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
 att  avslå motionen. 
 
 

§ 46 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 8 ANGÅENDE MILJONER FÖR MISSBRUK! 
 
Sergio Manzanares, motionär, meddelade att han och Emil Österlund inte hade för avsikt att 
försvara sin motion. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 8 
angående Miljoner för missbruk! De ansåg bland annat att den kommande förbundsstyrelsen 
har ett stort ansvar för att följa denna fråga. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att avslå motionen. 
 
Andreas Runnemo och Anna Johansson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 7 
över motion nr 8 angående Miljoner för missbruk! De klargjorde att UNF inte har någon 
ägarandel i Spero. Miljonlotteriet äger hälften av Spero och IOGT-NTO äger Miljonlotteriet. 
UNF får i dagsläget inga pengar från Spero. 
 
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
 att  avslå motionen. 
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§ 47 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 9 ANGÅENDE MEDLEMMARS KAMP INOM 
NATIONELL OCH EUROPEISK ALKOHOLPOLITIK  
 
Anja Ragnarsson, motionär, föredrog sin och Björn Norgrens motion. 
 
Andrea Lavesson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 9 
angående Kamp inom nationell och europeisk alkoholpolitik. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att  bifalla motionen i sin helhet. 
 
Andreas Runnemo och Anna Johansson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 8 
över motion nr 9 angående Kamp inom nationell och europeisk alkoholpolitik. 
 
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
 att bifalla motionen. 
 
 

§ 48 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 10 ANGÅENDE VÄRVA FLER! 
 
Emil Österlund, motionär, föredrog sin och Sergio Manzanares motion. 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 10 
angående Värva fler! 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att anse motionen besvarad. 
 
Andreas Runnemo och Anna Johansson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 9 
över motion nr 10 angående Värva fler! 
 
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
 att  avslå motionen. 
 
 

§ 49 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 11 ANGÅENDE VI BLIR FLER! 
 
Sofia Ivarsson och Andrea Ström Fredriksson, motionärer, föredrog sin motion. 
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Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 11 
angående Vi blir fler! 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att avslå första att-satsen, samt 
 
 att anse motionen besvarad. 
 
Andreas Runnemo och Anna Johansson, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 10 
över motion nr 11 angående Vi blir fler! 
 
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
 att i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, samt  
 
 att UNF går ut med ett erbjudande till de juniorer som skall fylla 13 år om att bli 

medlemmar i UNF. 
 
 

§ 50 
 
GENOMGÅNG AV ARBETSFORMER FÖR PÅVERKANSTORG 
 
Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, gav en liten repetition kring arbetsformerna för 
påverkanstorget.  
 
 

§ 51 
 
FÖRSLAG OM NOMINERINGSSTOPP 
 
Förbundsstyrelsen föreslog att nomineringsstopp för kandidater till förbundsstyrelsen 
fastställs till den tidpunkt då frågan behandlas på torsdag. 
 
Kongressen beslutade  
 
att frågan om nominering skulle tas upp till behandling, samt 
 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till tidpunkt för nomineringsstopp. 
 
 

§ 52 
 
INLEDNING AV TORGET 
 
Pleniförhandlingarna övergick klockan 16.35 i det första av kongressens mötestorg. 
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§ 53 
 
TORGET STÄNGS 
 
Klockan 17.30 fortsatte förhandlingarna i plenisalen.  
 
 

§ 54 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Jenny Ericsson, UNF IPADEA, hade tillkommit.  
 
Kongressen beslutade 
 
att fastställa röstlängden till 109 ombud. 
 
 

§ 55 
 
REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR 2001 OCH 2002  
 
Lotta Lingblom föredrog från Grekland via högtalartelefon revisorernas berättelse för 2001 
och 2002. 
 
Revisorerna tillstyrkte 
 
 att balansräkningarna för åren 2001 och 2002 fastställs, 
 
 att till handlingarna lägga resultaträkningen för 2001 och 2002, samt 
 
 att kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåren 

2001 och 2002. 
 
 
Kongressen beslutade 
 
att lägga revisorernas berättelse för året 2001 till handlingarna, samt 
 
att lägga revisorernas berättelse för året 2002 till handlingarna. 
 
 

§ 56 
 
FASTSTÄLLANDE AV BALANS- OCH RESULTATRÄKNING FÖR 2001 OCH 2002 
 
Kongressen beslutade  
 
att i enlighet med revisorernas förslag fastställa balansräkningarna för år 2001 och 

2002, samt 
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att  till handlingarna lägga resultaträkningarna för år 2001 och 2002. 
 
 

§ 57 
 
BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN FÖR 2001 OCH 
2002 
 
Kongressen beslutade 
 
att i enlighet med revisorernas berättelse bevilja UNF:s förbundsstyrelse ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2001, samt 
 
att i enlighet med revisorernas berättelse bevilja UNF:s förbundsstyrelse ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2002. 
 
 

§ 58 
 
AJOURNERING 
 
Kongressen beslutade klockan 17.45  
 
att ajournera sig till onsdag klockan 09.00.  
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Onsdagen den 9 juli    TREDJE SESSIONEN 
 
      Ordförande Ingrid Larsson 
        Lena Gustafsson 
      Sekreterare Nina Svensson 
        Frida Skoglund   

 
 

§ 59 
 
FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 
 
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 09.00. 
 
 

§ 60 
 

 
INLÄSNING OCH OMBUDSUPPROP 
 
Medan ombuden läste protokollen från mötestorget förrättade Frida Skoglund, presidiet, ett 
ombudsupprop. 
 
 

§ 61 
 
HÄLSNING 
 
Beata Dubenova, kassör i EGTYF och ordförande i den slovakiska motsvarigheten till UNF, 
berättade om EGTYF:s arbete. EGTYF ordnar utbyten och seminarier och har politiska 
kontakter på europeisk nivå. Hon talade om vikten av att organisationerna är starka och 
tackade UNF för dess årliga finansiella stöd. Trots att hon inte förstod språket var hon mycket 
imponerad av UNF:s organisation och vår kongress. Beata bjöd in kongressdeltagarna till 
framtida seminarier och framför allt lägret i Litauen i juli-augusti. Hon lyckönskade 
kongressen och hoppades på ett fortsatt bra samarbete mellan UNF och EGTYF. 
 
Andrea Lavesson, förbundsstyrelsen, tackade med en tröja. 
 
 

§ 62 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 1 ANGÅENDE HÖGSKOLESATSNING 
 
Camilla Berner, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. Ombuden hade lämnat 
många bifall. Det hade även kommit in ett tilläggsförslag från Martin Kjellin om att 
högskolesatsningen skulle ske i samarbete med IOGT-NTO. 
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§ 63 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Kongressen beslutade 
 
att fastställa röstlängden till 105 ombud. 
 
 

§ 64 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 1  
 
Andreas Ericsson, motionär, förklarade att han och den andra motionären Erik Wiklund 
yrkade bifall till Martin Kjellins tilläggsförslag. 
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla motionen i sin helhet samt 
 
att bifalla tilläggsförslaget att högskolesatsningen ska ske i samarbete med IOGT-NTO.  
 
 

§ 65 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 2 ANGÅENDE INTERNATIONELL KAMPANJ 
 
David Persson, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. Han förklarade att de 
flesta yrkat bifall på motionen. 
 
Erik Wiklund, motionär, yrkade bifall på sin motion. 
 
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla motionen i sin helhet.  
 
 

§ 66 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 3 ANGÅENDE LOBBYING 
 
Camilla Berner, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. Majoriteten av 
bifallsyrkandena hamnade under beredningsutskottets förslag. Lisa Skiöld hade lämnat en 
kommentar om att det inte är IOGT-NTO utan NBV som anställt en person i Bryssel. 
 
Jacob Johansson, motionär, undrade vilka kostnader FS räknat på när de tyckt att det skulle 
vara för dyrt. 
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Björn Jönsson, förbundsstyrelsen, menade att de inte räknat utan uppskattat, men vidhöll att 
det skulle bli för kostsamt. 
 
Jacob Johansson, motionär, hade inte uppskattat utan tagit reda på vad det kostar. Han hade 
frågat Anders Castberger som jobbat med studiefrågor i Bryssel. Enligt honom betalar de  
12 000 kr i månaden för kontor och sovplatser för fyra personer. Jacob har även räknat på vad 
det kostar att anställa en lobbyist, men hur mycket det kostade fick vi inte veta eftersom 
Jacobs tid gick ut. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, förtydligade och sa att IOGT-NTO förut 
tillsammans med NBV anställt Anders Castberger, men att NBV numera sköter detta på egen 
hand. 
 
Jacob Johansson, motionär, menade att det kostade cirka en halv miljon kronor att ha en 
anställd i Bryssel. Han tyckte att det var värt det, eftersom det skulle ge UNF större 
möjligheter att påverka. 
 
Björn Jönsson, förbundsstyrelsen, hävdade att det enligt generalsekreteraren skulle handla om 
cirka 750 000 kronor plus kontor. Man måste räkna med hemresor och utlandstraktamenten. 
 
Jacob Johansson, motionär, tyckte att UNF borde finnas på samma plats som de andra 
organisationerna, exempelvis EGTYF och Juvente, för att kunna samarbeta. De pengarna det 
talats om skulle vara väl investerade. 
 
 

§ 67 
 
SAKUPPLYSNING 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, förklarade att kontoret man haft i Bryssel var ett samarbete 
mellan IOGT-NTO, NBV, Blå Bandet och MHF. Blå Bandet och MHF hade dragit sig ur 
varefter även IOGT-NTO valde att avbryta samarbetet. NBV har därefter skött arbetet på egen 
hand. 
 
 

§ 68 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 3 
 
Sara-Maria Petersson, UNF Saftpiraterna, yrkade bifall på motionen och tilläggsförslaget. 
 
Ulf Engström, UNF Aktiv rörelse, berättade om diskussionerna i beredningsutskottet. Så vitt 
han förstod var IOGT-NTO inte intresserade av samarbetet. Vad gä ller EGTYF är UNF ändå 
huvudsponsor och då blir det UNF som bekostar nästan allt även om man samarbetar. För 
övrigt kan det vara svårt för lobbyisten eftersom den skulle arbeta för flera organisationer som 
tycker olika. 
 
Jacob Johansson, motionär, menade att det visst fungerar att ha en lobbyist i Bryssel. Annars 
skulle inte så många företag ha det. Samarbetet mellan organisationerna, menade han, var inte 
främst en ekonomisk fråga utan handlade mer om att lobbyisten ska kunna representera 
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organisationer i flera länder. För övrigt har alla organisationerna som målsättning att främja 
en restriktiv alkoholpolitik. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, hade ofta tänkt på hur panikartat det känns att inte 
kunna påverka EU. Vi kan inte åka dit och rösta så att det blir som vi vill. Därför tyckte hon 
att det var ett bra förslag. 
 
 

§ 69 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Jacob Johansson, motionär, påpekade att hans motion ska behandlas i sin helhet. 
 
Ingrid Larsson, presidiet, föreslog att kongressen skulle behandla alla fyra förslag och att man 
skulle börja med motionens att-satser. 
 
 

§ 70 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 3 
 
Kongressen beslutade efter rösträkning 
 
att med 45 röster mot 42 avslå motionens första att-sats. 
 
 

§ 71 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, menade att eftersom det var fotografering var tolv 
ombud inte närvarande. Han föreslog därför  
 
 att  kongressen skulle riva upp förslaget och besluta igen när fler var närvarande. 
 
Ingrid Larsson, presidiet, menade att det skulle bli svårt om alla måste vara närvarande vid 
varje omröstning. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, menade att man inte kan ha omröstning när tolv 
stycken ombud är borttvingade för fotografering. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, förklarade att det är frivilligt att gå från förhandlingarna 
för fotografering. Kanske skulle man ha varit tydligare med det. 
 
Kongressen beslutade 
 
att  kongressen skulle riva upp förslaget och besluta igen när fler var närvarande. 
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§ 72 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, bad presidiet se sig om lite mer eftersom hon hade suttit 
och hållit upp sitt röstkort länge innan någon såg det. 
 
 

§ 73 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 4 ANGÅENDE SATURNUS OCH MOTION NR 5 
ANGÅENDE UNF-TEATER 
 
Örjan Åberg, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. Huvudförslaget var att i 
enlighet med FS och BU avslå motionerna samt att ge FS i uppdrag att utreda ett eventuellt 
nytt teaterprojekt. Han hoppades för övrigt att ombuden tyckte om Jacob Johansson, då han 
skulle komma att stå en hel del i talarstolen. 
 
Ordföranden lämnade ordet fritt. 
 
Jacob Johansson, motionär, lyfte upp sin motion ovanför strecket. Han ville även veta vad det 
var FS tyckte kostade så mycket pengar. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, klargjorde vad som var motion och inte i torgprotokollet. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, menade att förbundsstyrelsens förslag inte betyder att man 
måste vänta i två år. Om förbundsstyrelsen tycker att det var ett bra förslag finns det inget 
som hindrar att de gör det direkt. Han tyckte att det var viktigt att saken blev ordentligt utredd 
först. 
 
Rebecca Lindberg, förbundsstyrelsen, menade att det inte är ekonomin som är det viktiga, 
men att det finns en massa saker man vill undersöka först. Till exempel behovet, hur den 
lokala förankringen ska se ut och varifrån resurserna ska komma. Hon förtydligade att 
förbundsstyrelsen inte är negativa till teater, men att de var angelägna om att det verkligen 
skulle vara bra. De ser heller ingen anledning till att man inte skulle kunna starta igång 
projektet mitt under en mandatperiod. 
 
Jacob Johansson, motionär, redogjorde för vad de ansvariga för den förra teatern Saturnus, 
sagt om förslaget. Lovisa Lantz tyckte att motionen var bra och Åsa Hagelstedt hade sagt att 
teatern hade givit UNF ett bra rykte. Teatern hade gjort att UNF:s budskap nått ut till tusentals 
ungdomar. 
 
Anders Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte egentligen att motionen var bra, men han 
tyckte att man ska vara försiktig att driva igenom så stora saker utan att utreda först. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, hade själv blivit tänd på UNF när Saturnus kom till hans skola. 
Han tyckte att förslag nummer 2 om att söka pengar från EU skulle anses besvarat. Han 
efterlyste även en försvunnen kamel. 
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Ingrid Larsson, presidiet, upplyste om att förslag 2 inte hade lyfts upp och därmed inte skulle 
komma att behandlas. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, tyckte att teater är ett bra sätt att nå ut på. Hon tillade att 
det är viktigt att se till att nå olika grupper. Hon föreslog att man exempelvis kunde dela ut 
lappar och prata mer med folk för att få projektet att fungera bättre. 
 
Jacob Johansson, motionär, berättade att Juvente har ett liknande projekt som de drivit i 23 år. 
UNF skulle kunna använda sig av deras erfarenheter. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, frågade vad Saturnus kostade. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, visste inte men hade hört siffran 600 000. Saturnus hade 
fått cirka sex hundra tusen från Folkhälsoinstitutet. Hans gissning var att projektet totalt hade 
kostat mellan 600 000 och kanske 850 000. 
 
Ingrid Larsson, presidiet, upplyste om att ingen lyft motion nummer fem ovanför strecket och 
att denna alltså inte skulle komma att behandlas. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motion nr 4 
 
att avslå motion nr 5 
 
att bifalla andra att-satsen i förbundsstyrelsens förslag att förbundsstyrelsen under 

nästkommande mandatperiod får i uppgift att utreda ett eventuellt nytt teaterprojekt. 
 
 

§ 74 
 
HÄLSNING 
 
Olle Häggström, Våra Gårdar, läste en dikt av Tage Danielsson. Han tyckte att dikten beskrev 
hur viktigt nykterhetsrörelsens förebyggande arbete är. Han berättade om Våra Gårdars arbete 
som bland annat går ut på att utveckla och förvalta de rörelseägda lokalerna. De har 600-700 
lokaler i landet. De hade under våren träffat företrädare från UNF för att se över samarbetet. 
Han ansåg att det var viktigare att vi ser till att det finns lokaler för den lokala UNF-
föreningen, än att IOGT-NTO-föreningen får in hyra från en extern hyresvärd, då lokalerna 
främst innehas för intern verksamhet. Han uppmanade UNF:arna att samarbeta med Våra 
Gårdar, och till exempel börja visa kommersiell bio på sin ort. Han bjöd även in UNF:arna till 
att leka med klossar. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, tackade för hälsningen med en tröja och sa att han visste 
att Olle Häggström, som är en bra kille, står på UNF:s sida när det gäller lokalerna i landet. 
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§ 75 
 
PAUS 
 
Ombudsförsamlingen sprang på toaletten och sträckte på benen i två minuter. 
 
 

§ 76 
 
ÅTERUPPTAGANDE 
 
Klockan 10.26 återupptogs förhandlingarna. 
 
 

§ 77 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NUMMER 3 ANGÅENDE LOBBYING 
 
Kongressen beslutade  
 
att behandla motion nummer tre 
 
att med röstsiffrorna 55 mot 44  att avslå motionens första att-sats 
 
att bifalla motionens andra att-sats att lobbying ska ske i samarbete med våra europeiska 

systerorganisationer genom EGTYF 
 
att bifalla beredningsutskottets första att-sats att ge uppdrag åt förbundsstyrelsen att 

inleda ett samarbete med IOGT-NTO som utreder frågan vidare samt 
 
att bifalla beredningsutskottets andra att-sats i dess ordalydelse fram till och med 

”EGTYF”; förbundsstyrelsen ser över sitt samarbete med EGTYF 
 
att bifalla tilläggsförslag nr 2 om att UNF ska väcka frågan hos sina systerorganisationer 

i Europa att anställa en gemensam lobbyist för alla förbunden i Bryssel. 
 
Mot beslutet att avslå första att-satsen i motion nummer 3 reserverade sig Jacob Johansson, 
UNF Klippan, Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, och Anna Tapper Clasborn, UNF 
Framåt. 
 
 

§ 78 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 6 ANGÅENDE UNF-BOK 
 
Ragnhild Karlsson, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, undrade vad UNF egentligen ska ha för principer när det 
gäller medlemstidningen. Ska UNF:s beslutande organ bestämma, eller ska den vara mer 
självständig? Martin tyckte att det fanns fördelar med att ha en självständig redaktion. 
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Emma Kläppevik, UNF Mariestad, hade saknat en sådan bok som motionären föreslog. En 
artikelserie i Motdrag skulle inte bli lika bra, eftersom en sådan skulle behöva vara mer 
aktuell. Boken skulle kunna hålla i många år. Hon yrkade bifall till motionen. 
 
Oskar Jalkevik, motionär, trodde att en artikelserie i Motdrag skulle försvinna ganska fort. 
Man måste se till att budskapet når ut till medlemmarna. Han tyckte inte att det var något stort 
problem att kongressen har synpunkter på innehållet i Motdrag, och yrkade bifall på förslag 
nummer två i protokollet från mötestorget. 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, yrkade avslag på förslag nummer två. UNF har redan mycket 
material. Förbundsstyrelsen föredrog en artikelserie samt yrkade bifall på 
beredningsutskottets tilläggsförslag, det vill säga förslag nummer tre i protokollet från 
mötestorget. Materialet kunde göras tillgängligt exempelvis via internet. Han svarade på 
Martins fråga och sa att FS inte har rätt att besluta om Motdrags innehåll. Däremot har 
kongressen möjlighet att göra det. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, yrkade  
 
 att  man i stället för en artikelserie tar fram ett häfte som skickas ut till alla 

medlemmar med Motdrag som handlar om hur man motiverar andra 
människor till en nykter livsstil 

 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, höll med Juwnior, det vill säga Robert Damberg. Hon 
tyckte fortfarande inte att en artikelserie skulle vara samma sak som en bok. En artikelserie 
skulle bli så flashig. Boken behövde inte var så tjock. 
 
David Persson, ledamot i Motdrags redaktionskommitté, upplyste om att Motdrag är 
fristående från förbundsstyrelsen och berättade om hur kommittén försökte få ett UNF-
perspektiv på tidningens innehåll. 
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, har en vegan-kompis, i vars säng han brukar diskutera viktiga 
frågor. Hon hade visat honom en bok som hette Vegan, som var en sådan bok som motionen 
handlade om. Han hade blivit imponerad och tyckte att det här med boken var en bra idé. Han 
yrkade bifall på motionen. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, påminde kongressen om att man nyss hade tyckt att det 
inte fanns några pengar. Han tyckte att detta borde utredas vidare. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, förklarade att förbundsstyrelsen hade fått sin idé om en 
artikelserie från tidningen Djurens Rätt. Han upplyste om att boken What about knark?, som 
tryckts i 500 exemplar, kostat 20 000. Fördelen med en artikelserie är att den når många fler. 
Kanske skulle man kunna ha en artikelserie först och göra en bok senare. 
 
Andreas Ericsson, medlem, tyckte att man borde ha något annat än en artikel i Motdrag. 
Varför inte en studiecirkel? 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, undrade vad som kunde vara bättre än en argumenterande 
artikelserie i Motdrag. Han tyckte att det var det Motdrag var till för. 
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Emma Kläppevik, UNF Mariestad, argumenterade för en bok. Hon tyckte att det inte spelade 
så stor roll om den är snygg. Det viktiga är att den fyller sitt syfte. 
 
Josephine Kalm, UNF Tutti Frutti, yrkade bifall på Robert Dambergs förslag. Hon tyckte att 
ett häfte inte kunde vara så dyrt. Lägger man det i Motdrag så når det ut till alla medlemmar. 
 
Sara Marie Pettersson, UNF Saftpiraterna, tyckte att det lät bra med ett häfte. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, förklarade att hon inte tyckte att det skulle vara ett externt 
material. Det ska vara för UNF:s medlemmar. 
 
 

§ 79 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, ville veta vilka förslag som fanns. Ingrid Larsson, presidiet, 
räknade upp förslagen. 
 
 

§ 80 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 6 
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla Robert Dambergs förslag att man i stället för en artikelserie tar fram ett häfte 

som skickas ut till alla medlemmar med Motdrag som handlar om hur man motiverar 
andra människor till en nykter livsstil 

 
att bifalla BU:s tilläggsförslag att materialet ska göras tillgänglig för alla intresserade. 
 

 
§ 81 

 
BEHANDLING AV MOTION NR 7 ANGÅENDE TJOCKARE MOTDRAG OCH 
MER PENGAR! 
 
Jessica Sandberg, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. Diskussionen hade 
varit ganska jämn, men huvudförslaget var att avslå motionen. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, yrkade att bifallsförslaget skulle tas upp till behandling. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte att 350 000 kronor kunde användas till 
någonting bättre. Han hade förstått att det motsvarade ungefär en konsulenttjänst, och att en 
sådan var att föredra framför några sidor i Motdrag. 
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, frågade om pengar. Har vi pengar eller inte? 
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Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, påpekade att det är en fråga om prioriteringar. Vi 
väljer vad vi vill använda våra pengar till. 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, tyckte att Motdrag är lagom som den är; hon 
läser lagom länge och blir lagom glad. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, påpekade att som kongressen hört under gårdagens 
förhandlingar, hade UNF gått med 1,5 miljoner minus under 2002. 
 
Oskar Jalkevik lade ett tilläggsförslag om  
 
 att  UNF verkar för att medlemmarna blir mer engagerade i Motdrags-arbetet. 
 
David Persson, motionär, kände sig engagerad. Han höll med Oskar. Han tyckte att det var 
roligt att medlemmar engagerar sig och fotar och skriver, men tyckte samtidigt att det skulle 
vara tråkigt om Motdrag inte kunde bli tjockare. En tjockare Motdrag skulle vara en roligare 
Motdrag, ansåg han. Han menade att för 350 000 kronor får man både en halvtidstjänst och 
utökat sidantal. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, höll med om att det är bra när medlemmarna är med och 
skriver och fotar. Om man inte anställer halvtidstjänsten kan man kanske öka det till 32 sidor 
igen utan att det kostar så mycket. Emma yrkade tillsammans med Sergio Manzanares, UNF 
Söderhamn, 
 
 att första att-satsen ändras till ”att budgeten utökas så att det täcker de kostnader 

ett ökat sidantal skulle innebära”, 
 
 att stryka motionens tredje att-sats. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, ansåg att frågan handlade om huruvida UNF vill ha 
professionellt material eller material gjort av UNF:are. Det finns stora ekonomiska 
möjligheter för Motdrags redaktionskommitté att skicka ut medlemmar på exempelvis 
reportageresor. Det finns även möjlighet att köpa in frilansmaterial. Detta blir inte lika dyrt 
som att anställa en halvtidstjänst, men kan ändå fylla ut sidorna. 
 
Astrid Wetterström, UNF Tirfing, ansåg inte att det behövdes fler sidor. Men det kanske är så 
att flera intressanta insändare inte kommer in för att de inte får plats? Hon höll med Oskar om 
att medlemmarna borde bli bättre på att skriva insändare i Motdrag. 
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, menade att pengarna kunde göra att man kunde föra debatter på 
ett bättre sätt eftersom man skulle kunna publicera ett svar på ett debattinlägg i 
nästkommande nummer. Som det är nu ligger manusstoppet i vägen. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, frågade David Persson om hur det egentligen är: Kan man öka 
antalet sidor utan att anställa en extragubbe och utan att kostnaderna ökar så mycket. Han 
undrade även om det finns medlemmar som vill skriva mer till Motdrag? 
 
Oskar Jalkevik, Anna Johansson, UNF Falun och Johanna Flodström, UNF Sågmyra, yrkade 
 
 att utöka Motdrags budget med 80 000 kronor 
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Elin Lundgren, fö rbundsstyrelsen, höll med Emil om att manusstoppet ligger fel till. Men det 
är ingen kostnadsfråga, utan någonting redaktören skulle kunna ändra oberoende av 
ekonomin. Det är en fråga om flexibilitet. 
 
David Persson, motionär, visste inte mycket om de ekonomiska frågorna. Men han upplevde 
att problemet var att få folk att skriva i tidningen. Han trodde att ett större och bättre Motdrag 
skulle stärka UNF, vilket i sin tur skulle kunna bringa inkomster. Pengar på Motdrag är inte 
pengar kastade i sjön. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, hade skrivit tre insändare som inte blivit publicerade. 
Han tyckte att Motdrag borde ägna minst en hel sida åt insändarna. För att göra det vore det 
bra att utöka antalet sidor. Då kanske hans insändare skulle komma in. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, tyckte att det var viktigt att medlemmarna skrev. Hon 
undrade om det var möjligt att anpassa sidantalet efter hur mycket material det finns till varje 
nummer. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, tippade på att halvtidstjänsten är det som kostar pengar. 
Ändring av antalet sidor innebär en marginell kostnad. Han tyckte att det vore roligt om det 
material som redan skrivs av medlemmar kom med. Han höll med Anna Tapper Clasborn om 
att man borde kunna variera antalet sidor. 
 

 
§ 82 

 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Susanna Odin, UNF IPADEA, begärde streck i debatten. 
 
Ingrid Larsson, presidiet, justerade talarlistan och läste upp alla yrkanden. 
 
 

§ 83 
 
SAKUPPLYSNING 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ville veta om det finns ett kongressbeslut om hur 
många sidor Motdrag ska ha. 
 
 

§ 84 
 
SAKUPPLYSNING 
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, menade att det enligt Motdrags-redaktören är svårt att 
ändra sidantalet eftersom det stör den grafiska rytmen (Robert gjorde vågrörelser med 
handen) i tidningen. 
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§ 85 
 
SAKUPPLYSNING 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, påpekade att eftersom vi inte har fastställt budgeten ännu är 
det överflödigt att besluta att utöka budgeten. 
 
 

§ 86 
 
SAKUPPLYSNING 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, upplyste om att det fanns kongressbeslut på att Motdrag 
skulle utkomma med åtta nummer per år, men ingenting om antalet sidor. 
 
 

§ 87 
 
FORTSATT BEHANDLING AV TIDIGARE STÄLLD ORDNINGSFRÅGA 
 
Kongressen beslutade 
 
att sätta streck i debatten 
 
 

§ 88 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 7 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, föreslog  
 
 att  sidantalet i Motdrag ska vara minst 24 sidor, men att redaktionen uppmanas 

att ta in fler sidor i ett nummer om bra material finns 
 
Oskar Jalkevik och Anna Johansson, UNF Falun, jämkade sig med förslaget. 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, trodde att många medlemmar inte visste att 
de kunde skriva i Motdrag. Hon tyckte att man skulle satsa mer på att informera 
medlemmarna om denna möjlighet. Sedan påpekade hon att man bara kan lägga till fyra sidor 
i taget. 
 
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, funderade på att man kanske skulle minska 
storleken på bilderna i stället för att utöka antalet sidor. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, viftade med ett exemplar av Motdrag och tyckte att 
layouten skulle behållas eftersom vi har fått pris för den. Men han efterfrågade mer debatt och 
fler sidor. Han uppmanade kongressen att fundera över att utöka sidantalet. 
 



 49 av 167 

Oskar Jalkevik, UNF Falun, lämnade layouten åt dem som kan det bättre. Han tyckte att vi 
skulle utöka antalet sidor men inte anställa någon mer. För övrigt hoppades han att fler ville 
stödja förslaget om att utöka budgeten med 80 000 kronor. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, tyckte att det var töntigt att layouten skulle styra; att man 
till exempel skulle ha ett svart streck i stället för en viktig debattartikel. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, poängterade att det är kongressen som bestämmer vad 
Motdrag ska innehålla – inte layouten. 
 
David Persson, motionär, påpekade att det i stadgarna står att UNF är en nykterhets- och 
kulturorganisation. Såklart ska vi inte vara slavar under någon sträng layout-mall, men visst är 
det snyggt med de stora bilderna? David tyckte att Motdrag skulle vara ”stor, snygg och 
jättebra”. Motionärerna skulle vilja yrka bifall på Emma Kläppeviks förslag, men det får de 
inte. 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, menade att pengar inte är problemet. Problemet är inte 
heller att medlemmarna behöver bli mer engagerade i Motdrag utan att Motdrag behöver bli 
mer engagerat i medlemmarna. 
 
 

§ 89 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, undrade hur voteringen skulle gå till. Efter förslag från Robert 
Damberg, UNF Unga viljor, fastställdes en propositionsordning. 
 
 

§ 90 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 7 
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla Sergio Manzanares och Emma Kläppeviks förslag att första att-satsen ändras 

till ”att budgeten utökas så att det täcker de kostnader ett ökat sidantal skulle 
innebära”, samt 

 
att bifalla Andreas Runnemos förslag att sidantalet i Motdrag ska vara minst 24 sidor, 

men att redaktionen uppmanas att ta in fler sidor i ett nummer om bra material finns. 
 
 

§ 91 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, ställde en fråga om hur hennes och Sergios förslag såg ut. 
Ingrid Larsson, presidiet, läste upp förslaget. 
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§ 92 

 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 7 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionens att-sats nummer 3 
 
att bifalla Oskar Jalkeviks tilläggsatt-sats att UNF verkar för att medlemmarna blir mer 

engagerade i Motdrags-arbetet. 
 
 

§ 93 
 
PRAKTISK INFORMATION 
 
Espen Bjordal och Andreas Lood gjorde reklam för Drogvägrarnas kulturfestival och 
förklarade hur man anmäler sig. 
 
 

§ 94 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 8 ANGÅENDE MILJONER FÖR MISSBRUK! 
 
Linus Tingdahl, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. Motionen hade fått 
många avslagsyrkanden, några bifall och ett tilläggsförslag som kom upp ganska sent.  
 
Sergio Manzanares, motionär, lyfte upp bifallet till motionens tredje att-sats. Han hade precis 
fått höra att även skraplotter är beroendeframkallande. Bland ungdomar är det dessa som är 
värst. Han tyckte att det vore tråkigt om UNF förlorade pengar, men tyckte att vi borde 
försöka hitta andra inkomstkällor. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, svarade på frågan om vad förbundsstyrelsen har gjort. 
IOGT-NTO har jobbat mer än UNF med att söka alternativa inkomstkällor. Bland annat har 
man försökt med konsultverksamhet, telemarketing, logistik och ett fondbolag. Inget av dessa 
har lyckats. Däremot har lotteriet gjort det. Förklaringen till detta är, vid sidan av att lotteriet 
har kompetent personal, att enbart staten och folkrörelserna har rätt att driva 
lotteriverksamhet. Även UNF har diskuterat telemarketing. Frågan är bordlagd just nu, men 
Morgan menade att den är viktig. Man försöker även söka pengar utifrån, vilket man har gjort 
till ett par av de projekt som pågår nu. 
 
Johan Goude, UNF Godtemplarorden, poängterade att det är farligt att stå bara på ett ben. Han 
frågade sig vad som skulle hända om vi förlorade lotteriverksamheten, och menade att det 
måste finnas andra finansieringsmöjligheter. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, förklarade att problemet med bidragen är att de styrs av 
staten. Inkomsterna från lotteriet kan vi däremot styra över. Dock höll han med om att vi 
borde söka andra inkomstkällor. 
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Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte att man var bra naiv om man trodde att man 
skulle kunna ersätta lotteriet med andra inkomstkällor. 
 
Johan Goude, UNF Godtemplarorden, förtydligade att han yrkade bifall på den tredje att-
satsen, och att det inte handlar om att byta inkomstkälla hux flux. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, menade att lotteriet inte är av den mest 
beroendeframkallande sorten. Dock är även skraplotter ett problem då de skapar 
spelberoende. Apropå frågan om vad som skulle hända om lotteriintäkterna upphörde totalt, 
förklarade han att UNF skulle klara sig ett år innan verksamheten skulle tvingas till 
nedläggning.  
 
Sergio Manzanares, motionär, hade ett nytt yrkande på gång. Han menade fortfarande att det 
var omoraliskt att tjäna pengar på missbruk och tyckte inte att organisationen skulle nöja sig 
med att enbart ha lotterierna som inkomstkälla. Han föreslog kongressen besluta 
 
 att UNF inom tio år inte ska vara beroende eller ta emot pengar från IOGT-

NTO-lotterierna 
 
 

§ 95 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, begärde streck i debatten. Ingrid Larsson, presidiet, justerade 
talarlistan och yrkandelistan. 
 
Kongressen beslutade 
 
att sätta streck i debatten. 
 
 

§ 96 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 8 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, menade att det säkert går att ha verksamhet utan 
lotteriintäkterna, men inte i samma omfattning. Man kan inte få fram motsvarande belopp. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, tyckte att det vore bra om UNF kunde fortsätta med 
verksamheten oberoende av lotteriintäkterna och yrkade därför bifall till motionärens tredje 
att-sats. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, yrkade avslag till Sergios förslag om att UNF ska vara 
oberoende av lotteriverksamheten inom tio år. Dock tyckte han att organisationen borde 
anstränga sig för att finna nya resurser. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, trodde inte att risken för att fastna i missbruk var så stor. 
Samtidigt räddar UNF:s verksamhet så många från att fastna i missbruk av alkohol, narkotika 
och ”annan skit”. Hon yrkade avslag på Sergios förslag. 
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Johan Goude, UNF Godtemplarorden, underströk det omoraliska i lotterierna. Han frågade sig 
vad som skulle hända om eller när lotteriverksamhet på grund av risken för missbruk blev 
olaglig. 
 
Sergio Manzanares, motionär, menade att man inte blir missbrukare så fort man tar en folköl 
heller. Han menade att vi måste vara medvetna om problemet med lotterierna. 
 
Sara Marie Pettersson, UNF Saftpiraterna, tyckte att det var bra att trappa ned 
lotteriberoendet, men att tio år var för kort tid. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionens första att-sats 
 
att avslå motionens andra att-sats 
 
att bifalla motionens tredje att-sats att UNF jobbar aktivt med att söka alternativa 

ekonomiska resurser. 
 
 

§ 97 
 
SAKUPPLYSNING 
 
Jennifer Oskarsson påpekade att det inte finns någonting som heter IOGT-NTO-lotterierna. 
Om det var Miljonlotterierna så tyckte hon att det borde stå. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, trodde nog att det var Miljonlotterierna som menades. 
 
Sergio Manzanares, motionär, jämkade sig med formuleringen. 
 
 

§ 98 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 8 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå Sergios förslag att UNF inom tio år inte ska vara beroende eller ta emot pengar 

från IOGT-NTO-lotterierna. 
 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, och Emil Österlund, UNF Bjurz, reserverade sig mot 
beslutet att avslå Sergios förslag. 
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§ 99 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 9 ANGÅENDE MEDLEMMARS KAMP INOM 
NATIONELL OCH EUROPEISK ALKOHOLPOLITIK  
 
David Persson, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. 
 
Kongressen beslutade 
 
att   bifalla motionen i sin helhet. 
 
 

§ 100 
 

BEHANDLING AV MOTION NR 10 ANGÅENDE VÄRVA FLER! 
 
Björn Berglin, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. Han tackade 
ombudsrepresentanten Nina ”Nina-Mia” Eriksson som hjälpt honom med skärmen. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, Sofia Ivarsson, UNF Ludvika, och Erik Wiklund, UNF Hirrvi 
Hyppää, yrkade bifall med tilläggsförlaget  
 
 att motionärerna själva skulle genomföra motionen 
 
Sergio Manzanares, motionär, förklarade att motionärerna jämkade sig med förslaget, under 
förutsättningen att de fick hjälp med att uppfylla målsättningen. 
 
Erik Wiklund, UNF Hirrvi Hyppää, tyckte att motionen var märklig. Att öka antalet 
medlemmar är någonting man arbetar med hela tiden och inte någonting man ska ta 
kongressbeslut om. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, höll med Erik och framhöll vikten av att medlemmarna 
verkligen vet vad UNF är och att vi inte bara värvar för värvandets skull. Det viktiga är att de 
som värvas är engagerade och känner för samma saker. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, trodde att Sergio och Emil skulle kunna värva massor med 
medlemmar, eftersom de är så söta. Hon höll dock med Anna och beredningsutskottet om att 
UNF borde satsa mer på kvalitet än kvantitet. 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, tyckte att Erik Wiklunds åsikt om att man inte ska ha mål 
för antalet värvade var konstigt. Hon trodde att Erik menade att han tyckte att det föreslagna 
antalet värvade var för stort. För övrigt tyckte hon att man visst kan spela innebandy i UNF, 
bara man ställer upp på idéerna. 
 
 

§ 101 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Ulf Engström, UNF Rörelse aktiv, föreslog streck i debatten. 
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§ 102 
 
INLÄMNING AV YRKANDE 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, yrkade  
 
 att alla människor i världen mellan 13 och 25 ska vara medlemmar i UNF eller 

liknande organisation. 
 
 

§ 103 
 

FORTSATT BEHANDLING AV TIDIGARE STÄLLD ORDNINGSFRÅGA 
 
Ingrid Larsson, presidiet, justerade talar- och yrkandelistan. Hon föreslog även att kongressen 
skulle ajournera sig för lunch, och skjuta upp behandlingen 
 
Kongressen beslutade 
 
att sätta streck i debatten. 
 
 

§ 104 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NUMMER 10 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, trodde att det kunde bli så att man skyfflar in folk bara för att 
öka medlemsantalet. I stället borde vi satsa på att engagera de medlemmar vi har. Det svåra är 
inte att värva, utan att behålla medlemmar. 
 
Jacob Johansson, UNF Klippan, blev rädd när det talades om kvalitet i stället för kvantitet. Ur 
de många får vi de medlemmar som stannar kvar och stärker organisationen. Man måste vaska 
mycket sand, sa han, för att få fram guldkornen. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, undrade varför man inte lika gärna kunde 
åttadubbla antalet medlemmar. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, tyckte visst att det var bra med många medlemmar som 
spelade innebandy. Precis som Martin var hon dock rädd att UNF massvärvar utan att få fram 
budskapet. Hon påpekade återigen att det ska vara medlemmar som har grepp om och ställer 
upp på UNF:s ideologi. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motion nummer 10 
 
att avslå Andreas Runnemos tilläggsfö rslag. 
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§ 105 

 
UTDELNING AV SPJUTSPETSPENNAN 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, läste upp en motivering på rim: 
 
”Årets spjutspetspenna går till en grupp 
En förening som aldrig ger upp 
Som visat envishet och engagemang 
I radion har de hörts med lysande klang 
I tidningar formulerat, helt utan sans, 
Insändare med stilig elegans 
Denna motivering är inget skämt 
De har synts och hörts överallt och jämt 
Så spjutspetspennan tvåtusenträä 
Går till UNF Hirrvi Hyppää” 
 
Föreningens ombudsrepresentanter tog emot priset framför en applåderande kongress. 
 
 

§ 106 
 
UPPLYSNINGAR 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, upplyste om var det nya förslaget på stadgar kunde 
hittas. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, upplyste om hur eftermiddagens SM i OP och utflykt till 
Bodaborg skulle gå till. 
 
Malin Robertsson, kansliet, informerade om nyckelband och sade att kvällsmaten serverades 
på Bodaborg. 
 
 

§ 107 
 
AJOURNERING 
 
Klockan 12.35 ajournerade sig kongressen till torsdag klockan 10.30. 
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Torsdagen den 10 juli    FJÄRDE SESSIONEN  
 
      Ordförande Lena Gustafsson  
        Christer Wik 
      Sekreterare Camilla Berner 

     Björn Berglin 
 
 

§ 108 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Förhandlingarna återupptogs klockan 10.30. 
 
 

§ 109 
 
PRAKTISK INFORMATION 
 
Lena Gustafsson, presidiet, informerade om att alla som skulle åka hem med bussarna på 
söndag måste skriva upp sig på anslagna listor.  
 
 

§ 110 
 
LIMERICK 
 
Andreas Lood läste en limerick.  
 
 

§ 111 
 
OMBUDSUPPROP 
 
Camilla Berner förrättade ombudsupprop. Kongressen beslutade 
 
att fastställa antalet ombud till 107 stycken. 
 
 

§ 112 
 
ÄNDRINGAR I FÖREDRAGNINGSLISTAN 
 
Lena Gustafsson, presidiet, berättade att eftersom man inte haft tid att behandla motion 
nummer 11, (punkt 9j i föredragningslistan) i plenum, kommer så detta att ske klockan 15.15 i 
eftermiddag, mellan de två mötestorgen. Vidare gav hon ombuden en uppmaning att utnyttja 
mötestorgen, så att vi kan komma till beslut snabbt i plenum. 
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§ 113 
 
FASTSTÄLLANDE AV ANTALET LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 
Andreas Lood, valberedningen, föredrog valberedningens förslag om antalet ledamöter i 
förbundsstyrelsen 
 
Valberedningen föreslog kongressen besluta  
 
 att förbundsstyrelsen 2003-2005 ska bestå av 13 ledamöter. 
 
Kongressen beslutade 
 
att förbundsstyrelsen 2003-2005 ska bestå av 13 ledamöter. 
 
 

§ 114 
 

NOMINERINGAR TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN 
 
Andreas Lood, valberedningen, föredrog valberedningens förslag till förbundsstyrelse 
 
Valberedningen föreslog kongressen besluta 
 
 att till förbundsordförande välja Teresia Pedersen, Kista, 
 
 att till vice förbundsordförande välja Erik Wagner, Göteborg, 
 
 att till sekreterare välja Björn Berglin, Östersund, 
 
 att till kassör välja Mattias Ravander, Östra Ryd, 
 
 att till utbildningsledare välja Andreas Ericsson, Växjö, samt 
 
 att  till ledamöter välja Björn Jönsson, Göteborg, 
     Andreas Holmberg, Örebro, 
     Erik Wiklund, Östersund, 
     Josephine Kalm, Ljungsbro, 
     Nina Svensson, Göteborg, 
     David Persson, Jakobsberg, 
     Ragnhild Karlsson, Kalmar, 
     Gabriela Velasquez, Uppsala, 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, föreslog  
 
 att till förbundsordförande välja Linnéa Forsberg, 
 
 att till vice förbundsordförande välja Andrea Lavesson, 
 
 att till sekreterare välja Emil Österlund 
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 att  till kassör välja Elin Lundgren 
 
 att till utbildningsledare välja Marcus Karlsson, samt 
 
 att till ledamöter välja  Anngela Ingvarsson 
     Salam Kaskas 
     Peter Geijer  
     Hugo Hermansson 
     Sofia Ivarsson 
     Jacob Johansson 
     Camilla Berner   
 
Jacob Johansson, UNF Klippan, föreslog vidare 
 

att till ledamot välja  Robert Damberg. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, föreslog  
 

att till kassör välja Andreas Lood. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, frågade valberedningen varför tre av de ordinarie 
ledamöterna i valberedningen hoppat av och två ersatts, sedan den tillsattes för två år sedan. 
 
Andreas Lood, valberedningen, svarade, att Ted Callander ställde sin plats till förfogande på 
grund av att han börjat arbeta på kansliet. De suppleanter som då fanns kvar var Björn Berglin 
och Jacob Johansson, och då dessa båda redan var nominerade till poster i förbundsstyrelsen 
kunde ingen av dem fylla den vakanta platsen i valberedningen. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, påpekade att Liza Viktorsson också fanns som 
suppleant till valberedningen. Han undrade vidare om hur mycket Anja Björkland engagerat 
sig i valberedningsarbetet. 
 
Andreas Lood, valberedningen, berättade att Anja inte kunnat närvara under alla möten på 
grund av att hon blivit mamma sedan förra kongressen, men att hon inte hoppat av sin plats. 
 
Linnéa Forsberg, medlem, frågade Andreas Lood om hur det kommer sig att han som 
sammankallande i valberedningen själv står som motförslag.  
 
Andreas Lood, valberedningen, svarade att de arbetat i över ett år med att lägga förslag till ny 
förbundsstyrelse. Valberedningens ledamöter har valt att inte kandidera själva av olika 
anledningar. Andreas planer för framtiden har för en kort tid sedan ändrats, och detta har gjort 
att han nu kan kandidera till posten som kassör. 
  
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, tyckte att man i valberedningen borde ha vissa 
principer. Han tyckte inte det var passande att valberedningens ordförande själv kandiderade 
till platsen som kassör i förbundsstyrelsen. Om man är valberedningens ordförande bör man 
hoppa av om man vill sitta i FS. 
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Andreas Lood, valberedningen, svarade att han tyckte det var tråkigt att Sergio inte hade 
något förtroende för honom, och hoppades att få många frågor på torget. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, tyckte inte att det spelade någon roll att Andreas sitter med i 
valberedningen, det hindrar honom inte från att vara en bra kandidat. 
 
David Persson höll med Anna Johansson, och ville påminna om att när Sergio själv satt i 
Gävleborgs distrikts valberedning föreslog han sig själv till ny distriktsordförande. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, förklarade att det vid det tillfället inte fanns någon 
annan kandidat till posten. Andreas Lood kandiderar på kongressen till en plats som han själv 
nominerat en annan person till. 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, tyckte att det skulle kännas främmande att göra som 
Andreas Lood. Vidare önskade hon att någon från den äldre generationen kunde berätta att det 
finns något som kallas etik och moral. 
 
 

§ 115 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, yrkade på streck i debatten, och tyckte att dessa frågor 
hellre borde diskuteras på torget. 
 
Kongressen beslutade  
 
att sätta streck i debatten. 
 
Linnéa Forsberg, medlem, ville uppmana ombuden att gå och prata med alla föreslagna till 
posterna.  
 
Kongressen beslutade 
 
att nomineringarna för avslutade. 
 
 

§ 116 
 
INFORMATION FRÅN PRESIDIET 
 
Lena Gustafsson, presidiet, berättade om hur valen skulle gå till. Om man av någon anledning 
inte längre skulle vilja kandidera till en plats i förbundsstyrelsen måste man aktivt avsäga sig 
sin kandidatur före valet, detta gäller även den automatiska kandidaturen till ledamot. Om 
man avsäger sig efter att ha blivit invald i förbundsstyrelsen blir styrelsen en person mindre.  
 
I de fall där flera föreslagna finns till en post föreslås kongressen gå direkt till sluten 
omröstning.  
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§ 117 
 
AJOURNERING 
 
Klockan 11.00 ajournerades kongressen för torg och lunch.  
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Torsdagen den 10 juli    FEMTE SESSIONEN  
 
      Ordförande Åsa Jacobson 
        Anders Ringnér 
        Lena Gustafsson 
        Christer Wik 
      Sekreterare Camilla Berner 
        Björn Berglin 
 
 

§ 118 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Åsa Jacobson, presidiet, återupptog förhandlingarna klockan 13.34. 
 
 

§ 119 
 
PRESENTATION 
 
Åsa Jacobson och Anders Ringnér presenterade sig som de nya presidieordförandena och sade 
att de tyckte det var roligt att vara här hos UNF. 
 
 

§ 120 
 
OMBUDSUPPROP 
 
Björn Berglin, presidiet, förrättade ombudsupprop. 
 
 

§ 121 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, påpekade att presidiets förfarande vid uppropet var aningen 
bristfälligt. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, lämnade tips på hur det kan gå till istället.  
 
Björn Berglin, presidiet, tog till sig synpunkterna och började om med uppropet. 
 
 

§ 122 
 
FORTSATT OMBUDSUPPROP  
 
Kongressen beslutade 
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att fastställa antalet närvarande ombud till 98 stycken. 
 
 

§ 123 
 
INFORMATION 
 
Kongressvärd Linus Tingdahl lämnade information om kvällens Beach Party vid Vätterns 
strand. Det kommer att anordnas en tävling under kvällen. För den gäller att varje UNF:are 
hittar en Junis och slår sig ihop med den och tillsammans anmäler sig till tävlingen senast 
klockan 19.30.  
 
 

§ 124 
 
HÄLSNING  
 
Mikael Premberg, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, kom med hälsningar från NSF. Han 
talade om det goda samarbete som finns inom rörelsefamiljen. NSF är stolta över det 
alkoholpolitiska arbete som UNF bedriver, vilket NSF inte har men som de kan lära mycket 
av. Olika människor passar för och tycker om olika saker och därför kompletterar våra 
förbunds verksamheter varandra bra.  
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, tackade Mikael och överlämnade en t-shirt.  
 
 

§ 125 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, undrade om motion nummer elva inte skulle tas upp till 
behandling.  
 
Åsa Jacobson, presidiet, påminde om att information om när denna motion skall tas upp för 
behandling gavs i morse.  
 
 

§ 126 
 

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 1 ANGÅENDE DROGPOLITISKT 
PROGRAM 
 
Elin Lundgren och Erik Wagner, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till 
drogpolitiskt program.   
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att anta förslaget till UNF:s drogpolitiska program. 
  
Martin Kjellin och Johannes Nygren, program- och stadgeutskottet föredrog PoSU:s yttrande 
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nummer 2 angående drogpolitiskt program. 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 
 att avslå förbundsstyrelsens förslag till drogpolitiskt program, 
 
 att    vid kongressen revidera det nuvarande drogpolitiska programmet, samt 
 
 att    ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till kongressen 2005 ta fram ett mer    
 genomarbetat förslag till nytt drogpolitiskt program. 
 
 

§ 127 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER TVÅ ANGÅENDE TEMA 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag angående tema.  
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att anta förslaget till ny inriktning för tema. 
 
Marcus föredrog också förbundsstyrelsens tilläggsförslag till tema, vilket lyder: 
 
”Materialet kommer att omarbetas och anpassas till olika verksamhetsmetoder. Man kommer 
kunna välja mellan dessa metoder när man jobbar i ett tema-projekt. 
 
Exempel på metoder är teater, radio, film, idrott och opinionsbildning.” 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att    lägga detta förslag till övriga förslaget om tema.  
 
Andreas Runnemo och Ulf Engström, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nummer 
11, angående tema. 
 
Beredningsutskottet  föreslog kongressen besluta 
 
 att    UNF:s tre grundpelare ska vara nykterhet, demokrati och internationell  
 solidaritet och i linje med detta ersätta det andra stycket i förbundsstyrelsens  
 förslag med följande stycke: 

 
”UNF:s tre teman ska i fortsättningen vara nykterhet, demokrati och 
internationell solidaritet. Grunden i tema ska alltså vara vår vision som är en 
nykter, demokratisk och solidarisk värld och ett sätt att komma närmare 
visionen är att i sin förening arbeta med projekt utifrån detta. Vissa projekt 
kan handla om mer än ett område, detta tror vi är viktigt då nykterhet, 
demokrati och internationell solidaritet inte ska ses som skilda områden utan 
som att de hänger ihop med varandra.”, samt 
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 att med dessa ändringar anta förbundsstyrelsens förslag. 
 
 

§ 128 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 3 ANGÅENDE UNF:S 
ARBETSPLAN FÖR 2004 OCH 2005 
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan för 
åren 2004-2005.  
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att    anta förslaget till arbetsplan för 2004 och 2005. 
 
Andreas Runnemo och Ulf Engström, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nummer 
12, angående arbetsplan.  
 
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
 att    förbundsstyrelsens förslag antas i sin helhet med följande ändringar: 
 
 att    rubriken ”Vår vision är en drogfri, demokratisk och solidarisk värld” ska     

ändras till ”Vår vision är en nykter, demokratisk och solidarisk värld samt att    
ändra på motsvarande sätt i stycket under. 

 
 att    punkten ”Påverka europeisk alkoholpolitik” ska ändras till ”Föreningar ska  

erbjudas att arbeta med projekt: alkoholpolitik och internationell drogpolitik. 
 
 att    punkten ”Föreningar ska erbjudas att arbeta med projekt: internationell 

drogpolitik och alkoholpolitik” ska ändras till ”Föreningar ska erbjudas att 
arbeta med projekt: alkoholpolitik och internationell drogpolitik”. 

 
 att    punkten ”Ledare i UNF ska uppmuntras” ska ändras till ”Drivande krafter i 

UNF ska uppmuntras”. 
 
 

§ 129 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NUMMER 19 ANGÅENDE ETT NYTT UNF! 
 
Emil Österlund, motionär på uppdrag av UNF Dalarnas årsmöte, föredrog motionen. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 19 
angående Ett nytt UNF!. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att    anse motionen besvarad. 
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Martin Kjellin, Program- och stadgeutskottet, fördrog PoSU:s yttrande nr 10 över motion nr 
19 angående Ett nytt UNF! 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 
 att    avslå motionen. 

 
 

§ 130 
 
HÄLSNING 
 
Linda Säll från Forum Syd berättade om Forum Syds möjligheter att hjälpa till med att arbeta 
med olika utvecklingsprojekt. Hon inbjöd alla till att diskutera utvecklingsprojekt och inbjöd 
också till en utbildning senare i höst. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, tackade henne för besöket och överlämnade en t-shirt.  
 
 

§ 131 
 
VAL AV YTTERLIGARE SKÄRMANSVARIG 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att    välja Mathias Lövström till skärmansvarig. 
 
Kongressen beslutade 
 
att välja Mathias Lövström till skärmansvarig. 
 
 

§ 132 
 
ÖVERGÅNG TILL PÅVERKANSTORG 
 
Åsa Jacobson, presidiet, uppmanade alla att gå till påverkanstorget, och meddelade att 
återsamling för fortsatta förhandlingar i plenum var klockan 15.15. 
 
 

§ 133 
 

FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 
 
Anders Ringnér, presidiet, återupptog förhandlingarna klockan 15.17. 
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§ 134 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 99, 100 och 111 lämnade förhandlingarna. 
 
Ombud nummer 68 anmälde närvaro. 
 
Kongressen beslutade  
 
att justera röstlängden till 95 ombud. 
 
 

§ 135 
 
BEHANDLING AV MOTION NUMMER 11 ANGÅENDE: VI BLIR FLER 
 
Björn Berglin, skärmansvarig, föredrog diskussionen från påverksanstorget på tisdag 
eftermiddag.  
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, lyfte tilläggsförslag 3 över strecket ”att juniorer i UNF-ålder ska 
få Motdrag”. Han sade att detta skulle vara ett steg på vägen mot en smidigare övergång från 
Junis till UNF. 
  
Andrea Ström Fredriksson, motionär, sade att motionärerna nu diskuterat angående det aktiva 
val som förbundsstyrelsen sade sig vilja se hos juniorerna. Motionärerna ansåg att avläggning 
av nykterhetslöftet är ett aktivt ställningstagande och borde räcka. Andrea pratade om 
beredningsutskottets förslag där de har föreslagit ”att UNF går ut med ett erbjudande till alla 
juniorer som fyllt 13 år om att bli medlemmar i UNF”. Enligt Junis förbundsordförande Eva 
Blomqvist som motionären pratat med borde det ske redan idag men det gör det inte. 
Motionärerna ansåg att dagens insatser för att få med juniorer i UNF inte är tillräckliga. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, efterlyste sina viktiga papper. Sedan undrade han om det 
verkligen är möjligt att ha en automatisk övergång mellan förbunden. Han hade i åtanke hur 
det fungerar med bidragsregler och vad som händer om Junis kongress beslutar att ta bort den 
övre åldersgränsen för medlemmar i Junis. 
 
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, upplyste om att Junis redan fattat ett sådant beslut 
om åldersgränsen. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, ville lyfta motion nummer 11 över strecket.  
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, ville veta hur det ska gå till rent praktiskt med den här frågan 
kan verkligen UNF:s kongress ta beslut om vad som ska hända med Junis medlemmar? Hon 
undrade om det inte var en fråga för båda kongresserna att behandla.  
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, undrade om alla medlemmar i Junis är löftesbundna.  
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§ 136 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132 och 133, lämnade 
förhandlingarna för ombudsfotografering.  
 
Ombud nummer 77 kom tillbaka till förhandlingarna. 
 
Röstlängden justerades till 85 ombud. 
 
 

§ 137 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NUMMER 11 ANGÅENDE: VI BLIR 
FLER 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, påpekade att det i motionen står att man ska verka för en 
automatisk övergång och inte att kongressen ska besluta om att det ska vara så. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, berättade att de junisar hon har får skriva på löftet när 
de blir medlemmar oavsett ålder.  
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, undrade igen om bidragsreglerna. Om inte alla junisar är 
löftesbundna kanske alla som är det kan få gå över till UNF, funderade han. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, trodde inte att bidragsreglerna skull innebära några 
problem, eftersom medlemsavgiften helt enkelt betalas till UNF istället för till Junis och då är 
det i UNF medlemmen registreras som medlem. 
 
Andrea Ström Fredriksson, UNF Ludvika, sade att hon tyckte det var en ändå större anledning 
att verka för en automatisk övergång om åldersgränsen tagits bort. Förslaget skulle bara gälla 
de löftesbundna junisarna. Vidare jämförde hon med den automatiska övergången mellan 
UNF och IOGT-NTO. Hon tyckte också att alla juniorer borde vara medvetna om UNF och 
dess grundsatser och program. 
  
Kongressen beslutade  
 
att  avslå första att-satsen,  
 
att i övrigt anse motionen besvarad, 
 
att UNF går ut med ett erbjudande till de juniorer som skall fylla 13 år om att bli 

medlemmar i UNF, samt 
 
att juniorer i UNF-ålder ska få Motdrag.  
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§ 138 
 
BYTE AV PRESIDIUM  
 
I samband med att kongressens ordförandepar avlöstes leddes ombudsförsamlingen i allsång 
av Anders Ringnér. Anders Ringnér och Åsa Jacobson ersatte Christer Wik och Lena 
Gustafsson som presidieordförande. 
 
 

§ 139 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NUMMER 12 ANGÅENDE EN NY ORDNING ÄR 
MÖJLIG 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, föredrog FS yttrande över motion nummer 12 angående En 
ny ordning är möjlig. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att    avslå motionen.  
 
Martin Kjellin, program- och stadgeutskottet, föredrog utskottets yttrande nummer 3 över 
motion nummer 12 angående En ny ordning är möjlig. 
 
PoSU instämde i förbundsstyrelsens yttrande och föreslog därför kongressen besluta  
 
 att    avslå motionen. 
 
 

§ 140 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NUMMER 13 ANGÅENDE VART ÄR RÖRELSEN 
PÅ VÄG? 
 
Förbundsstyrelsen uppmanade alla ombud att själva läsa vad förbundsstyrelsen har tyckt i 
frågan. 
  
Martin Kjellin, program- och stadgeutskottet, föredrog utskottets yttrande nummer 4 över 
motion nummer 13 angående Vart är rörelsen på väg? 
 
PoSU föreslog kongressen besluta  
 
 att behandla motionen, 
  
 att    bifalla första att-satsen samt 
  
 att    avslå andra att-satsen. 
 
 
 



 69 av 167 

§ 141 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud 99 och 100 anmälde att de återkommit till förhandlingarna. 
 
Röstlängden justerades till 87 ombud. 
 
 

§ 142 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 14 ANGÅENDE INTERNTIDNING 
 
Erik Wiklund, motionär föredrog sin motion. 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 14 
angående Interntidning. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att    avslå motionen. 
 
Martin Kjellin, program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s yttrande nr 5 över motion 14 
angående Interntidning. 
 
PoSU instämmde i förbundsstyrelsens yttrande och föreslog därför kongressen besluta 
 
 att    avslå motionen. 
 
 

§ 143 
 
ORDNINGSFRÅGA 
Ett ombud av okänt ursprung undrade från sin plats i ombudsbänken om inte röstlängden 
skulle justeras. 
 
Åsa Jacobson, presidiet, svarade att vi justerar röstlängden när vi närmar oss beslut, och att 
presidiets sekreterare under tiden löpande justerar röstlängden. 
 
 

§ 144 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 15 ANGÅENDE DEFINITIVT FEMTI SPÄNN 
 
Emil Österlund, motionär, föredrog sin motion 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att  bifalla motionens första att-sats samt 
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 att avslå andra och tredje att-satsen. 
 
Martin Kjellin, Program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s yttrande nr 6 över motion nr 
15 angående Definitivt femti spänn. 
 
PoSU instämmde i förbundsstyrelsens yttrande och föreslog därför kongressen besluta 
 
 att bifalla första att-satsen samt 
 
 att avslå andra och tredje att-satsen. 
 

 
§ 145 

 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 16 ANGÅENDE FLERA MÖJLIGHETER ATT 
BETALA MEDLEMSAVGIFTEN  
 
Andreas Ericsson, motionär, föredrog motion nummer 16. 
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 16 
angående Fler möjligheter att betala medlemsavgiften. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att avslå motionen. 
 
Martin Kjellin, program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s yttrande nr 7 över motion nr 6 
angående Fler möjligheter att betala medlemsavgiften. 
 
PoSU instämde i förbundsstyrelsens yttrande och föreslog därför kongressen besluta 
 
 att avslå motionen. 
 
 

§ 146 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 132 och 133 kom tillbaka till förhandlingarna. 
 
Röstlängden justerades till 89 ombud. 
 
 

§ 147 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 17 ANGÅENDE LÅT ALLA ÅKA! 
 
Sergio Manzanares, motionär, föredrog motion nummer 17. 
 
Andrea Lavesson, förbundsstyreslsen, ansåg förbundstyrelsens yttrande över motionen 
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föredraget. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att avslå motionen. 
 
Martin Kjellin, Program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s yttrande nr 8 över motion nr 
17 angående Låt alla åka! 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 
 att avslå motionen, 
 
 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att informera tydligare om möjligheterna att 

söka bidrag till kursavgifter samt 
 
 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att överväga att sänka kursavgifterna. 
 
 

§ 148 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 18 ANGÅENDE BYT NAMN PÅ UNF 
 
Linnéa Forsberg, motionär, föredrog motion nummer 18. 
 
Björn Jönsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 18 
angående Byt namn på UNF. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att avslå samtliga tre att-satser i motionen. 
 
Martin Kjellin, Program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s yttrande nr 9 över motion 18 
angående Byt namn på UNF. 
 
PoSU instämmde i förbundsstyrelsens yttrande och föreslog därför kongressen besluta 
 
 att avslå motionen. 
 
 

§ 149 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 20 ANGÅENDE ALLA MEDLEMMAR SKA 
KUNNA KÄMPA 
 
Andrea Ström Fredriksson, motionär, föredrog motion nummer 10. 
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 20 
angående Alla medlemmar ska kunna kämpa, och rättade till ett fel som smugit sig in i 
handlingarna. 
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 
 att bifalla motionens första att-sats samt 
 
 att avslå motionens andra att-sats. 
 
Martin Kjellin, Program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s yttrande nr 11 över motion nr 
20 angående Alla medlemmar ska kunna kämpa. 
 
PoSU föreslog kongressen besluta  
 
 att avslå motionen. 
 
 

§ 150 
 
INFORMATION 
 
Kongressvärd David Persson informerade skärmansvariga och ombudsrepresentanter inför 
torget.  
 
Malin Robertsson lämnade praktisk information om kvällens happenings.  
 
 

§ 151 
 
UPPMANING 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, påminde om att lyfta stolarna så att inte Junis 
kongressombud blir ledsna.  
 
 

§ 152 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, undrade om kongressen inte behöver välja en yt terligare 
ombudsrepresentant eftersom kongressen valde en ytterligare skärmansvarig tidigare. 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, svarade att det inte behövdes eftersom den nye 
skärmansvarige valdes på grund av att andra skärmansvariga lämnat kongressen. 
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§153 
 
AJOURNERING  
 
Kongressen beslutade  
 
att  ajournera förhandlingarna  för mötestorg och nattvila till fredag morgon klockan 

09.00. 
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Fredag den 11 juli    SJÄTTE SESSIONEN  
 
      Ordförande Åsa Jacobson 
        Anders Ringnér 
      Sekreterare Camilla Berner 
        Björn Berglin 
 
 

§ 154 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Åsa Jacobson återupptog förhandlingarna klockan 09.10. Hon förklarade att det var helt 
naturligt att vara trött, att det hör till att man är vaken hela nätterna och gör kul saker, när man 
är på kongress. 
 
 

§ 155 
 
OMBUDSUPPROP 
 
Björn Berglin, presidiet, förrättade ombudsupprop. 
 
Kongressen beslutade 
 
att  fastställa röstlängden till 87 röstberättigade närvarande ombud.  
 
 

§ 156 
 
MORGONGYMNASTIK 
 
Anja Ragnarsson ledde ombudsförsamlingen i gemensam morgongymnastik, för att få igång 
blodcirkulationen. 
 
 

§157 
 
PRESENTATION 
 
Malin Robertsson tillsammans med övrig personal från UNF:s kansli presenterade sig själva 
och vad de jobbar med.  
 
 

§ 158 
 
HÄLSNING  
 
Birgitta Olli från SalusAnsvar kom förbi för att berätta om försäkringar. Lite småtråkigt 
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tyckte hon själv men viktigt ändå. Hon informerade om att alla UNF:are alltid är försäkrade 
på UNF-arrangemang. Vidare ville hon påminna allmänt om försäkringar och att det är bra att 
tänka efter före.  Birgitta önskade oss en fortsatt trevlig och spännande kongress och hälsade 
alla välkomna att diskutera försäkringar med henne. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, tackade Birgitta och överlämnade en tröja. 
 
 

§ 159 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 1 ANGÅENDE DROGPOLITISKT 
PROGRAM 
 
David Persson, skärmansvarig, redogjorde för diskussionen och huvudförslaget från torget. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, lyfte förslag 1c över strecket, dvs PoSU:s föreslag att avslå 
förbundsstyrelsens förlag till drogpolitiskt program, att vid kongressen revidera det nuvarande 
drogpolitiska programmet och att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till kongressen 2005 ta 
fram ett mer genomarbetat förslag till nytt drogpolitiskt program.  
 
 

§ 160 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 54 anmälde närvaro. 
 
Röstlängden justerades till 88 ombud. 
 
 

§ 161 
 
FORTSATT BEHANDLING AV DET DROGPOLITISKA PROGRAMET 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, lyfte förslag 3, att ”harm reduction” byts ut mot 
”skadebegränsning”, och förslag 4, att man jämkar ihop kravdelarna i de båda programmen, 
det befintliga och förslaget, för att få så många bra krav som möjligt, över strecket.  
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, upprepade att det var förslag 1c han just lyft över strecket 
och inget annat.   
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ville se det gamla drogpolitiska programmet för att 
kunna jämföra det med det nya förslaget.  
 
Linus Tingdahl, kongressvärd, delade raskt ut detta till ombuden.  
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, tyckte att förbundsstyrelsens förslag var en bra skrivelse. 
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§ 162 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 72 och 60 lämnade förhandlingarna. 
 
Röstlängden justerades till 86 ombud. 
 
 

§ 163 
 
FORTSATT BEHANDLING AV DET DROGPOLITISKA PROGRAMET 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, ville lyfta förslag 2 över strecket, att avslå 
förbundsstyrelsens krav nummer 21 (”Sälj statligt ägda alkoholproducerande företag”) och att 
kravet ska vara ”Staten ska kontrollera sina alkoholproducerande företag hårdare. De ska inte 
göra reklam eller kampanjer för att öka försäljningen.”. Han ville även lyfta förslag 10 c, att 
UNF:s vision ska vara ”En demokratisk värld fri från droger”.  På samma gång yrkade Sergio 
bifall till förbundsstyrelsens förslag och lyfte därmed förslag 1b över strecket, dvs bifall på 
förbundsstyrelsens förslag på drogpolitiskt program.  
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ville att vi skulle tänka till över hur den nya 
visionen i förbundsstyrelsens förslag till drogpolitiskt program även påverkar tema och 
arbetsplan.  
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, tänkte säga samma sak som Sergio. Hon vill dessutom avslå 
krav 21 (”Sälj statligt ägda alkoholproducerande företag”). Anja tycker det är konstigt att 
UNF vill att spritsäljande företag ska säljas ut och drivas i privat ägo. Hon ser en risk att det 
kommer att skapa ett ännu större intresse att sälja så mycket som möjligt för att göra en vinst. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, yrkade bifall på tilläggsförslag 2 och på FS krav nummer 21.  
Han ansåg att det måste vara dubbelmoral om staten samtidigt som de verkar för en restriktiv 
alkoholpolitik driver ett vinstdrivande företag som producerar alkohol. Under förslag 1a ( 2:a 
att-satsen ”ta bort stycket med rubriken Stäng industrin ute från politiken på sidan sex”) 
tycker han att referensen till OAS bör stå med eftersom det är bra att ha en blick bakåt, något 
som bekräftar kravet och som talar om hur det var förr. Han jämförde med att ”för att komma 
framåt i en roddbåt måste man titta bakåt”. 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, uppmuntrade fler att gå upp i talarstolen. Det 
är lite läskigt men kul, sa hon.  
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, hade funderat lite kring visionen. Bra med en vision 
men hon vill att något annat ord än drogfrihet används då hon anser att det kan tolkas på andra 
sätt än vad vår avsikt är. Anna föreslog kongressen  
 
 att bifalla tilläggsförslag 10c (att UNF:s vision ska vara ”En demokratisk och 

solidarisk värld  fri från droger”) med ändringen ”En demokratisk och 
solidarisk värld fri från alkohol och andra droger.  

 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, var trött. Han berättade att det i det gamla drogpolitiska 
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programmet inte finns något krav som rör alkoholproducerande företag. Det som står i det nya 
förslaget tycker han är bättre på grund av att det är mer långsiktigt. Då förbundsstyrelsens 
förslag till vision finns även i förslaget till tema och arbetsplan föreslog han kongressen 
besluta 
 
 att kongressen först fattar beslut om arbetsplan, och sedan beslutar om det 

drogpolitiska programmet och tema. 
  
Robert Damberg, UNF, Unga Viljor, bedömde ifrån talarstolsplats att många i 
ombudsförsamlingen ser ut att inte vet riktigt vad som händer här. Han riktade sedan en fråga 
till presidiet om vilka visionsförslag ligger över strecket. Vidare hade Robert en fråga till 
förbundsstyrelsen om det finns något skrivet där ombuden kan se vilka krav som är nya och 
vilka som är hämtade från det gamla programmet.  
 
Åsa Jacobson, presidiet, svarade att det förslag som är lyft över strecket och som rör visionen 
är  förslag nummer 10 c (att UNF:s vision ska vara ”En demokratisk och solidarisk värld  fri 
från droger”).  
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, gick igenom vilka krav det är som är nytillkomna i det här 
förslaget till program. Dessa är nummer 9 (Kunniga politiker i drogfrågan), 10 (Legalisera 
inte cannabis), 14 (Nej till harm reduction), 16 (Sida ger ökat stöd till projekt för demokrati 
och drogfrihet), 19 (Stoppa ungdomsinriktad sprit), 20 (Systembolaget ska vara stängt på 
lördagar), 21 (Sälj statligt ägda alkoholproducerande företag) samt 22 (Utbilda 
krogpersonalen). Vidare förordar förbundsstyrelsen att kongressen går tillväga så som 
Andreas påpekade, det vill säga att beslut tas om visionen nu och fortsätter med det 
drogpolitiska programmet och därefter behandlas arbetsplanen.  
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, sa att han tycker att ordet drogfri har en negativ 
klang. Han tyckte bestämt att vilken vision vi än beslutar om så borde den vara utan ordet 
drogfri.  
 
Anna Tapper Clasborn, UNF ,  sa att det var just därför hon la sitt förslag om omformulering. 
 
 

§ 164 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 66 lämnade förhandlingarna. 
 
Röstlängden fastställdes till 85 ombud. 
 
 

§ 165 
 
FORTSATT BEHANDLING AV DET DROGPOLITISKA PROGRAMET 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, tyckte att det ska stå ”fri från droger” i visionen. Han 
sa att om någon undrar vad det innebär får vi förklara drogdefinitionen.  
 



 78 av 167 

Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, ville rätta Anna Tapper Clasborn, som sa 
”alkohol och droger” istället för alkohol och andra droger. För övrigt ville Anna Kerstin 
berätta att i hennes bekantskapskrets vet inte alla att alkohol är en drog därför vill hon ha 
formuleringen alkohol och andra droger för att tydliggöra innebörden. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, tyckte att formuleringen ”alkohol och andra droger” 
kommer tydliggöra för de som ska läsa dokumentet. 
 
Oskar Jalkevik, UNF  Falun,  berättade att han mer var inne på linjen att bara ha med ordet 
droger, då alkohol ju är just en sådan och inte ska behöva specificeras. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, sa att det är viktigt att säga alkohol och andra droger 
eftersom  alkohol är mest vanlig i samhället och ganska så accepterad. Därför behöver vi 
förtydliga att det faktiskt också är en drog det är det vi står för.  
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, ville plocka ut fyra krav från förbundsstyrelsens förslag  
och lägga till i Martin Kjellins förslag till drogpolitiskt program. Robert föreslog att under 
kravdelen i Martin Kjellins förslag lägga till förbundsstyrelsens krav nummer 9, 16, 19 och 22 
under lämplig rubrik, nämligen  
nummer 9 under rubriken kunskap och skola, 
nummer 16 under rubriken världen, 
nummer 19 under rubriken tillgänglighet och  
nummer 22 under rubriken kunskap och skola. 
 
 

§ 166 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, undrade om kongressen inte ska besluta om visionen 
först innan beslut tas om resten av programmet. 
 
Kongressen beslutade  
 
att  fatta beslut om visionen nu.  
 
 

§ 167 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 66 kom tillbaka.  
 
Röstlängden justerades till 86 ombud. 
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§ 168 
 
BEHANDLING AV VISION 
 
Anders Ringnér, presidiet, redogjorde för vilka förslag som kommit upp än så länge angående 
visionen.  
 
 

§ 169 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, ville veta vilka förslag som finns över strecket.  
 
 

§ 170 
 
FORTSATT BEHANDLING AV VISION 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, yrkade bifall till förslag 10c. 
 
Peter Andersson, UNF Unga Viljor, ville poängtera att Anna Tapper Clasborns tilläggsförslag 
10 c är bra. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, instämde med föregående talare. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, sa att han tyckte det är viktigt att alla förstår att alkohol också 
är en drog  och inte särställd från andra droger.  
 
Amanda Johansson, UNF Nuoret ja vapaat, höll med om Anna Tapper Clasborns version av 
visionen. 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, ville säga att Peter och Amanda är duktiga 
som gick upp i talarstolen för första gången.  
 
Maria Andersson, UNF Huddinge, sa att Annas förslag är väldigt bra. Vi behöver poängtera 
att alkohol är en drog.  
 
Charlotta Sjösten, UNF A-team, ville höra varför det är föreslaget en så kort vision, när den 
som är nu är så mycket längre.  
 
 

§ 171 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, yrkade på streck i debatten. 
 
Kongressen beslutade  
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att sätta streck i debatten. 
 
 

§ 172 
 
FORTSATT BEHANDLING AV VISION 
 
Peter Andersson, UNF Unga Viljor, sa att visst behöver vi veta att alkohol också är en drog 
men har var tveksam till att människor runt omkring. Därför yrkade han bifall till Anna 
Tapper Clasborns förslag.  
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, ville slå ett slag för FS förslag för det är bra. Hon tycker 
dessutom att drogfri är ett ord som låter positivt.  
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, berättade att han har en t-shirt där som står kamp mot droger på. 
Och att han ibland skriker sådana slagord på stan. Då ser och hör andra människor bara ordet 
droger. Han  tyckte att vi ska likställa alla droger och yrkade därför bifall på förslag 10c. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, sa att de som kommer i kontakt med visionen kommer 
också att läsa det drogpolitiska programmet och då träffar de också säkert någon som kan 
förklara våra definitioner. 
 
Kongressen beslutade  
 
att  med röstsiffrorna 58 – 25 bifalla förslag 10c att visionen ska lyda ”Vår vision är en 

demokratisk och solidarisk värd fri från droger”.  
 
 

§ 173 
 
HÄLSNING  
 
Urban Sylvan som arbetar som utvecklingsrektor på NBV, vårt alldeles egna studieförbund, 
hälsade på. Urban berättade lite om NBV och deras verksamhet som är indelad i 4 olika stråk. 
Han sa att det finns pengar att söka från NBV  för utvecklingsprojekt inom de fyra stråken och 
uppmuntrade att söka tillsammans med de lokala NBV-avdelningarna. Till sist önskade han 
UNF en bra och konstruktiv kongress och hoppas på ett gott samarbete framöver.  
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, tackade för besöket och överlämnade en UNF-tröja. 
 
 

§ 174 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud 77 lämnade förhandlingarna. 
 
Röstlängden justerades till 85 ombud.  
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§ 175 
 
UTDELNING AV SILVERGRISEN 
 
Mikael Lindström, förbundskassör, delade ut UNF:s utmärkelse Silvergrisen.  
Motiveringen löd: 
 
”Årets silvergris går till en person som i sitt hemdistrikt fått NBV att anställa en person att 
jobba med UNG med en stark koppling till UNF. Årets pris går till Ann Borres Back.” 
 
Ann tackade så mycket för priset och berömde UNF-distriktet Dalarna för deras engagemang 
och samarbetsvilja. 
 
 

§ 176 
 
FORTSATT BEHANDLING AV DET DROGPOLITISKA PROGRAMET 
 
Anders Ringnér, presidiet, redogjorde för vilka förslag som hamnat ovanför strecket.  
 
 

§ 177 
 
ORDNINGSFRÅGA 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, ville veta vad det är som är Martin Kjellins förslag. 
 
Anders Ringnér svarade. 
 
 

§ 178 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ville att kongressen först skulle besluta om vilket 
förslag det är vi ska utgå ifrån i diskussionen, Martin Kjellins eller Program- och 
Stadgeutskottets förslag till drogpolitiskt program.  
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, höll med om det är bra att besluta om vilket program vi ska 
utgå från.  
 
Kongressen beslutade 
 
att  arbeta på en revidering av det tidigare drogpolitiska programmet. 
 
 

§ 179 
 
FORTSATT BEHANDLING AV DET DROGPOLITISKA PROGRAMMET 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, undrade om han får knuffa ner sitt tidigare förslag till 
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fördel för det som han lagt senare under debatten.  
 
Åsa Jacobson, presidiet, svarade att det går bra.  
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, lyfte krav nummer 21 som lyder ”Sälj statligt ägda 
alkoholproducerande företag” i förbundsstyrelsens förslag och ville ha in det i programmet.  
 
 

§ 180 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 107 och 16 lämnade förhandlingarna. 
 
Röstlängden justerades till 83 ombud.  
 

 
§ 181 

 
FORTSATT BEHANDLING AV DET DROGPOLITISKA PROGRAMMET 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ville säga att den privata marknaden vill sälja mer 
för att tjäna mer pengar. 
 
Hanna Rönnmark, UNF Los Pocos Locos, föreslog att också lägga till krav nummer 20, 
Systembolaget ska vara stängt på lördagar, i förbundsstyrelsens förslag till drogpolitiskt 
program i det reviderade programmet.  
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, tyckte att om staten ska bedriva restriktiv alkoholpolitik är det 
dubbelmoral att staten äger företag som Vin & Sprit AB.  
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, sa att idag är Vin & Sprit AB är en av de största aktörerna i 
världen på alkoholmarknaden. Han tyckte att det är bra om Sverige som stat säger att vi inte 
vill tjäna pengar på människor som lider.  
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, tyckte att de som nyss sagt att staten inte ska sälja alkohol i 
världen har rätt. Han upplyste också om att i sitt personliga förslag på revidering finns 
punkten om lördagsstängt med.  
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, hälsade från Nisse till Anders Lingfors att det är bra 
med monopol. Däremot är det inte bra att staten bedriver sådan här verksamhet, det ger dåliga 
signaler. Men vilken signal ger vi om vi säljer ut till privata intressen? Det är inte bra för att 
behålla en restriktiv alkoholpolitik 
 
Michael Fors, UNF Framåt, föreslog  
 
 att  ändra krav nummer 21 så att det istället skulle lyda ”lägg ned statligt ägda 

alkoholproducerande företag”.  
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§ 182 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 16, 92, 96 och 97 återkom till förhandlingarna. 
 
Röstlängden justerades till 87 ombud.  
 
 

§ 183 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE DROGPOLITISKT PROGRAM 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, sa att staten tjänar pengar på Vin & Sprit AB redan 
nu.  
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, undrade om staten gör reklam och kampanjer för att öka 
alkoholförsäljningen. Hon undrade också vad staten i så fall betalar för det.  
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, sa att kongressen tidigare beslutade att revidera det 
gamla drogpolitiska programmet. Han undrade nu om det fanns ett förslag att i den 
revideringen infoga den nya visionen.  
 
Anders Ringnér, presidiet, svarade att det finns det och att det var Robert själv som lagt det 
förslaget.  
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, jämkade sig med UNF Framåts förslag om att ändra krav 
nummer 21.  Han betonade dock att han inte vill lägga ner Systembolaget men gärna 
alkoholproducerande företag. 
 
Hanna Rönnmark, UNF Los Pocos Locos, höll med Martin  Kjellin och tog tillbaka sitt 
yrkande.  
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, svarade på Emmas fråga om vad staten gör och inte gör. 
Fram till för några år sen hade svenska staten monopol på all alkoholhantering i Sverige 
genom det statligt ägda Vin & Sprit AB. V&S sålde mycket sprit utomlands. Men, som 
bekant försvann monopolen på tillverkning och import bland annat. Vin & Sprit AB är en av 
världens största alkoholproducenter  och det står den svenska staten bakom. Staten verkar inte 
för en ansvarsfull attityd utan de vill tjäna så mycket pengar som möjligt. När det gäller 
Prippsreklam som Emma också frågade om svarade Martin att bryggerierna inte ägs av staten. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, sa att huvudargumentet för att staten inte ska äga V&S är 
att det är svårt att motivera sin restriktiva alkoholpolitik när staten äger och driver ett 
alkoholproducerande företag. Särskilt svårt blir det när vi ska påverka utomlands, det handlar 
om trovärdighet. Genom att sälja Vin och Sprit kan staten återupprätta trovärdigheten anser 
förbundsstyrelsen.  
  
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, yrkade att UNF ska verka för att statliga företag 
inte ska sälja alkohol i andra länder än Sverige.  Andreas lyfte också tilläggsförslag nummer 2 
över strecket. 
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Anna Johansson, UNF Falun, sa att detta är en viktig fråga och hon vill att det ska vara ett 
genomtänkt beslut. Därför föreslog hon  
 
 att  ge i uppdrag åt förbundsstyrelsen att tillsammans med representanter ur 

föreningarna revidera det drogpolitiska programmet till nästa kongress.  
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, förklarade varför han inte tycker staten ska lägga ner Vin 
och Sprit. Genom att lägga ner öppnas marknaden upp för andra aktörer som nog inte är 
mycket snällare än Vin och Sprit. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, sa att det bästa vore att behålla Vin och Sprit men att 
starkt begränsa deras möjligheter att göra reklam. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, undrade  apropå Morgans inlägg vad som skulle hända med 
varumärket Absolut Vodka om Vin och Sprit lades ner. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, sa om ägaransvar att  om ett företag inte har marknadsföring och 
reklam  är det i stort samma sak som att lägga ner företaget.  
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, förklarade att vad som händer om man lägger ner Vin och 
Sprit skulle staten kunna besluta att staten äger varumärket och att de inte ska använda det. Då 
försvinner just det märket från marknaden.  
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, sa att vi måste kräva någonting i frågan och upprepade 
sitt tidigare inlägg.  
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, poängterade att företaget inte ska få göra reklam för att 
öka sin försäljning. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, hänvisade till det som Morgan tidigare sagt om andra aktörer 
och sa att om V&S säljs skulle något annat företag kunna köpa det, till exempel Carlsberg, 
och då finns varumärket fortfarande kvar.  
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, sa att om man lägger ner Vin och Sprit kommer 
andra aktörer komma upp vilket leder till ökad totalkonsumtion.  
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, sa att om staten lägger ner Vin och Sprit kan de ge bort 
varumärket till någon annan. V&S är en belastning för vår trovärdighet när det gäller vår 
alkoholpolitik.  
Dock består V&S av mindre delar som man ju kan sälja av. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, höll med Morgan. Sa att om UNF kräver att Vin och 
Sprit ska läggas ned ska vi också kräva att varumärket Absolut Vodka blir låst.  
 
 

§ 184 
 
ORDNINGSFRÅGA 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, yrkade på streck i debatten. 
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Kongressen beslutade 
 
att  sätta streck i debatten kring bolagsfrågan. 
 
 

§ 185 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Omud 107 kom tillbaka till förhandlingarna.  
 
Röstlängden justerades till 87 ombud.  
 
 

§ 186 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE DROGPOLITISKT PROGRAM 
 
Michael Fors, UNF Framåt, tyckte att om vi ska vara en radikal organisation borde vi ha 
radikala krav. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, sa att det är ju ingen jättefråga om vem som ska ta över 
varumärken hit och dit. Det kommer alltid någon annan upp på arenan. Han påminde att 
Sveriges trovärdighet faller på att man tjänar pengar på andra människors lidande i andra 
delar av världen.  
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, sa att restriktiv alkoholpolitik faktiskt inte innebär ett  
totalförbud för alkohol. Det är dock bra att staten har kontroll. Släpper vi upp för andra 
aktörer som tar över utrymmet då minskar trovärdigheten. 
 
 

§ 187 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud 129 kom tillbaka till förhandlingarna.  
 
Röstlängden justerades till 88 ombud.  
 
 

§188 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE DROGPOLITISKT PROGRAM  
 
Kongressen beslutade  
 
att  bifalla samtliga att-satser på huvudförslag 1a till drogpolitiskt program, 
 
att   under kravdelen i huvudförslag 1a lägga till de av förbundsstyrelsen föreslagna krav 
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nummer 9, 16, 19 och 22,  
 
att  UNF:s vision ska vara ”En demokratisk och solidarisk värld fri från droger”,  
 
att  i enlighet med tilläggsförslag 2 avslå förbundsstyrelsens krav nummer 21 och att 

kravet istället ska vara ”staten ska kontrollera sina alkoholproducerande företag 
hårdare. De ska inte göra reklam eller kampanjer för att öka försäljningen.”  

 
att  UNF ska verka för att statliga företag inte ska sälja alkohol i andra länder än Sverige.  
 
att   i enlighet med tilläggsförslag 3 byta ut orden ”harm reduction” mot 

”skadebegränsning”, 
 
att  efter ovan nämnda ändringar fastställa det drogpolitiska programmet samt 
 
att  ge i uppdrag åt förbundsstyrelsen att tillsammans med föreningarna lägga fram ett 

nytt drogpolitiskt program till nästa kongress.  
 
 

§ 189 
AJOURNERING 
 
Kongressen beslutade  
 
att  ajournera förhandlingarna i 7,5 minuter för fruktstund.  
 
 

§ 190 
 
FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 
 
Förhandlingarna återupptogs klockan 11.40. 
 
 

§ 191 
 
INFORMATION 
 
Sven Grauman informerade om kvällens brännbollsturnering.  
 
 

§ 192 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 3 ANGÅENDE TEMA 
 
Emil Orrby, UNF Trots Allt!, la ett tilläggsförslag som löd 
 
 att  under stycket Projektbeskrivning, projekt alkoholpolitik och efter meningen 

”Projektet handlar om….” lägga till ”Det kan handla om allt från 
ölköpskontroller till diskussionsmöten med riksdagspolitiker.  
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Exempel på frågeställningar: 
Hur kan man påverka lokala politiker? 
Hur ser folkölsproblemet ut i din kommun? Vad kan man göra åt butiker som 
säljer till minderåriga?  
Hur kan man påverka riksdagspolitiker i alkoholpolitiska frågor?  
Vad finns det för olika organisationer som arbetar med alkoholpolitiska 
frågor? 

 
 
Moa Appleby, UNF Tutti Frutti, lyfte förslag nummer 2 över strecket, att en av metoderna ska 
vara att samarbeta med Junis angående teater. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, lyfte granskningsutskottets men ville göra en 
omformulering.  
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, hade några frågor till förbundsstyrelsen. Han undrade hur det 
är tänkt att det ska gå till att ha flexibla projekt med har så stort spann som det står i förslaget. 
Nästa fråga gällde till vilket tema de olika projekten hör.  
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, förklarade att det i tema-materialet finns olika nivåer på 
uppgifterna och att det ska kunna gå att göra projekten på den nivå man vill, lokalt eller 
centralt. Teresia förklarade också att förbundsstyrelsen medvetet valt att inte sätta projekten 
under ett visst tema eftersom de anser att de olika temana går in i varandra och projekten kan 
höra till fler än ett tema. 
  
Andreas Runnemo, beredningsutskottet, sa att nu när kongressen bestämt att visionen ska lyda 
”… en värld fri från droger”, hur påverkar det temaförslaget? Andreas ville ändra 
beredningsutskottets förslag i konsekvens med den lydelse vi beslutade om tidigare.  
Han ville inte ändra namnen på temana som ska vara nykterhet, demokrati och internationell 
solidaritet. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, läste ur förslaget till arbetsplan lagt av den alternativa listan. 
Där står om ett projekt som heter ”Situation världen” som hon tycker låter bra. Anja föreslog 
kongressen besluta 
 
 att  ett fjärde projekt läggs till under tema.  
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, sa att han tyckte förbundsstyrelsens förslag är bra och 
yrkade bifall till FS förslag med Emil Orrbys tilläggsyrkande. 
Sergio yrkade också på streck i debatten.  
 
 

§ 193 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Kongressen beslutade 
 
att  sätta streck i debatten. 
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§ 194 

 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE TEMA 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, ville ha ett förtydligande från Andreas Runnemo på vilka 
namn han vill att de tre pelarna ska ha.   
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, svarade att han vill ändra i brödtexten men inte 
temanas namn. 
 
Kongressen beslutade  
 
att   med röstsiffrorna 37 – 31 bifalla Andreas Runnemos förslag, att det i tematexten ska 

stå ”… en värld fri från droger”, 
 
att  bifalla Emil Orrbys förslag att under stycket Projektbeskrivning, projekt 

alkoholpolitik och efter meningen ”Projektet handlar om….” lägga till ”Det kan 
handla om allt från ölköpskontroller till diskussionsmöten med riksdagspolitiker.  
Exempel på frågeställningar: 
Hur kan man påverka lokala politiker? 
Hur ser folkölsproblemet ut i din kommun? Vad kan man göra åt butiker som säljer 
till minderåriga?  
Hur kan man påverka ridsdagspolitiker i alkoholpolitiska frågor?  
Vad finns det för olika organisationer som arbetar med alkoholpolitiska frågor? 

 
att  bifalla Moa Applebys förslag att en av metoderna ska vara att samarbeta med Junis 

angående teater,  
 
att  bifalla Anja Ragnarssons förslag att ett fjärde projekt läggs till under tema samt 
 
att  efter ovanstående ändringar godkänna förslaget till tema. 
 
 

§ 195 
 
SÅNG 
 
Teresia Pedersen ledde ombudsförsamlingen i Dusten. 
 
 

§ 196 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 3 ANGÅENDE ARBETSPLAN 
FÖR 2004-2005. 
 
Skärmansvarig Linus Tingdahl redogjorde för huvudförslagen från torgdiskussionen.  
 
Michael Fors, UNF Framåt, undrade varför alternativförslaget till arbetsplan  kom upp så sent 
på skärmen. 
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§ 197 
 
ORDNINGSFRÅGA  
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föreslog att kongressen skulle använda sig av dubbla 
talarlistor för att få lite tempo i diskussionen.  
 
Kongressen beslutade  
 
att  arbeta med två talarlistor. 
 
 

§ 198 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSPLAN 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan sa att hon sett att det i alternativförslaget finns 
många punkter om kamratstödsarbete som inte finns i förbundsstyrelsens förslag och hon 
undrar varför inte förbundsstyrelsen har prioriterat det mer. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, svarade Michael Fors. Robert sa att anledningen till att 
förslaget inte kommit upp tidigare på skärmen var att det uppstått en miss i kopierandet, 
förslaget borde ha varit med i det häfte som beskrev det alternativa förslaget till 
förbundsstyrelse. Robert sa också att de stora skillnaderna mellan FS förslag till arbetsplan 
och det andra förslaget är rubrikerna och den redan omtalade delen om kamratstöd. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, föreslog, som en konsekvens av den ändrade visionslydelsen, 
att ändra den andra meningen i brödtexten. Anders föreslog kongressen besluta 
 
 att  ändra den andra meningen i brödtexten under visionen till ”…demokratisk 

och solidarisk värld fri från droger”. 
 
Linnéa Forsberg, medlem, berättade att när det alternativa förslaget gjordes så såg 
förbundsstyrelsens förslag väldigt annorlunda ut. Efter ordförandesamlingen bland annat så 
har den ändrats en hel del mer i riktning mot det andra förslaget. Därför är de båda förslagen 
nu mer lika varandra.   
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, lyfte förslag 1b (alternativa listans arbetsplan) över 
strecket och konsekvensändrar enligt tidigare beslut. 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, påminde om sin fråga om kamratstöd och 
efterlyste ett svar. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, hade en fråga på den alternativa arbetsplanen. Hon undrade om 
formuleringar. 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, poängterade att sittande förbundsstyrelse inte är emot 
kamratstöd på något sätt. Men det är viktigt att fundera på hur det ska göras. 
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Anders Runnemo, UNF Morgonstjärnan, föreslog att ge i uppdrag till förbundsstyrelsen att se 
över de ordändringar som gjort så att det fungerar bra i texten. Han föreslog kongressen 
besluta 
 
 att  den nya förbundsstyrelsen får i uppdrag att språkligt justera den av 

kongressen antagna arbetsplanen i konsekvens med besluten om vision och 
om de tre grundpelarna.  

 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, föreslog  
 
 att     samma grupp skulle kunna kontrollera alla övriga språkliga saker som finns        

i texten. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, jämkade sig med Anjas förslag. 
 
Andrea Lavesson, som sig själv, pratade om nya arbetsplanen och sa att det konsekvensändras 
i enlighet med tidigare beslut.  
 
Lars Halvarsson, UNF Karolinerna, undrade om den alternativa listan fortfarande kandiderar 
om förbundsstyrelsens förslag går igenom eller hur stora förändringar kandidaterna kan ställa 
upp på.   
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, sa att det är viktigast att kongressen beslutar om en arbetsplan 
som är som de vill ha den och är nöjda med, eftersom nästa förbundsstyrelse, oavsett vilken, 
måste genomföra det som står.  
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, sa att hon hoppas att kommande förbundsstyrelse 
kommer att arbeta med det som vi bestämmer.  
 
Robert Damberg, Unga Viljor, sa att självklart kommer listan kandidera ändå. De är nöjdare 
med förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan nu än då. Han ville lyfta vikten av att skriva in 
kamratstöd i arbetsplanen så att det inte faller mellan stolarna.  
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, undrade angående medelåldern i UNF om det är någon som gjort 
en uträkning på vad som krävs för att den ska höjas. Han undrade om det var ett realistiskt 
mål att öka till 8000 medlemmar, hur ska vi behålla dem? 
 
 

§ 199 
 
ORDNINGSFRÅGA  
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, frågade hur debatten skulle fortgå och om 
kongressen skulle kunna besluta om vilket förslag vi ska utgå ifrån. 
 
Åsa Jacobson, presidiet, redogjorde för propositionsordningen och sa också att kongressen 
kan besluta om vilken arbetsplan vi ska diskutera.  
 
Kongressen beslutade  
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att   med röstsiffrorna 51- 40 bifalla den alternativa listans förslag till arbetsplan. 
 

”Vision – Vår vision är en drogfri, demokratisk och solidarisk värld.  
 
UNF: Droger passiviserar och är ett hinder för utveckling. Därför är UNF en 
kamporganisation som kämpar för en demokratisk, solidarisk och drogfri värld. För 
att no vår vision jobbar vi lokalt, nationellt och internationellt. Här följer vår 
kampplan för de närmaste två åren.  
 
Engagemang: För att nå vår vision måste vi ändra människors attityder. Alla som vill 
kämpa för drogfrihet, demokrati och solidaritet ska hitta en plats i UNF som passar. 
Vi ska erbjuda utrymme och möjlighet för engagemang och kreativitet. Mål 2007: 
UNF har 10 000 aktiviteter varje år. *UNF ska ha 7 500 medlemmar. * Fler 
medlemmar ska komma från Junis. * UNF:s medelålder ska öka till 18 år. *Ledare i 
UNF ska uppmuntras. * Medlemskap i UNF ska vara utvecklande. * UNF ska träffa 
400 000 ungdomar. * Engagemanget i UNF:s frågor ska öka bland våra medlemmar. 
* Lokala ideologiska initiativ ska stöttas av förbundet. * Kännedom om UNF ska 
öka på högskolor och universitet. * Nya organisationsformer gör UNF:s ideologiska 
frågor tillgängliga för alla. * UNF ska genomföra fyra kampanjer. * UNF ska 
erbjuda och driva projekt i skolan. * UNF ska genomföra X skolpresentationer. * 
UNF:s medlemstidning ska spegla vårt arbete. * Nya medlemmar ska gå UNF:aren.  
 
Solidaritet: Vår vision grundar sig på solidaritet. Det innebär sammanhållning och 
lojalitet människor emellan. Drogindustrin exploaterar och utnyttjar människor över 
hela världen. I UNF börjar vi med oss själva. Vi tar avstånd från droger för att alla 
ska ha rätt till ett bra liv. Mål 2007: I UNF vet alla vad bra kamratskap är. 2004-
2005: * UNF ska stödja utvecklingen av organisationer som arbetar med UNF:s 
frågor i andra länder. * Hela UNF ska genomsyras av kamratstöd. * Förbundet ska 
arrangera tre kamratstödskurser per år. * En i varje förening ska vara utbildad 
kamratstödjare. * UNF ska samarbeta med IOGT-NTO:s familjeverksamhet. * Alla, 
oavsett bakgrund, ska erbjudas en gemenskap i UNF där de känner sig välkomna och 
trygga. * UNF:are ska ha insikt i andra människors situation. * Föreningar ska arbeta 
medprojekt Situation världen. * Internationella utbyten med systerorganisationer är 
viktiga för vår gemensamma kamp mot droger.  
 
Drogfrihet: Vår vision grundar sig på drogfrihet. Det innebär total avhållsamhet från 
ämnen som är giftiga, beroendeframkallande och berusande. För att nå dit måste vi 
börja med oss själva. I UNF är alla drogfria. Mål 2007: UNF är en nationellt känd 
drogfri organisation som aktivt kämpar för en mer restriktiv drogpolitik, lokalt, 
nationellt och internationellt. 2004-2005 * Minska alkoholkonsumtionen radikalt. * 
Ett narkotikafritt samhälle. * Arbeta med lobbying. * Synas i media och sätta 
agendan. * Bekämpa legaliseringsrörelsen.  * Föreningar ska arbeta med projekt 
Global alkoholpolitik. * UNF har besökt och påverkat alkohol- och 
narkotikapolitiken i 190 kommuner. * Ha internationellt utbyte med andra alkohol- 
och narkotiskapolitiska organisationer. * Få ungdomar att ta avstånd från alkohol 
och andra droger. * UNF ska vara bäst på drogförebyggande arbete. * UNF ska 
utbilda 200 alkohol- och narkotikainformatörer.  
 
Demokrati: Vår vision grundar sig på en demokratisk värld där alla har rätt att 
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uttrycka sina åsikter, och där alla vill och vågar säga vad de tycker. För att nå dit 
måste vi börja med vår egen organisation. I UNF väger allas röst lika tungt. Mål 
2007: UNF är en demokratisk plats där människor med olika bakgrund och 
erfarenhet arbetar tillsammans. Mål 2004-2005: * UNF ska ha demokratiska 
föreningar. * Alla föreningar ska ha årsmöte. * Engagerande och effektiva 
mötesformer ska användas i hela organisationen. * UNF ska ha en 
organisationsstruktur där alla kan påverka.* Alla medlemmar ska känna att de kan 
påverka och utveckla UNF. * Minst 80% av föreningarna ska ha ombud på 
kongressen. * Föreningarna ska jobba med projekt Intern demokrati. * Samhällets 
miniriteter ska vara representerade i UNF. * UNF:s arrangemang ska vara 
tillgängliga för alla. * UNF ska ha internationellt utbyte med andra demokratiska 
organisationer.”  

 
 

§ 200 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅNDE ARBETSPLAN 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, sa att det är genom att behålla våra medlemmar en längre 
tid som vi ska kunna höja medelåldern.  
 
Andreas Runnemo, beredningsutskottet, sa att eftersom kongressen nu beslutat sig för att utgå 
från ett annat förslag än det som utskottet yttrat sig över faller flera de att-satser som BU 
lämnat. Dock kvarstår BU:s förslag  
att ändra ”ledare i UNF” till ”drivande krafter inom UNF”. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, undrar om det istället för X under ”Skolpresentationer” ska stå 
en siffra. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, sa att han hört om en ledarpolicy för UNF och undrade om det 
var någon som hade den eller kunde säga något om den.  
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, undrade under rubriken ”Demokrati” om ordet alla i 
meningen ”… att göra UNF:s arrangemang tillgängliga för alla” syftar på alla i hela världen 
eller alla UNF:are.  
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ville ändra formuleringar i enlighet med tidigare 
beslut.  
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, tyckte att det nu började bli lite rörigt om vad som är tema 
och arbetsplan. I båda förslagen till arbetsplaner finns de fyra projekten med men det 
alternativa förslaget stämmer inte överens. Martin hade också några frågor. Under rubriken 
solidaritet står det att alla i UNF ska veta vad god kamratskap är, här önskades ett tydligare 
mål. Vidare står det att UNF:are ska ha insikt i andra människors situation, vad innebär det?  
Sista frågan rörde meningen där det står att man ska få ungdomar att ta avstånd från alkohol 
och andra droger. Här undrar Martin på vilket sätt man tänkt sig och vilka ungdomar som 
avses. 
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, svarade att X :et motsvarar ett antal skolpresentationer som är 
4000 st. .När det gäller tema-projekten så konsekvensändras de i arbetsplanen enligt tidigare 
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beslut. Emil föreslog kongressen besluta 
 
 att  X:et under ”Engagemang” ska bytas ut mot siffran 4000. 
  
Linnéa Forsberg, medlem, undersökte snabbt hur många av ombuden som någon gång deltagit 
på en kamratstödskurs. Hon sa att tanken med punkterna som Martin tog upp är att de vill att 
UNF-are ska ha förståelse för andra människors situation, till exempel barn till missbrukare. 
Hon sa också att alla UNF-are ska känna till vad vi lär ut på våra kamratstödskurser.  
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, läste från sin dator upp UNF:s ledarsyn.   
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, och Erik Gustavsson, UNF Älien, föreslog 
kongressen besluta  
 
 att  det efter ”föreningar ska arbeta med projekt Global alkoholpolitik” ska stå 

”UNF har besökt och påverkat alkohol- och narkotikapolitiken i 190 
kommuner.” 

 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, ville flytta följande punkter från förbundsstyrelsens förslag till 
arbetsplan till det alternativa förslaget: 
 
- att ta fram en ny förebyggande gymnasiemetod, 
- kännedomen om UNF bland 18-åringar ska öka, 
- att vi värvar med hjälp av UNF:s skolmetoder, 
- att högskolestudenter ska engageras i UNF:s frågor, 
- att fler föreningar ska arbeta med projekt.  
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, undrade om det är så att vi verkligen vill vara bäst på 
drogförebyggande arbete eller finns det andra instanser som kan det bättre. 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, lämnade in ett nytt yrkande som Erik 
Gustavsson genast jämkade sig med. Hon föreslog kongressen besluta 
att  det efter ”föreningar ska arbeta med projekt global alkoholpolitik” ska stå UNF har besökt 
och påverkat alkohol- och narkotikapolitiken i 190 kommuner.   
 
Linnéa Forsberg, medlem, kom upp och höll med om Anjas förslag.  
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, förtydligade att UNF ska vara bäst på förebyggande arbete 
bland ungdomsorganisationer.  
 
 

§ 201 
 
AJOURNERING  
 
Förhandlingarna ajournerades för lunch till klockan 13.30 för mötestorg. 
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Fredagen den 11 juli    SJUNDE SESSIONEN  
 
      Ordförande Åsa Jacobson 
        Anders Ringnér 
        Lena Gustafsson 
      Sekreterare Camilla Berner 
        Björn Berglin 
        Frida Skoglund 
        Nina Svensson 

 
 

§ 202 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Kongressen återupptog förhandlingarna klockan 09.10. 
 
 

§ 203 
 
OMBUDSUPPROP 
 
Björn Berglin, presidiet, förrättade ombudsupprop. 
 
Kongressen beslutade 
 
att  fastställa röstlängden till  98 röstberättigade ombud.  
 
 

§ 204 
 
BEHANDLING AV MOTION NUMMER 19 ANGÅENDE ETT NYTT UNF 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, påminde om att kongressen inte får glömma motion 
nummer 19, och föreslog  
 
 att  den skulle anses besvarad 
 
Kongressen beslutade  
 
att anse motion nummer 19 besvarad 
 
 

§ 205 
  
FORSTATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSPLAN  
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, ville förtydliga sitt förslag. Han upplevde att hans 
yrkande om konsekvensändringar var väldigt likt Anders Lingfors förslag. 
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Anders Lingfors jämkade sig med det förslag som Robert lagt. 
 
 

§ 206 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, efterlyste ett klarläggande av hur projekten kommer att 
justeras. 
  
Robert Damberg, UNF Unga viljor, ansåg att temana borde läggas till i enlighet med tidigare 
kongressbeslut. 
 
 

§ 207 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, väntade på Emil Österlunds yrkande. 
 
 

§ 208 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSPLAN 
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla Robert Dambergs och Anders Lingfors förslag att ändra den andra meningen i 

brödtexten under visionen till ”…demokratisk och solidarisk värld fri från droger” 
 
att bifalla Anna Kerstins Anderssons och Erik Gustavssons förslag att det efter 

”föreningar ska arbeta med projekt Global alkoholpolitik” ska stå ”UNF har besökt 
och påverkat alkohol- och narkotikapolitiken i 190 kommuner.” 

 
att bifalla Emil Österlunds förslag om att ersätta ”x” med ”4000” 
 
att bifalla Anja Ragnarssons förslag om tilläggsatt-satser  
 
att bifalla Andreas Runnemos förslag att den nya förbundsstyrelsen får i uppdrag att 

språkligt justera den av kongressen antagna arbetsplanen i konsekvens med besluten 
om vision och om de tre grundpelarna. 

 
att bifalla beredningsutskottets förslag att ändra ”ledare” till ”drivande krafter” 
 
att efter ovanstående ändringar anta arbetsplanen i sin helhet 
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§ 209 
 
BYTE AV PRESIDIUM 
 
Frida Skoglund och Nina Svensson ersatte Camilla Berner och Björn Berglin som sekreterare. 
 
 

§ 210 
 
HÄLSNING  
 
Peter Moilanen, representant från Tempus, berättade om det nyktra studentboendet Tempus i 
Stockholm. 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, tackade Peter med en tröja. 
 
 

§ 211 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 12 EN NY ORDNING ÄR MÖJLIG 
 
Örjan Åberg, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionen 
 
 

§ 212 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 13 ANGÅENDE VART ÄR RÖRELSEN PÅ VÄG? 
 
Linus Tingdahl, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. 
 
Kongressen beslutade 
 
att behandla motionen 
 
att bifalla första att-satsen; att uppdra till förbundsstyrelserna och riksstyrelsen under 

kommande kongressperiod utveckla ett starkare samarbete genom 
konsulentsamlingar, utbildningar, närverksbygge m.m. samt 

 
att avslå andra att-satsen. 
 
 

§ 213 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 14 ANGÅENDE INTERNTIDNING 
 
Nina Svensson, skärmansvarig, hoppade upp från sekreterarbordet och föredrog protokollet 
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från mötestorget. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, förklarade att de två tilläggsförslagen lagts och 
yrkats bifall på av samma ombud. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, höll med motionären om att det behövs mer debatt. Han yrkade 
 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att utarbeta nya former för interndebatt 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, frågade om någon lyft tilläggsförslagen ovanför strecket, 
varpå ordföranden påpekade att det inte fanns något streck. 
 
Erik Wiklund, UNF Hirrvi Hyppää, gratulerade kongressen till den fina debatt vid skärmen 
där hans motion behandlats. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionen 
 
att bifalla tilläggsförslag nummer 2; att Motdrag ska ha mer utrymme för debatt 
 
att bifalla tilläggsförslag nummer 3; att Motdrag ska publicera utdrag ur intressanta 

Sobernet-debatter. 
 
att att bifalla Oskar Jalkeviks förslag att uppdra åt förbundsstyrelsen att utarbeta nya 

former för interndebatt. 
 
 

§ 214 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 15 ANGÅENDE DEFINITIVT 50 SPÄNN 
 
David Persson, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, upplyste om att tilläggsförslag två endast hade 
yrkats av ombud nummer tre, fyra och fem, medan övriga som angavs i protokollet hade yrkat 
bifall. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, lyfte upp motförslag 1 d (att ha kvar biståndsklubben Vänner i 
Världen och dess medlemsavgift) och tilläggsförslag 3 (att alla Vänner i Världen-
arrangemang och liknande ska vara öppna för alla inom rörelsen) till behandling. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, lyfte tilläggsförslag nummer 2 (att det ska finnas 
möjlighet att i samband med betalning av medlemsavgift skänka valfri summa, öronmärkt till 
UNF:s biståndsarbete, samt att detta även ska gå ut till medlemmar som har 
livstidsmedlemsskap). Han menade att engagemanget är viktigare än pengarna. När det gäller 
det internationella arbetet är pengarna dock väldigt viktiga. Man borde uppmuntra 
medlemmarna att skänka pengar till UNF:s biståndsarbete. Det är lättare att göra det om man 
får ett inbetalningskort med fina argument än om man själv skulle behöva leta reda på en 
bidragstagare. 



 98 av 167 

 
Sylvie-Ann Larsson, UNF Godtemplarorden, tyckte att debatten om Vänner i världen är 
väldigt viktig. Hon ville höra någon som är mer insatt berätta vad som skulle hända om 
klubben lades ned. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, ville också veta vad som skulle hända om Vänner i världen 
lades ner. Hon tyckte att det var bra att integrera det internationella arbetet, men var rädd att 
det skulle försvinna – som någon sa – ”som en dimma i morgonsolen”. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, förklarade varför Vänner i världen fanns till. Han tyckte att 
det behövdes lite nya grepp och därför ville förbundsstyrelsen lägga ner klubben och starta 
någonting nytt. Nya förbundsstyrelsen måste fundera över hur man kan få in pengar. 
Nuvarande förbundsstyrelsen tror inte att biståndsklubben är det optimala sättet. Ett problem 
har varit att det finns två biståndsklubbar som heter Vänner i världen. Den ena är kopplad till 
internationella institutet, den andra till UNF.  
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, tyckte att det där med att båda klubbarna heter Vänner i 
världen var ett dåligt argument. Hon tyckte inte att klubben skulle läggas ner, utan att 
medlemsavgiften skulle sänkas. Ännu bättre vore ett nytt, bättre sätt att hantera de 
internationella frågorna. 
 
Sara Sandberg, IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut, presenterade sig. Hon berättade 
lite om Vänner i världen. Biståndsklubben startade för fem-sex år sedan för att samla in 
pengar till gemensamma internationella projekt. Orsaken till att den nya klubben för vuxna 
har samma namn är att man tyckte att det var lättare att ha ett enda namn. Vänner i världen 
som är knuten till UNF har UNFare som målgrupp och arrangerar resor. Det var tänkt att 
kostnaden för medlemskapet inte skulle vara för dyrt, men att det ändå skulle kännas som om 
man gjorde en liten uppoffring för dem som projekten hjälper. Idag har Vänner i världen 200 
medlemmar. Medlemsavgifterna tillsammans med Sidas bidrag inbringar 200 000 kronor till 
verksamheten. Sara tyckte inte att man skulle lägga ned biståndsklubben ifall det skulle 
innebära att man saknade verktyg och kanaler för de ungdomar som vill engagera sig i 
internationella frågor. 
 
Sylvie-Ann Larsson, UNF Godtemplarorden, undrade ifall Sida skulle skjuta till lika mycket 
pengar om det var UNF och inte Vänner i världen som arbetade med internationella projekt.  
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, förklarade att UNF, IOGT-NTO och IOGT-NTOs 
Juniorförbund har åtagit sig att skjuta till 1, 5 miljoner kronor till det Internationella Institutet. 
Pengarna måste avsättas i budgeten eller komma direkt från insamlingsaktiviteter. Det senare 
kan exempelvis vara att ta fram profilprodukter som UNF säljer svinaktigt dyrt. Vilket sätt 
UNF än väljer har organisationen ansvar för att pengarna kommer in. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte inte att man ska sänka medlemsavgiften. 
Han hävdade att det är väldigt få som inte klarar av att betala 200 kronor per år i 
medlemsavgift. Man får väl t.ex. skicka lite färre SMS. Man bör jämföra med vad det handlar 
om för de människor vi hjälper. Man gör mer skillnad när man skänker pengar än när man 
sitter och bakar ideologiska negerbollar. 
 
Sara Sandberg, IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut, förklarade att Sida betalar 80 
procent av projektkostnaderna. Egenandelen, det vill säga det organisationen själv betalar, är 
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för IOGT-NTO-rörelsens del 1,5 miljon. Junior samlar in sin del genom skoljoggen. IOGT-
NTO har en halvtidsanställd som ska ha hand om insamlingen. Det är viktigt att även UNF 
hittar en metod. Det internationella arbetet är även viktigt för medlemmarna, som får komma 
ut och träffa ungdomar i andra länder. 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, poängterade att det inte handlade om att ta bort det 
internationella arbetet, utan om att ha en annan form. Man kan till exempel höja 
medlemsavgiften med tio kronor, vilket skulle generera cirka 40 000 kronor per år. Man kan 
även tänka sig att medlemmar ges möjlighet att sätta in pengar lite då och då, när man har lite 
över. Pengarna sätter man in på postgiro 90 04 63-1. För övrigt är det bara biståndsklubben 
som ska läggas ner. Våra vänner i världen försvinner inte. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, ville lyfta motförslag 1c (avslag första att-satsen och 
bifall andra och tredje att-satsen) om det inte redan var lyft. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, ville hälsa till Jonas och Samuel. För övrigt 
tyckte han att det var bra med integrering av det internationella arbetet. Lägger vi ner Vänner i 
världen kommer de tvåhundra medlemmarna inte att sluta engagera sig. Eftersom vi integrerat 
våra tidigare ”pelare” kan vi inte ha en klubb för internationalism. I så fall kunde UNF lika 
gärna ha en demokratiklubb och en drogfriklubb också.  
 
Linnéa Forsberg, medlem, höll med Sergio. När man jobbar med alkoholpolitik ska man dra 
paralleller till det internationella och dra nytta av andra länders erfarenheter. Det viktiga är att 
vi inte glömmer det internationella arbetet. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, undrade varför man inte kunde ha både och. Hon ville att 
förbundsstyrelsen eller någon andra skulle ta fram bra förslag på hur man kan arbeta 
internationellt. Hon trodde att hon kanske skulle sluta betala in pengar om hon inte blev 
påmind med ett inbetalningskort en gång per år. Hon tyckte att klubben kunde vara kvar, men 
man kan väl göra annat också? 
 
 

§ 215 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, begärde streck i debatten. 
 
Kongressen beslutade 
 
att sätta streck i debatten 
 
Anders Ringnér, presidiet, justerade yrkandelistan och talarlistan. 
 
 

§ 216 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 15 
 
Astrid Wetterström, UNF Tirfing, tyckte att man skulle öka det internationella arbetet genom 
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att lägga ned Vänner i världen. Hon tyckte att man borde ha ett internationellt projekt som 
skulle inkludera alla UNFare och efterlyste förslag på sådant. 
 
Sara Sandberg, internationella institutet, svarade på Sylvie-Anns fråga. Alla pengar som 
samlas in till IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete femdubblas av Sida. Alltså spelar 
det ingen roll om det är UNF eller en biståndsklubb som samlar in pengar till projekt. UNF 
har internationella projekt i tolv länder, varav 80-90 procent tillsammans med 
ungdomsorganisationer. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, ansåg inte att Vänner i världen var någon elitklubb. Hon 
tyckte att det internationella arbetet skulle vara integrerat, men påpekade att det kostade mer 
pengar att rädda människor i Kambodja än att till exempel att ha demokratiska 
föreningsmöten på hemmaplan. Hon ville sänka medlemsavgiften, eftersom tvåhundra kronor 
kunde vara ganska mycket för många. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, höll med om mycket av det som Emma sa. En 
jämförelse med en demokratiklubb är inte relevant i sammanhanget. Han ansåg fortfarande att 
medlemmarna borde kunna prioritera och betala 200 kronor. Det är bra att man påminns om 
sitt engagemang med hjälp av exempelvis inbetalningskort. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, tyckte inte att UNF behöver en klubb med syfte att 
påminna 200 medlemmar att betala 200 kronor per år. Behöver man bli påmind om sin 
internationella solidaritet, borde man fundera över om man är engagerad. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte att man gör mer nytta för det internationella 
arbetet om man betalar pengar, än om man sitter med sina vänner och tycker synd om folk 
och sedan köper kläder för pengarna. 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, har dålig ekonomi och tycker det är tråkigt 
att av den anledningen inte kunna vara med i Vänner i världen. Hon yrkade bifall på förslaget 
att medlemmarna ska få ett inbetalningskort utan specificerad summa. 
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, menade att de Tema-förslag som finns är svaren på 
frågorna. Det är exempel på hur man kan engagera sig i internationella frågor. 
 
Linnéa Forsberg, medlem, påpekade att det inte bara är bistånd det handlar om utan 
samarbete. Hon menade även att det måste finnas ett engagemang, inte bara pengar. 
 
Kongressen beslutade  
 
att med röstsiffrorna 49 mot 41 lägga ned biståndsklubben Vänner i världen, 
 
att bifalla tilläggsförslag nummer två; att det ska finnas möjlighet att i samband med 

betalning av medlemsavgift skänka valfri summa, öronmärkt till UNF:s 
biståndsarbete, samt att detta även ska gå ut till medlemmar som har 
livstidsmedlemsskap,  

 
att bifalla tilläggsförslag nummer tre; att alla Vänner i Världen-arrangemang och 

liknande ska vara öppna för alla inom rörelsen. 
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§ 217 

 
PRESENTATION 
 
Malin Robertsson, presenterade nya fältkonsuler. 
 
 

§ 218 
 
UTDELNING AV GULDCIRKELN 
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, läste upp följande motivering: 
 
”Mottagaren av årets guldcirkel har både initierat och genomfört en unik utbildning. Genom 
sitt stora kunnande har de lyckats med att eleverna utvecklats så väl personligen som i sitt 
UNF-engagemang. Därför har jag nöjet att ge 2003 års guldcirkel till Wendelsbergs 
Folkhögskola och dess representant Eva Blomqvist”. 
 
Eva Blomqvist kände sig upplurad på scen men otroligt stolt och hedrad. 
 
 

§ 219 
 

PAUS 
 
Klockan 14.56 tog kongressen en paus för diverse bestyr. 
 
 

§ 220 
 
ÅTERUPPTAGANDE 
 
Klockan 15.01 återupptogs förhandlingarna. 
 
 

§ 221 
 
INFORMATION 
 
Karin Melbin, UNF Anskontin Ozena, uppmanade ombuden att bidra till en insamling till 
Vänner i Världen. 
 
 

§ 222 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 16 ANGÅENDE FLER MÖJLIGHETER ATT 
BETALA MEDLEMSAVGIFTEN 
 
Motionen ansågs föredragen. 
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Mattias Ravander, UNF Munken, lyfte tilläggsförslaget över strecket. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionen 
 
att bifalla Mattias Ravanders förslag. 
 
 

§ 223 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 17 ANGÅENDE LÅT ALLA ÅKA! 
 
Nina Svensson, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, sa att han säkert skulle åka och hångla på fler kurser om det var 
gratis, men så ska det väl inte vara? Han undrade om en medlem från en fattig förening eller 
ett fattigt distrikt har möjlighet att söka bidrag från förbundet för att åka på kurser. 
 
Johannes Nygren, UNF Älien, ansåg att man borde dra ner på onödig lyx på kurserna. 850 
kronor för en förbundskurs kan vara lite väl saftigt. Han håller dock inte med motionären om 
att de ska vara gratis. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, tyckte också att 850 kronor kan kännas lite saftigt. Men i själva 
verket kostar kurserna mycket mer. Han uppmanade förbundskassören att informera om vad 
kurserna kostar. Han tyckte även att man kunde söka bidrag från en massa andra ställen som 
till exempel distrikt, förening eller IOGT-NTO-förening. Han yrkade bidrag (presidiet antog 
att han menade bifall) till att sänka kursavgifterna. 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, förklarade att det inte var möjligt att söka pengar från 
förbundet för att åka på förbundskurser. Hon ville också poängtera, på ett manligt sätt, det 
som Anders sa om att det finns många andra att söka ifrån. Förbundsstyrelsen räknar med en 
schablon för förbundskurser om 2 000 kronor per deltagare och helg. För kurser med många 
deltagare blir kostnaden per deltagare något lägre. Förbundsstyrelsen har diskuterat vilken 
deltagaravgift som är rimlig att ta ut och har på så sätt bestämt 850 kronor som en generell 
nivå.  
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, tyckte att förbundskurser ska vara lite elitkurser. Hon 
menade att det inte är kurser som man åker på för att hångla. Det ska vara värt pengarna för 
distriktet eller föreningen att skicka någon till en förbundskurs. 
 
 

§ 224 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, framförde sin varmaste kritik mot presidiet som inte såg 
folk som ville tala. 
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§ 225 

 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 17 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, hade hört talas om föräldrar som inte ville skicka sina 
barn på gratiskurser. Ett visst pris borgar också för kvalitet. 
 
Amanda Johansson, UNF Nuoret ja vapaat, hade ingen rik iggisförening som kunde sponsra. 
Hon tyckte att det vore bra om det var lite billigare. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, tyckte inte längre att det skulle vara helt gratis att åka 
på kurs, men förslaget om att sänka avgiften stod kvar. Detta eftersom vi har medlemmar som 
inte är medlemmar i någon förening eller som är medlemmar i en fattig sådan. Att sänka priset 
är inte så radikalt, det gör man i andra föreningar. Människor tycker att det är kul att utbilda 
sig och förbundet borde inse vikten av att utbilda sina medlemmar. 
 
Anna Kerstin Andersson, Andras Runnemo, Patrik Schoultz, UNF Morgonstjärnan, yrkade 
 

att förbundsstyrelsen arbetar för att  billigare alternativ i form av tält, masslogi 
etcetera ska finnas så ofta som möjligt på förbundskurser 

 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, var orolig. När han var aktiv i Sundsvall sålde han femtio 
bingolotter varje vecka. Det var inte det kulaste han gjort i sitt liv, men han gjorde det och 
föreningen fick pengar. Han påpekade vikten av att vara medveten om att pengar inte kommer 
från ovan – vi måste kämpa för dem. 
 
 

§ 226 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, begärde streck i debatten. 
 
Ordföranden justerade talar- och yrkandelistan. 
 
Kongressen beslutade 
 
att sätta streck i debatten. 
 
 

§ 227 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 17 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, yrkade 
 

att förbundsstyrelsen ska fondera pengar alternativt öronmärka pengar för att 
dela ut till medlemmar som vill åka på förbundskurser, samt 
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att dessa pengar främst ska gå till medlemmar som inte får bidrag från sin 
förening eller sitt distrikt 

 
Anja pläderade för sitt förslag som enligt henne var genialt. Förbunden skall avsätta pengar 
för att medlemmar som inte får pengar från sina föreningar ska kunna åka på kurser. Man ska 
inte åka på kurs utan att lära sig något. Förbundet ska kunna ställa krav på att medlemmarna 
gör något vettigt med sina kunskaper när de kommer hem till sina föreningar. 
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, tyckte att godiset som fanns vid talarstolen skulle bytas 
ut. För övrigt ville han upplysa om att man kan söka pengar från kommunen om man bor i ett 
fattigt distrikt. Han menade att om kurserna är gratis så uppskattar man dem inte på samma 
sätt. Det är klart att det ska kosta lite att åka på kurs. Och om UNF skulle ha mindre pengar i 
framtiden, exempelvis om vi förlorar lotteriinkomsterna, är det kanske bra om vi inte är vana 
att få allt gratis. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, var inne på Anjas linje och ansåg att de som inte kunde få pengar 
från sin egen förening borde kunna söka bidrag från förbundet. Han trodde även på att försöka 
sänka kostnaderna. Han berättade att han sålt Bingolotter och att han inte tyckte att det var så 
roligt. Han påpekade att det finns eldsjälar i föreningar utan verksamhet som har fullt upp 
med att hålla föreningen levande och sköta det administrativa. För dessa medlemmar blir det 
svårt att också generera pengar till föreningen. Han avslutade med ett ”puss”. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, tyckte att det var bra att förbundskurserna håller en hög 
standard. Kurserna brukar vara ganska intensiva och det är bra att få ordentlig mat och en bra 
säng. Sedan hälsade han från Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, att man får 50 
kronor per värvad medlem, vilket kan användas till exempelvis som betalning för 
förbundskurser. Värvar man sjutton nya medlemmar innebär det att man kan åka ”gratis” på 
en förbundskurs. 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, menade att man har prioriterat hög standard på mat och 
säng för att deltagarna ska orka lära sig någonting. Hon hävdade att på förbundsnivå orkar 
man inte ta till sig alla kunskaper om man inte ätit. En annan princip som förbundsstyrelsen 
har är att kurserna kostar lika mycket var i landet man än bor. Det har man inte alltid haft. 
Sedan tyckte hon att det inte bara var förbundsstyrelsens uppgift att informera om 
möjligheterna att söka pengar. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, tyckte att 850 kronor blir ganska mycket om man till 
exempel är student. Majoriteten av dem som åker på förbundskurser har fått bidrag. Han 
tyckte inte att det betydde någonting, eftersom det ju bara är de som kommit iväg på kurs som 
har varit med i utvärderingen. Sergio tyckte att man borde sänka priserna. Man ska inte heller 
behöva värva medlemmar för att åka på kurs. 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, påpekade att andra undersökningar visar det som Sergio 
tog upp, att de flesta som åker på förbundskurs får bidrag. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, undrade vilka andra utvärderingar förbundsstyrelsen 
gjort. 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, sade att de till exempel gjort telefonundersökningar. 
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Kongressen beslutade 
 
att avslå motionen 
 
att bifalla PoSUs andra att-sats, att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att informera 

tydligare om möjligheterna att söka bidrag till kursavgifter 
 
att bifalla PoSUs tredje att-sats; att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att överväga att sänka 

kursavgifterna 
 
att bifalla UNF Morgonstjärnans ombuds förslag att förbundsstyrelsen arbetar för att  

billigare alternativ i form av tält, masslogi etcetera ska finnas så ofta som möjligt på 
förbundskurser 

 
att bifalla Anja Ragnarssons två att-satser; att förbundsstyrelsen ska fondera pengar 

alternativt öronmärka pengar för att dela ut till medlemmar som vill åka på 
förbundskurser, samt att dessa pengar främst ska gå till medlemmar som inte får 
bidrag från sin förening eller sitt distrikt. 

 
 

§ 228 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 18 ANGÅENDE BYT NAMN PÅ UNF 
 
Motionen ansågs föredragen. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, uttryckte en viss förvåning över att förslaget inte innebar att vi 
ska byta namn utan att vi ska bestämma en procedur för att besluta om namn. 
 
Andrea Ström Fredriksson, UNF Ludvika, lyfte motförslag nummer 1 b om bifall till 
motionen, eftersom hon ville ha ett mer tidstypiskt namn. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, lyfte tilläggsförslag nummer 2, att genomföra namnbyte men 
med kravet att det fortfarande ska vara förkortningen UNF.  
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, undrade om hon var konservativ och 
gammalmodig då hon inte förstod vad som menades med att Ungdomens Nykterhetsförbund 
är ett gammalmodigt namn. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, undrade vad som skulle hända om vi bestämmer att vi ska byta 
namn men inte hittar något. Måste vi då fortsätta tills vi hittar ett? 
 
Emil Orrby, UNF Trots allt!, ville svara på Oskars fråga. Han påpekade att förslaget träder i 
kraft om det bifalles både på kongressen och rådslaget. Som han hade uppfattat det byter vi 
bara namn om vi vill.  
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§ 229 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Sylvie-Ann Larsson, UNF Godtemplarorden, yrkade streck i debatten. 
 
Anders Ringnér, presidiet, justerade yrkande- och talarlistorna. 
 
Kongressen beslutade 
 
att sätta streck i debatten 
 

§ 230 
 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 18 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte att det var så mycket krångel med att byta 
namn och att det inte var värt det. Han menade att det skulle ta mycket kraft att få folk att 
känna igen ett nytt namn och att det dessutom skulle kosta en massa pengar. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, yrkade avslag på motionen och framför allt på tilläggsförslag  
nummer 2. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, instämde med föregående talare. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionen 
 
 

§ 231 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 20 ANGÅENDE: ALLA MEDLEMMAR SKA 
KUNNA KÄMPA 
 
Frida Skoglund, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget och redogjorde för den 
diskussion som förts. 
 
Andrea Ström Fredriksson och Sofia Ivarsson, motionärer, yrkade på att lyfta tilläggsförslag 
nummer 1 b att bifalla första att-satsen.  
 
Sofia Ivarsson, motionär, förklarade att det inte handlade om att UNF skulle jobba med 
internationalism till 33 procent. Det ingick som en del av de andra delarna. Motionärerna 
menade inte att det skulle vara så bestämt uppdelat. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, hade synpunkter på den första kommentaren. Han menade att den 
som skrivit kommentaren hade missuppfattat motionen då det inte handlar om att tvinga 
någon att tycka på ett visst sätt, enbart att UNF skall verka för ett intresse. 
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Anders Lingfors, UNF Sprajt, menade att det nu, genom de nya Tema-projekten, finns stor 
möjlighet att arbeta med de internationella frågorna. 
 
Kongressen beslutade  
 
att med röstsiffrorna 50 mot 42 bifalla motionens första att-sats  
 
att avslå motionens andra att-sats 
 
 

§ 232 
 
INFORMATION 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, gjorde reklam för kvällens underhållning: 
”FÖRBUNDSSTYRELSEN-showen, en liten show med FÖRBUNDSSTYRELSEN”. Han 
uppmuntrade ombuden att ta med sina tjocka plånböcker eftersom det skulle bli insamling. 
 
 

§ 233 
 
PAUS 
 
Kongressen tog två minuters paus för bensträckning och påfyllning av godisskålar. 
 
 

§ 234 
 
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE 
FÖRÄNDRAT UTBILDNINGSSYSTEM 
 
Teresia Pedersen, Elin Lundgren och Andrea Lavesson, förbundsstyrelsen, föredrog 
förbundsstyrelsens förslag nummer fyra angående förändrat utbildningssystem. Till sin hjälp 
hade de ett par stora skisser över det föreslagna utbildningssystemet, kring vilka de förklarade 
hur förbundsstyrelsen tänkt. 
 
Ulf Engström, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 13 angående förbundsstyrelsens 
förslag till förändrat utbildningssystem. 
 
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag 4. 
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§ 235 
 
SÅNG 
 
Innan presidiet lämnade ordet fritt sjöng ordförandena Anders Ringnér och Lena Gustafsson 
en sång. Kongressen ville ha en repris men på grund av det pressade tidschemat fick det vänta 
till kvällen. 
 
Sången löd som följer: 
 
”Vi skulle vilja veta 
vad menar ni egentligen 
med ert förslag? 
Vad är det? 
Vad vill ni? 
Kan det vara bra? 
Verkar det va’ vettigt? 
Ändra stadgarna? 
Det kan vara svettigt? 
 
Att ändra på en passiv sats 
så den blir aktiv. 
Och är ni pryd, så klär ni 
på ett substantiv. 
Och ordföljden ska ändras 
svåra ord ska tas bort 
En mening som är jobbig 
den vill ni göra kort. 
Att skriva allt i presens 
ja, det verkar va’ bra. 
För nya stadgar det 
ska ungdomslogen ha. 
 
Paragraf 
vi strök ett stycke 
ny struktur 
vi ändrar mycket. 
Mer logik 
i ert tycke. 
För nya stadgar det 
ska ungdomslogen ha.” 
 
 

§ 236 
 
 
FÖREDRAGNING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 OM GEMENSAMMA 
STADGEFÖRÄNDRINGAR 
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Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föreslog att kongressen skulle behandla 16 b-c före 16 
a. Han föredrog förbundsstyrelsens förslag angående reviderade stadgar. 
 
Martin Kjellin, PoSU, föredrog PoSUs utlåtande nr 13 över riksstyrelsens förslag nummer 
fyra om gemensamma stadgeändringar. 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 

att fastställa ny lydelse av § 22 för IOGT-NTO och IOGT-NTO:s 
Juniorförbund, § 36 för UNF och § 21 för NSF 

 
att avslå förslaget till förändring av UNF:s § 50 
 
att avslå förslaget till förändring av § 67 
 
att stadgeändringarna ska gälla från och med 2003-07-13 

 
 

§ 237 
 

FÖREDRAGNING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE IOGT-
NTO:S JUNIORFÖRBUNDS OMBUDSFÖRSAMLING 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag nummer 3. 
 
Johannes Nygren, PoSU, föredrog PoSU:s yttrande nummer 14 över riksstyrelsens förslag 
nummer 3 om juniorförbundets ombudsförsamling. 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 

att bifalla riksstyrelsens förslag 
 
Ordföranden undrade om någon hade information om hur de övriga förbunden beslutat i 
frågan. 
 
Någon av åhörarna upplyste om att juniorförbundet har bifallit förslaget och att IOGT-NTO 
inte tar upp frågan eftersom de gjorde det förra kongressen. 
 
 

§ 238 
 
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE: 
REVIDERADE STADGAR 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag nummer 5. Han 
förklarade att förbundsstyrelsen hade försökt reda ut de frågor som ställts av PoSU. 
Förbundsstyrelsen jämkade sig med PoSU:s förslag om att avslå det nya förslaget till stadgar 
och uppdra åt förbundsstyrelsen att till kongressen 2005 ta fram ett nytt förslag till språkligt 
reviderade stadgar. För övrigt sa Mikael Lindström att förbundsstyrelsen har en 
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FÖRBUNDSSTYRELSEN-show att förbereda och därför inte hade så mycket mer att 
tillägga. 
 
 

§ 239 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 21 ANGÅENDE INGA GASKAMMARE I UNF! 
 
Sergio Manzanares, motionär, föredrog sin motion. Han menade att tobak har samma 
samhällseffekter som alkohol eller någon annan drog. Han förväntade sig många diskussioner 
på torget. 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 21 
angående Inga gaskammare i UNF! Hon läste även upp UNF:s tobakspolicy och tyckte att det 
var tråkigt att den inte efterlevdes. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 

att avslå motionen 
 
Peter Andersson, Program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s yttrande nr 15 över motion 
nr 21 angående Inga gaskammare i UNF! 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 

att avslå motionen 
 
 

§ 240 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 22 ANGÅENDE EN DEMOKRATISK 
GENERALSEKRETERARE, TACK! 
 
Emil Österlund, motionär, föredrog sin motion. 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, fö redrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 22 
angående En demokratisk generalsekreterare, tack! 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta: 
 

att  avslå motionen 
 
Anna Kerstin Andersson, Program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s yttrande nr 16 över 
motion nr 22 angående En demokratisk generalsekreterare, tack! 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 

att avslå motionen 
 
 



 111 av 167 

§ 241 
 
INSAMLING 
 
Den korg som tidigare skickats runt i lokalen hade hittills inbringat 1 271 kronor, en 
maxmålbiljett och en chokladpeng. Bidragen tillföll Vänner i Världen. 
 
 

§ 242 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 23 ANGÅENDE EMU 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 23 
angående EMU. Förbundsstyrelsen menade att ett EMU-medlemskap inte skulle komma att 
påverka den svenska alkoholpolitiken. De undantag vi har för punktskatter kommer sannolikt 
inte heller att påverkas av ett inträde i EMU. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 

att avslå motionen 
 
Peter Andersson, Program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s yttrande nr 17 angående 
motion nr 23 angående EMU 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 

att avslå motionen 
 
 

§ 243 
 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 24 ANGÅENDE EN MEDLEM EN RÖST! 
 
Sergio Manzanares, motionär, föredrog sin motion. Han förväntade sig en ordentlig 
diskussion. 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 24 
angående En medlem en röst! Sedan gick han på toaletten. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen 
 

att avslå motionen 
 
Anna Kerstin Andersson, Program- och stadgeutskottet, föredrog PoSU:s yttrande nr 18 över 
motion nr 24 angående En medlem en röst! 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 

att avslå motionen 
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§ 244 
 
MÖTESTORG 
 
Klockan 16.34 gick kongressen till mötestorg. 
 
 

§ 245 
 
AJOURNERING 
 
Kongressen ajournerade sig för kvällsmat. 
 
 

§ 246 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Klockan 19.35 återupptog kongressen förhandlingarna. 
 
 

§ 247 
 
OMBUDSUPPROP 
 
Frida Skoglund, presidiet, förrättade ett ombudsupprop. 
 
 

§ 248 
 
INBJUDNINGAR 
 
Gabriella Brehm berättade att hon ville starta ett nätverk för veganer och vegetarianer. Om 
man var intresserad kunde man gå till hoppborgen på lördag vid lunch. 
 
Peter Andersson och Sofia Ivarsson informerade om gaynätverkets möte. 
 
 

§ 249 
 
BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE 
MEDLEMSAVGIFT 
 
Förslaget ansågs föredraget. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, undrade om denna fråga skulle behandlas på torget. 
 
Ordföranden svarade att den inte skulle det. 
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Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, hade hört någons förslag om att höja priset på Vänner i 
världen. Hon yrkade 
 

att UNF:s medlemsavgift ska öka till 60 kronor och att tio av dem ska tillfalla 
UNF:s biståndsverksamhet 

 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, menade att man kunde avsätta pengar i budgeten för det 
ändamålet, precis som UNF gör med allting annat. 
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, tyckte att 50 kronor var en bra summa. Den är jämn och 
lätt att ta in när man värvar medlemmar. 
 
 

§ 250 
 
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
Kongressen beslutade 
 
att fastställa röstlängden till 100 röstberättigade ombud.  
 
 

§ 251 
 

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag och fastställa UNF:s medlemsavgift för 2004 och 

2005 till 50 kronor/år 
 
 

§ 252 
 
BEHANDLING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE 
FAMILJEAVGIFT 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag nr 5 angående 
familjeavgift. Förbundsstyrelsen ansåg att vi ska profilera oss som ett förbund som vänder sig 
till alla. 
  
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 

att införa en familjeavgift för IOGT-NTO, UNF och IOGT-NTO:s 
Juniorförbund, samt 

 
att uppdra åt riksstyrelsen att besluta om tidpunkt för ikraftträdandet 
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Peter Andersson och Anna Kerstin Andersson, Program- och stadgeutskottet, föredrog 
PoSU:s yttrande nr 22 angående riksstyrelsens förslag nr 5 angående familjeavgift. De tyckte 
att man ska vara medlem i UNF för att man själv valt det och inte för att föräldrarna betalar in 
en familjeavgift. 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 

att avslå riksstyrelsens förslag 
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, yrkade bifall på förslaget. Han tyckte att man faktiskt 
själv väljer att skriva på medlemslöftet. Förslaget verkar praktiskt. 
 
Mattias Ravander, UNF Munken, sa att vi tidigare under kongressen beslutat att uppdra åt 
förbundsstyrelsen att öka samarbetet med övriga förbund. Det här är ett bra exempel på det. 
Mattias yrkade bifall till förslaget. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, sa att Robert tidigare sagt att man måste göra skillnad på 
medlemsavgift och medlemskap. Han undrade dock varför NSF inte fick vara med. 
 
Michael Fors, UNF Framåt, yrkade avslag. Medlemskap ska vara individuellt. 
 
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, sa att man kan skriva under medlemskap när man är 
tretton. Och sedan vågar man kanske inte gå ur förrän man vågar säga emot sina föräldrar. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, förklarade att orsaken till att NSF inte är med är att man 
kan vara med i NSF oavsett ålder. 
 
Kharro Molander Eliasson, medlem, ingår i precis en sådan familj som behöver en sådan 
avgift. Det skulle vara praktiskt. Hon tyckte att man ändå väljer om man vill gå med eller inte. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, påpekade att man skulle ta hänsyn till eventuella 
bidragsregler när man utformade förslaget om familjeavgift. 
 
Linnéa Forsberg, medlem, är en inföding som tycker att förslaget är bra. Det finns redan 
många aktiva vars föräldrar betalar deras medlemsavgift, och det är inget ont i det. 
 
Anja Rangarsson, UNF Sprajt, är också inföding, men hon tycker att förslaget är dumt. I 
sådana familjer kan det finnas en press på att vara med i nykterhetsrörelsen. Om föräldrarna 
dessutom betalar blir det ännu svårare att välja själv. Man måste kunna säga att man kan vara 
nykterist och sedan ändra sig. 
 
Sara Marie Pettersson, UNF Saftpiraterna, höll med Anja. Alla vågar inte säga nej till sina 
föräldrar. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, trodde inte att det skulle bli något stort ekonomiskt 
bortfall. Medlemsavgifterna är en ganska liten del av UNF:s inkomster. Han trodde inte någon 
skulle bli tvingad att gå med. För övrigt trodde han att det oftast är föräldrarna som betalar 
medlemsavgiften i alla fall. 
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Johan Goude, UNF Godtemplarorden, tyckte att debatten var konstig. Han undrade varför 
man inte kunde samarbeta mellan alla förbunden. De kunde skicka ut ett gemensamt 
inbetalningskort till hushållen där folk är medlemmar, utan att någon behöver bli tvingad till 
någonting. 
 
 

§ 253 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Lars Halvarsson, UNF Hirrvi Hyppää, begärde streck i debatten. 
 
Anders Ringnér, presidiet, justerade talar- och yrkandelistan. 
 
Kongressen beslutade 
 
att sätta streck i debatten 
 
 

§ 254 
 
FORTSATT BEHANDLING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 5 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, tyckte att det var viktigt att hålla på att medlemskap är 
någonting individuellt. Han undrade om det verkligen var så att familjerna har stora 
ekonomiska problem för att betala avgifterna. Han trodde att detta hur som helst var ett 
problem för IOGT-NTO. I så fall kunde man minska avgifterna för familjer i stället. 
 
Astrid Wetterström, UNF Tirfing, höll med Robert Damberg. Hon trodde att det skulle 
underlätta för familjerna. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, visste inte hur stort problemet var. Det handlar snarare om 
nya familjer som IOGT-NTO vill värva. Han tyckte inte att vi skulle se det som ett sätt att 
komma närmare de andra förbunden. Det är ett sätt att underlätta betalning. Morgan trodde 
inte att trycket på medlemskap från föräldrarna blir större med en familjeavgift. Han kunde 
även upplysa om att Junior- förbundet inte har behandlat frågan. 
 
Kongressen beslutade efter votering 
 
att avslå riksstyrelsens förslag 
 
 

§ 255 
 
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 ANGÅENDE ERSÄTTNINGAR  
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förlag nr 7 angående 
ersättningar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
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att till protokollet notera att förbundsstyrelsen har möjlighet att heltidsarvodera 

förbundsordföranden enligt beslut i Umeå 1989, 
 
att för resevillkor och traktamentsersättningar för förtroendevalda vid UNF:s 

kongress ska tillämpas det för förbundets personal gällande avtalet mellan 
Arbetsgivaralliansen och HTF, dock att ersättningar för körning med egen bil 
ska utgå med den av riksskatteverket rekommenderade så kallade ”skattefria” 
ersättningen, för närvarande 16 kronor per mil, samt 

 
att i övrigt ej utbetala några arvoden för förtroendevalda vid UNF:s kongress 

 
Peter Geijer, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 14 över förbundsstyrelsens 
förlag nr 7 angående ersättningar 
 
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta  
 

att bifalla samtliga tre att-satser i förslaget 
 
Linus Tingdahl och Kamilla Andersson, valberedningen, var rädda att spränglistan hade 
sprängt hoppborgen. De tyckte att det skulle finnas möjlighet att halvtidsarvodera både 
förbundsordföranden och vice förbundsordföranden. De hade skrivit ett yrkande som de 
hoppades att någon skulle ta upp. 
 
Mattias Ravander, UNF Munken, tog valberedningens förslag som sitt eget. Han yrkade alltså 
 

att förbundsstyrelsen har rätt att heltidsarvodera förbundsordföranden eller 
halvtidsarvodera förbundsordföranden och vice förbundsordföranden om den 
finner det befogat 

 
Sofia Ivarsson, UNF Ludvika, yrkade 
 

att förbundsstyrelsen har möjlighet att  arvodera förbundsordföranden samt vice 
förbundsordföranden 

 
Mattias Ravander, UNF Munken, menade med sitt förslag att man skulle kunna just 
halvtidsarvodera, inte heltidsarvodera som skulle vara möjligt med Sofias förslag. Hans 
förslag ger inget sådant utrymme för tolkningar. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, skulle vilja höra från någon som visste hur det går till i 
förbundsstyrelsen. Det kunde göra det lättare att ta ställning. Han hade nämligen inte en 
susning. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, höll med Martin, men undrade vad som menades med 
”möjlighet”. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, hade hört att spränglistans ordförandepar ville heltidsarvodera 
både förbundsordföranden och den vice förbundsordföranden. Han ville veta vad de tänkte 
och vad valberedningens ordförandepar tyckte om valberedningens förslag. 
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Andrea Ström Fredriksen, UNF Ludvika, tyckte att det viktigaste är att ordförandeparet kan 
jobba bra ihop, och att pengar är en mindre viktig fråga. Hon tyckte att det kunde vara bra 
med två heltidsarvoderade i styrelsen. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, bad ombudsförsamlingen att vara tystare så att det var 
möjligt att följa förhandlingarna. 
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, ville säga att det är en principfråga att inte vara mer än 
en heltidsarvoderad i förbundsstyrelsen eftersom det ska vara ett ideellt arbete. Hon förklarade 
att hon och Erik Wagner vill vara halvtidsarvoderade båda två. Eftersom de går till val på att 
komplettera varandra behöver båda vara arvoderade för att kunna göra det som de är bra på. 
 
Andrea Lavesson, förbundsstyrelsen, tyckte att procentsatser var en fråga för 
budgetdiskussionen. Hon tyckte att man skulle ha antingen en heltidsarvoderad eller två 
heltidsarvoderade. Orsaken skulle kunna vara att det är svårt att veta när man är ideell och när 
man är arvoderad. 
 
Robin Bergman, medlem, tyckte att då kan man väl heltidsarvodera hela förbundsstyrelsen 
och lägga ner kansliet. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, förklarade att arvode får man vare sig man gör 
någonting eller inte. Det är inte kopplat till någon arbetstid. Det är en fråga om pengar och om 
vad som är bäst för UNF. Han svarade på Martin Kjellins fråga och trodde att vad som är bäst 
beror på vad ordförandena koncentrerar sig på. 
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, undrade vad en heltidsarvodering kostade per år, så vi vet 
hur mycket vi pratar om. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, ville veta hur Linnéa och Andrea egentligen hade resonerat. 
 
Andrea Lavesson, förklarade att Linnéa och Andrea har förberett sig för båda alternativen. 
Hon påpekade även att Lovisa Lantz hade börjat som halvtidsarvoderad, men gått upp till 
heltid då detta inte hade fungerat. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, upplyste om att en heltidsarvoderad kostar ungefär  
300 000 kronor per år, exklusive traktamenten och resersättningar. 
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla Mattias Ravanders förslag att förbundsstyrelsen har rätt att heltidsarvodera 

förbundsordföranden eller halvtidsarvodera förbundsordföranden och vice 
förbundsordföranden om den finner det befogat 

 
att bifalla andra och tredje att-satsen i förbundsstyrelsens förslag nummer 7 att för 

resevillkor och traktamentsersättningar för förtroendevalda vid UNF:s kongress ska 
tillämpas det för förbundets personal gällande avtalet mellan Arbetsgivaralliansen 
och HTF, dock att ersättningar för körning med egen bil ska utgå med den av 
riksskatteverket rekommenderade så kallade ”skattefria” ersättningen, för närvarande 
16 kronor per mil, samt  
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att  i övrigt ej utbetala några arvoden för förtroendevalda vid UNF:s kongress 
 
 

§ 256 
 
PAUS 
 
Klockan 20.30 tog kongressen paus för bensträckning. 
 
 

§ 257 
 
ÅTERUPPTAGNING AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Klockan 20.35. återupptog kongressen förhandlingarna. 
 
 

§ 258 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 25 ANGÅENDE MER DEMOKRATI ÅT 
FOLKET! 
 
Motionen ansågs föredragen. 

 
 

§ 259 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 26 ANGÅENDE: ÖVERGÅNGAR 
 
Torbjörn Kalin, motionär, föredrog sin motion. 
 
Rebecca Lindberg, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 26 
angående Övergångar. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog därför kongressen besluta 
 

att bifalla motionen 
 
Ulf Engström, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 14 över motion nr 26 angående 
Övergångar. Han tyckte att Torbjörn minsann hade tänkt till. 
 
Beredningsutskottet föreslog därför kongressen besluta 
 

att bifalla motionen 
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§ 260 
 

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 27 ANGÅENDE : ÄR ETT UTDÖENDE FOLK! 
 
Motionen ansågs föredragen då den enligt motionärerna talade för sig själv. 
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 27 
angående Nykteristerna är ett utdöende folk! 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen 
 

att avslå motionen, samt 
 
att passa på och varna baksugna kongressombud att ta det lugnt då man aldrig 

kan veta vad som döljs i degspadet 
 
Peter Andersson och Anna Kerstin Andersson, Program- och stadgeutskottet, föredrog 
PoSU:s yttrande nr 20 över motion nr 27 angående Nykteristerna är ett utdöende folk! 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 

att avslå motionen 
 
 

§ 261 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 28 ANGÅENDE HANDIKAPP I UNF, ETT 
HINDER! 
 
Motionen ansågs föredragen. 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 28 
angående Handikapp i UNF, ett hinder! 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen 
 

att avslå första och andra att-satsen, samt 
 
att bifalla tredje att-satsen 

 
Ulf Engström, Beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 15 över motion nr 28 angående 
Handikapp i UNF, ett hinder! 
 
Beredningsutskottet föreslog därför kongressen besluta 
 

att bifalla förbundsstyrelsens båda att-satser 
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§ 262 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 29 ANGÅENDE: UNF FÜR ALLE 
 
Torbjörn Kalin, motionär, föredrog sin motion 
 
Förbundsstyrelsen ansåg sitt förslag föredraget. 
 
Ulf Engström, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 16 över motion nr 29 angående 
UNF für alle. 
 
Beredningsutskottet föreslog därför kongressen besluta 
 

att bifalla förbundsstyrelsens bägge att-satser 
 
 

§ 263 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 30 ANGÅENDE: KUNSKAP ÄR MAKT, 
JÄMSTÄLL MAKTBALANSEN! 
 
Sofia Ivarsson, motionär, föredrog sin och Andrea Ström Fredrikssons motion. De jämkade 
sig med förbundsstyrelsens förslag. 
 
Förbundsstyrelsen ansåg sitt förslag föredraget. 
 
Peter Andersson och Anna Kerstin Andersson, Program- och stadgeutskottet, föredrog 
PoSU:s yttrande nr 21 över motion nr 30 angående Kunskap är makt, jämställ maktbalansen! 
 
PoSU föreslog kongressen besluta 
 

att avslå motionen. 
 
 

§ 264 
 
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 31 ANGÅENDE: UNF ÄR EN MÖJLIGHET 
 
Andrea Ström Fredriksson, motionär, föredrog sin och Sofia Ivarssons sin motion. 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, påpekade att det stod fel i deras förslag och att det som står 
i brödtexten stämmer. I övrigt ansågs förslaget föredraget. 
 
Jennifer Oskarsson, granskningsutskottet, föredrog GU:s yttrande nr 13 över motion 31 
angående UNF är en möjlighet 
 
GU föreslog kongressen besluta 
 

att avslå motionen i sin helhet. 
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§ 265 

 
PARENTATION 
 
Camilla Berner höll parentationen. 
 
 

§ 266 
 
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 ANGÅENDE 
UNF:S BUDGET FÖR 2004 OCH 2005 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag nr 8 angående 
budget för 2004 och 2005. 
 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 
 

att anta förslaget till UNF:s budget för 2004 och 2005 
 
Ulf Engström, beredningsutskottet, föredrog BU:s yttrande nr 18 över förbundsstyrelsens 
förslag nr 8 angående budget för 2004 och 2005 
 
Beredningsutskottet föreslog därför kongressen besluta 
 

att anta förbundsstyrelsens förslag till UNF:s budget för 2004 och 2005 
 
 

§ 267 
 

INFORMATION 
 
David Persson meddelade att han skulle uppskatta om alla dagens skärmansvariga och 
ombudsrepresentanter ville samlas efter torget för att sammanställa torgprotokollet. 
 
 

§ 268 
 
AJOURNERING 
 
Klockan 21.00 gick kongressen till torg och beslutade att ajournera sig klockan 22.00. 
Förhandlingarna skulle återupptas klockan 9.00 på lördagen. 
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Lördagen den 12 juli    ÅTTONDE SESSIONEN  
 
      Ordförande Lena Gustafsson 
        Anders Ringnér 
      Sekreterare Nina Svensson 
        Frida Skoglund 
 
 

§ 269 
 
FÖRHANDLINGARNAS UPPTAGANDE 
 
Kl 09.10 återupptog kongressen förhandlingarna. 
 
 

§ 270 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Nina Svensson, presidiet, förrättade ett ombudsupprop medan ombuden läste protokollet från 
gårdagens mötestorg. 
 
Kongressen beslutade 
 
att fastställa röstlängden till 98 röstberättigade ombud.  
 
 

§ 271 
 
HÄLSNING 
 
Tora Breitholtz från Ung Vänster tyckte att det var intressant att följa vår kongress. Även om 
UNF och Ung Vänster inte har samma åsikter i alla frågor ansåg hon att UNF är oerhört viktig 
i kampen för ett samhälle där inga människor betraktas som förlorare. Hon önskade UNF 
lycka till med det fortsatta arbetet. 
 
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, tackade Tora med en mugg med texten ”No drugs more 
hugs”. 
 
 

§ 272 
 
INFORMATION 
 
Ordföranden informerade om dagens preliminära tidschema. 
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§ 273 
 
BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE 
FÖRÄNDRAT UTBILDNINGSSYSTEM 
 
Örjan Åberg, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorg nummer fem. 
 
Kongressen beslutade 
 
att anta förbundsstyrelsens förslag till utbildningssystem 
 
 

§ 274 
 
BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE: 
REVIDERADE STADGAR 
 
Hugo Hermansson, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. 
 
Martin Kjellin, Program och stadgeutskottet, förtydligade utskottets förslag om att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att göra ett nytt förslag. Detta innebär inte att man måste göra om 
allting från början. Man kan göra en förbättring av det nuvarande förslaget. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå förslaget till reviderade stadgar 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att till kongressen 2005 ta fram ett nytt förslag till 

språkligt reviderade stadgar 
 
 

§ 275 
 
BEHANDLING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE IOGT-NTO:s 
JUNIORFÖRBUNDS OMBUDSFÖRSAMLING 
 
Hugo Hermansson, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. 
 
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, lyfte motförslaget, att UNF:s distriktsårsmöten eller 
liknande får besluta om de vill ha ett ombud eller inte, samt att om UNF väljer att inte ha 
något ombud så får juniordistriktet den platsen, samt att riksstyrelsen ska föreslå kongressen 
2005 att ta bort UNF:s och IOGT-NTO:s ombud på Junis kongress. Hon tyckte att Junior ska 
ha en egen kongress utan UNF:are och IOGT-NTO:are. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, undrade varför Juniors kongress har ombud från UNF och 
IOGT-NTO. Han yrkade bifall till tilläggsförslag nummer 2, att uppmana riksstyrelsen att 
föreslå till kongressen 2005 om en egen ombudsförsamling för Junior. 
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Robert Damberg, UNF Unga viljor, uppmanade ombuden att anta tilläggsförslag 2 i stället för 
motförslaget. Därmed skulle vi ha ett bra förhandlingsläge för att få bort även IOGT-NTO:s 
ombud från Juniors kongress. 
 
Elin Lundgren, förbundsstyrelsen, svarade på Anders Lingfors fråga. Hon trodde att det 
berodde på att verksamheten mellan förbunden tidigare varit mer integrerad, och att man velat 
bevaka sina intressen och hjälpa till att lyfta juniorverksamheten. 
 
 

§ 276 
 
SAKUPPLYSNING 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, påpekade att detta är gemensamma stadgar. Om 
Jennifers förslag går igenom kommer UNF fortfarande att skicka ombud eftersom alla 
förbund måste fatta likalydande beslut. Han uppmanade ombuden att ha detta faktum i åtanke. 
 
 

§ 277 
 
FORTSATT BEHANDLING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 
 
Kongressen beslutade  
 
att med kvalificerad majoritet anta den nya lydelsen av IOGT-NTOs Juniorförbund § 9 

(ombud vid kongress) såsom det framgår enligt förslag (Kongressen omfattar 80 
ombud. Varje IOGT-NTO-distrikt representeras av var sitt ombud. Varje IOGT-
NTOs Juniordistrikt representeras av två ombud. Ombuden väljs av ordinarie 
distriktsårsmöten. Kvarvarande platser väljs av ordinarie distriktsårsmöte med IOGT-
NTOs Juniorförbund och fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter 
juniordistriktens antal förbundsmedlemmar, som erlagt stadgeenliga medlemsavgifter 
senast per den 31 december föregående år eller är avgiftsbefriade), samt  

 
att bifalla tilläggsförslag nummer 2 att uppmana riksstyrelsen att föreslå till kongressen 

2005 om egen ombudsförsamling för Junior.  
 
 

§ 278 
 
BEHANDLING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE ÄNDRINGAR 
I GEMENSAMMA STADGAR 
 
Hugo Hermansson, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. 
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, ville inte bifalla PoSUs tredje att-sats. Han undrade om 
paragrafen blivit ändrad av misstag, om man kanske hade haft en gammal version av 
stadgarna. 
 
Martin Kjellin, Program och stadgeutskottet, förklarade att UNF:s kongress i Stockholm 
röstade igenom alla förslag på stadgeändringar men dessa blev inte godkända av de andra 
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förbunden. Han trodde att ändringen blivit införd utan att förslaget egentligen gått igenom och 
uppmanade Robert Damberg att titta i föregående kongress protokoll. 
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, hade fått lite pejl. Han trodde att paragraf nummer 67 ska 
handla om paragraf 7, 50 och så vidare och att det kommer att vara så till dess att vi verkligen 
har reviderat stadgarna. Han yrkade på att kongressen skulle bifalla PoSUs förslag. 
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla PoSUs förslag att fastställa ny lydelse av § 22 för IOGT-NTO och IOGT-

NTO:s Juniorförbund, § 36 för UNF och § 21 för NSF,  
att avslå förslaget till förändring av UNF:s § 50 
att avslå förslaget till förändring av § 67 
att stadgeändringarna ska gälla från och med 2003-07-13 

 
 

§ 279 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 21 ANGÅENDE INGA GASKAMMARE I UNF! 
 
David Persson, skärmansvarig, föredrog protokollet från mötestorget. 
 
Andreas Tägström, UNF Syskonkedjan, ville lyfta upp tilläggsförslag nummer 8 ovanför 
strecket, att UNF tar fram ett ”slutarökamaterial” för att UNF:are ska sluta röka. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, lyfte upp tilläggsförslag nummer 2 ovanför strecket, 
(att vi ska se konsekvenserna av tobaken i samhället och därmed anse att inga medlemmar i 
UNF ska använda tobak, samt att skicka vidare en uppmaning till övriga kongresser (IOGT-
NTO, NSF och Junis) att fatta beslut att förbjuda sina medlemmar att använda tobak). Han 
tyckte att det var viktigt att UNF tog ställning mot drogen nikotin. Han ansåg det vara 
hyckleri att ha en policy att UNF:are inte skall röka på UNF:s arrangemang och samtidigt 
ignorera nikotinanvändandet i resten av samhället. På Wendelsbergs Folkhögskola har han 
delat rum med en annan kille som fått svåra besvär av att människor varje kväll rökt utanför 
deras fönster. Tobaken berör inte bara rökare utan drabbar människor runt omkring.  
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, höll med om att människor skadas av rökning. Han menade 
dock att människor i större utsträckning dör till följd av dåliga matvanor än av rökning. Ska vi 
förbjuda fet mat i UNF också? Han är inte med i UNF i första hand för att den som dricker 
alkohol skadas, utan för att så många andra människor skadas. Exempelvis 200 000 barn till 
missbrukare. 
 
Johanna Flodström, UNF Sågmyra, lyfte tilläggsförslag nummer 7, att om motionen går 
igenom så ska tidsfristen för detta vara till  kongressen 2007, för att alla medlemmar ska vara 
införstådda och de som nyttjar nikotin ska ha tid för avgiftning.  
 
Karl Bergström, medlem, berättade att han har varit nykterist i hela sitt vuxna liv. Det var 
dock för inte mer än två år sedan som han blev medlem i UNF. Här upptäckte han inte bara 
hundra, nej tusentals människor, som inte bara som han levde nyktert, utan också drömde om 
en nykter värld. Det kändes som att komma hem. Han har dock redan från början känt att 
någonting var fel. En bit av pusslet saknades. Hur kan det vara så att människor som gått från 
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att vara apor till människor och som tagit ställning mot alkohol ändå accepterar nikotinet? 
Han uppmanade ombuden att göra UNF helt genom att säga nej till nikotinet.  
 
Michael Fors, UNF Framåt, lyfte tilläggsförslag nummer 3, att förbundsstyrelsen ska 
informera alla UNF-medlemmar om reglerna som gäller för tobaksanvändning under UNF-
arrangemang och att alla nivåer i UNF ska se till att tobakspolicyn efterlevs. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, menade att de UNF:are som röker inte gör det för att de 
vill, utan för att de är beroende. Den viktigaste frågan i sammanhanget är inte om någon har 
en förälder som röker utan hur det ser ut i resten av världen. Hon undrade om UNF skall börja 
med rökavvänjning för våra medlemmar och om alla som går med i UNF skall tvingas gå en 
sluta-röka-kurs. Då har vi absolut hamnat långt ifrån det vi jobbar med. UNF försöker 
dessutom inte avvänja alla som dricker. Hon menade vidare att om vi förbjuder tobak i UNF 
måste ändå rökande medlemmar ges möjlighet att sluta röka.   
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, var inget fan av rökning som enligt honom kan 
vara minst lika hemskt som alkoholen. Han tyckte dock att det handlar om två olika saker och 
att kongressen inte borde bifalla motionen. UNF har inte råd att utesluta rökande medlemmar 
ur kampen för ett nyktert samhälle. Han uppmanade de som vill kämpa för ett nikotinfritt 
samhälle att gå med i Non Smoking Generation. Däremot har UNF en bra tobakspolicy. 
Tyvärr efterföljs den inte så bra och därför yrkade han, tillsammans med Anna Kerstin 
Andersson, UNF Morgonstjärnan, och Patrick Schoultz, UNF Morgonstjärnan,    
 
 att personer som på UNF-arrangemang ertappas med att bryta mot 

tobakspolicyn skall skickas hem på egen bekostnad snarast möjligt. 
 
Kenny Schelin, UNF Sprajt, ansåg att det var fel sätt att kasta ut rökande medlemmar 
eftersom man då inte kan påverka dem att sluta röka. De lär ju inte sluta för att de inte får vara 
med.  
 
 

§ 280 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Lars Halvarsson, UNF Karolinerna, begärde streck i debatten.  
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, yrkade avslag på begäran om streck i debatten då han 
tyckte att vi behandlade en viktig fråga. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå förslaget om streck i debatten. 
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§ 281 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 21 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, yrkade bifall på Andreas Runnemos förslag. Han tyckte inte att 
kongressen skulle bifalla motionen men att UNF:s tobakspolicy borde efterlevas. Han medgav 
att det inte var så många som rökte utanför hans fönster, men att det i stället fanns folk som 
lekte med mopeder, vilket inte heller luktar så gott. Precis som han brukar skrika på rökande 
UNF:are, brukar han upplysa rökande människor på stan om UNF:s tobakspolicy, eftersom 
han tycker att den är så bra. 
 
Morgan Öberg, förbundsstyrelsen, proklamerade att förbundsstyrelsen stödde Andreas 
Runnemos förslag. 
 
Erik Gustafsson, UNF Älien, tyckte att det var dubbelmoral att en del UNF:are som sysslar 
med skolverksamhet och håller föreläsningar om ANT eller har juniorverksamhet, röker eller 
snusar. 
 
Frida Larsson, UNF Syskonkedjan, hade själv varit narkoman och ungdomsalkoholist. Om 
hon tvingades sluta röka skulle hon falla tillbaka, och fallet skulle bli hårt. Hon kan inte hoppa 
av UNF, men är inte beredd att riskera sitt liv för organisationen. Hon höll med om att man 
skulle vara ödmjuk och följa policyn. Man ska visa hänsyn och inte röka inför andra. Vidare 
påpekade hon att alla inte har råd att betala en klumpsumma för rökavvänjningsmedel. Hon 
hade räknat på vad det skulle kosta att sluta röka på det sättet och kommit fram till en summa 
om 5 000 kronor. Det har hon inte råd att lägga ut på tre månader. 
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, menade att nikotin inte är en drog och att det därför inte 
ska förbjudas. Vad han visste har ingen blivit full av att röka. Han yrkade bifall till 
tilläggsförslag 3, att förbundsstyrelsen ska informera alla UNF-medlemmar om reglerna som 
gäller för tobaksanvändning under UNF-arrangemang och att alla nivåer i UNF ska se till att 
tobakspolicyn efterlevs. 
 
Marcus Olsson, UNF Waria, tyckte att vi skulle tänka på hur tobaksbolagen behandlar folk i 
tredje världen. 
 
Samuel Somo, UNF Firman, lyfte tilläggsförslag nummer 4, att om motionen går igenom ska 
UNF stå för kostnader för hjälp att sluta röka. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, tyckte inte att man skulle förbjuda rökning i UNF. Om distriktet 
skickar en medlem som ska föreläsa om ANT, är det deras ansvar att skicka en lämplig 
person. 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, tyckte att hennes, Patrick Schultz och 
Andreas Runnemos förslag var bra. Hon uppmanade kongressen att tänka på varför UNF är 
emot alkohol. Ingen behöver torka spyor efter rökande föräldrar. Hon berättade att hon en natt 
i masslogin känt röklukt och upptäckt några som stod vid entrén och rökte. Hon tyckte att vi 
ska vara emot att folk röker på UNF:s arrangemang. 
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Erik Wiklund, UNF Hirrvi Hyppää, menade att UNF skulle förlora på att ta ställning emot 
tobak på samma sätt som vi tar ställning mot alkohol. Det skulle vara att ta ett steg mot att gå 
mot att vara en flummig folkhälsoorganisation, vilket skulle vara en stor förlust för UNF. 
 
Alexander Karlsson, UNF Viljan, tyckte att vi måste börja med att uppfylla policyn. Sedan 
kan vi fortsätta med att kämpa för annat. 
 
Serigo Manzanares, UNF Söderhamn, läste upp WHO:s definition av tobak. Han menade att 
tobak är en drog. Människor vet om att det är farligt, människor vet om att andra drabbas, 
men ändå är man så fast i sitt missbruk att man inte gör någonting åt det. 
 
 

§ 282 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, begärde streck i debatten. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, tyckte att diskussionen var viktig och att kongressen borde 
diskutera klart. Han yrkade avslag på förslaget om streck i debatten. 
 
Ulf Engström, UNF Rörelse Aktiv, trodde att diskussionen kunde fortsätta hur länge som 
helst. Han tyckte att den borde ha förts på torget och att det var dags att gå vidare. 
 
Kongressen beslutade 
 
att sätta streck i debatten. 
 
Lena Gustafsson, presidiet, justerade talarlistan och läste upp yrkandelistan. 
 
 

§ 283 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 21 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, ville veta huruvida tobak är en drog enligt WHO eller inte. 
 
Johanna Jacobsson, UNF Kamratkretsen, tyckte inte att man skulle ta bort rökningen. Man 
kan fortfarande ta bort rökningen eftersom man fortfarande kan föra en normal diskussion när 
man röker. Ingenting i sinnet försvinner. Och så tappar vi många medlemmar. 
 
Andreas Tägström, UNF Syskonkedjan, menade att det är svårt att sluta röka. Han tyckte att 
UNF skulle ta fram ett sluta röka-material. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, ville svara Erik Gustavsson. Hon ansåg att vi har policyn 
för att den ska efterlevas. Om den gjorde det skulle varken någon junior eller någon i skolan 
behöva se en UNFare röka. Hon höll med om det som Anja sa, att alkohol passiviserar och att 
det är därför nykterhetsrörelsen behövs. Emma vet ingenting om WHO:s drogdefinition, men 
menade att nikotin inte är berusande – man blir inte hög på det. 
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Anders Lingfors, UNF Sprajt, tyckte att det har kommit upp många bra argument i debatten, 
men att man inte kan förbjuda medlemmarna att göra allting som är skadligt. Vi måste se till 
helheten. Det finns till exempel stora bolag som skövlar regnskogen, vilket drabbar vissa 
indianstammar. Han undrade om UNF av den anledningen borde förbjuda sina medlemmar att 
använda pappersprodukter. 
 
Kenny Schelin, UNF Sprajt, tyckte att det var viktigt att minnas att det finns många rökare 
som har bra åsikter om våra huvudfrågor. Det finns föreningar som skulle gå under om man 
uteslöt rökarna. Rökare är också människor – bara inte lika länge. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, har ungefär tre kompisar. De brinner för 
samhällsproblemen, men ser ett hinder i UNF, nämligen att de inte får dricka. Vi blir inte en 
flummig folkhälsoorganisation om vi förbjuder tobak, det är vi redan i stort sett. UNF har i sin 
drogtidning två sidor som beskriver tobak. Om man röker och skadar sig själv är det en sak. 
Problemet är när man skadar andra. 
 
Karl Bergström, medlem, tyckte att det verkade finnas någon slags föreställning om att tobak 
och alkohol är två väsensskilda saker. Han ansåg att så inte var fallet. Rökare röker för att det 
är berusande. ”Nikokicken” är ingen myt. Alkoholstinna föräldrar spyr, rökande föräldrar får 
lungemfysem. Det är lika illa. Han uppmanade kongressen att ta ställning när den nu hade 
chansen att spetsa till UNF. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, är stolt medlem av en organisation som arbetat med 
alkoholfrågan i 150 år. Han ansåg att UNF:s tobakspolicy var bra. Nikotinet är inget 
demokratiskt problem. Oskar trodde att UNF skulle tappa sin spjutspets om organisationen 
vidgade sig och började arbeta med nikotinfrågor. Han menade att det är bevisat att det finns 
en stor skillnad mellan tobak och alkohol. UNF ska arbeta med alkoholfrågan, det är det vi är 
bra på. Han tyckte dock att vi inte behövde begränsa oss till att tycka samma sak som WHO. 
Han upplyste kongressen om att han kommer att lägga fram en mopedpolicy i sin förening. 
 
 

§ 284 
 
ORDNINGSFRÅGA ANGÅENDE PROPOSITIONSORDNINGEN 
 
Martin Kjellin, UNF Trots allt!, undrade hur motionen skulle kunna gå igenom. Förslaget om 
bifall var inte upplyft, vilket medför att man inte kan ställa avslag mot bifall till motionen. Ett 
avslag på ett avslag blir väl snarare ingenting än ett bifall. 
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, höll med föregående talare. 
 
 

§ 285 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 21 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionen 
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att bifalla tilläggsförslag nummer 3 att förbundsstyrelsen ska informera alla UNF-
medlemmar om reglerna som gäller för tobaksanvändning under UNF-arrangemang 
och att alla nivåer i UNF ska se till att tobakspolicyn efterlevs. 

 
att efter votering bifalla Anna Kerstin Anderssons och Andreas Runnemos förlag att 

personer som på UNF-arrangemang ertappas med att bryta mot tobakspolicyn skall 
skickas hem på egen bekostnad snarast möjligt. 

 
Robert Damberg, Peter Andersson och Maria Danielsson, UNF Unga viljor, samt Miia 
Ravander, Caroline Levin, Sanna Levin och Martin Eriksson, UNF Munken, reserverade sig 
mot beslutet. 
 
Kongressen beslutade vidare 
 
att avslå förslag nummer 8 att UNF tar fram ett ”sluta röka-material” för att UNF:are 

ska sluta röka. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, Emil Österlund, UNF Bjurz, Karin Melbin, UNF 
Askotin Ozena, Marcus Olsson, UNF Waria reserverade sig mot beslutet att avslå motionen 
samt beslutet att avslå förslag nummer 8. 
 
 

§ 286 
 
PRISUTDELNING AV HEDERSKNYFFELN 
 
Morgan Öberg delade ut Hedersknyffeln. 
 
”Det har blivit dags att dela ut Hedersknyffeln som är ett pris till en vuxen person inom 
IOGT-NTO-rörelsen som på ett förtjänstfullt sätt klarat av den svåra rollen som vuxen 
rörelsemedlem. 
 
Årets pris gick till en person som klarat av den svåra rollen som vuxen medlem. Mottagaren 
är en IOGT-NTO-medlem som länge varit aktiv i UNF. Han tilldelas priset för att han alltid 
ställer upp för sina UNF:are. Priset delades ut till Stefan Lindstig.” 
 
Stefan Lindstig pussade på priset och förklarade att detta var det bästa man kunde få efter Jens 
Lindh-priset. Som juniorkonsulent och IOGT-NTO-medlem, är det ändå UNF som han har i 
hjärtat. Det är i UNF-åldern människor börjar pröva på droger. Därför är UNF den viktigaste 
ådern i IOGT-NTO-rörelsen. 
 
 

§ 287 
 
AJOURNERING  
 
Klockan 10.40 beslutade kongressen att ajournera sig för debatt och lunch till klockan 13.15.  
 
 



 131 av 167 

Lördagen den 12 juli    NIONDE SESSIONEN  
 
      Ordförande Lena Gustafsson 
        Anders Ringnér 
        Christer Wik 
        Åsa Jacobson 

Sekreterare Camilla Berner 
        Björn Berglin 
        Frida Skoglund 
 
 

§ 288 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Förhandlingarna återupptogs klockan 13.19. Presidieordförande var Anders Ringnér och Lena 
Gustafsson. 
 
 

§ 289 
 
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Camilla Berner, presidiet, förrättade ombudsupprop. Kongressen beslutade därefter  
 
att fastställa röstlängden till 95 röstberättigade ombud. 
 
  

§ 290 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 22 ANGÅENDE EN DEMOKRATISK 
GENERALSEKRETERARE, TACK! 
 
Linus Tingdahl, skärmansvarig, redovisade diskussioner och förslag från skärmen. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, ville lyfta förslag 1c över strecket (att kassören 
heltidsarvoderas för att sköta personal- och kanslifrågor). Helst ville han se att 
generalsekreterarens uppgifter istället låg på förbundsstyrelsen. Han berättade vidare att SSU 
använder det systemet, och istället har en anställd kassör som inte väljs på kongressen. Han 
ansåg vidare att det var förbundsstyrelsens ansvar att se till att förbundet fungerar, men att det 
nu var generalsekreteraren som lade riktlinjerna. Han blev lika förvånad varje gång han fick 
en hälsning från förbundsstyrelsen, underskriven också av generalsekreteraren.  
 
Lars Halvarsson, UNF Hirrvi Hyppää, efterlyste information om vad generalsekreterarens 
arbetsuppgifter egentligen består i.  
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, ville fråga Sergio varför en arvoderad förbundskassör skulle vara 
bättre än en generalsekreterare. 
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Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, tyckte att det var passande att förbundskassören tog 
över uppgifterna, då den ändå har ansvar för viktiga ekonomiska bitar. Vidare tyckte han att 
förbundsordförande kunde ta på sig mer ansvar. 
 
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, svarade att huvudarbetsuppgifterna för 
generalsekreteraren är att agera som förbundsstyrelsens högra hand, att vidareförmedla vad 
som beslutats i förbundsstyrelsen, samt att sköta kommunikation med och arbetsleda de 
anställda på kansliet. Generalsekreteraren har även det ekonomiska ansvaret i nära samarbete 
med förbundsstyrelsens kassör och ordförande, vilket innefattar att ha kontroll över budget för 
hela kansliet. Generalsekreteraren utses av förbundsstyrelsen. Det är sedan 
generalsekreteraren som anställer övrig personal. 
 
Kenneth Hultgren, förbundsstyrelsen, tyckte att det ska vara de ideella som bestämmer, med 
personal som stöttar upp, och sade att det därför skulle vara konstigt om flera i 
förbundsstyrelsen får betalt för att göra sitt arbete där. Vidare påpekade han att det är 
förbundsstyrelsekassören som har till uppgift att kontrollera att generalsekreteraren sköter sitt 
ekonomiska ansvar, och att man missar en reglerande instans, om man uppdrar till kassören 
att ha ansvar för även generalsekreterarens uppgifter. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionen i sin helhet, samt 
 
att avslå förslag 1c att kassören heltidsarvoderas för att sköta personal- och kanslifrågor. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, och Emil Österlund, UNF Bjurz, reserverade sig mot 
beslutet, med motiveringen att de reserverar sig mot allt som inskränker den enskilde 
medlemmens inflytande över organisationen. 
 
 

§ 291 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 23 ANGÅENDE EMU 
 
David Persson, skärmansvarig, redovisade diskussioner och förslag från skärmen. 
 
Torbjörn Kalin, motionär, ansåg att EMU är ett odemokratiskt projekt, då man har en 
riksbankschef som inte kan avsättas och som inte heller kan lyssna på folkvalda. Man flyttar 
all demokrati in i Europa, vilket innebär att Sverige tappar självstyrande. Vidare jämförde han 
riksbanken med europeiska centralbanken. Sex veckor efter att riksbanken haft möte 
publiceras protokollen, medan det tar 16 år att se vad europeiska centralbanken, styrelsen för 
EMU, diskuterat och beslutat. Torbjörn undrade hur man då ska kunna styra eller påverka 
dem. Och om man kan anse europeiska centralbankens förfarande för demokratiskt? 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, citerade argument för ett medlemskap i EMU. Ett av 
argumenten är att valutaunionen behövs för att bevara freden i Europa. Sergio tyckte istället 
att EMU handlar om att rika länder ska ha en gemensam valuta som ska kunna förtrycka 
andra länder. Han tyckte inte att vi behöver en till supermakt. Han avslutade sitt anförande 
med att mana till solidaritetstankar.  
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Karl Bergström, medlem, undrade om det finns alkoholpolitiska skäl att ställa sig kritisk till 
EMU. Han är rädd att en flodvåg av alkohol kommer att fullbordas om vi går med i EMU, till 
exempel via finlandsfärjor. Han tyckte att ombuden skulle bifalla motionen.  
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, undrade om alla läst kommentarerna. Hon trodde att 
motionären menade att även om många UNF:are är kritiska till EMU, ska inte UNF uttala sig 
emot. Om EMU strider mot grundpelarna ska vi vara kritiska mot EMU. Inte för att många 
medlemmar av andra anledningar tycker att EMU är dåligt. Hon uppmanade ombuden att 
rösta inte bara för att deras kompisar sagt till dem, utan själv fundera och fatta det beslut man 
ansåg vara det rätta.  
 
Michael Fors, UNF Framåt, ville påpeka att den europeiska centralbanken i likhet med 
Sveriges riksbank är oberoende. Eftersom UNF uttalat sig för ett nej till EU innefattar det ju 
också EMU. Därför ansåg Michael det vara onödigt att uttala sig emot EMU, när UNF redan 
intagit en kritisk hållning gentemot EU. Då är det bättre att kämpa för ett utträde ur EU, tyckte 
Michael. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte att EU bedriver en dålig alkoholpolitik, men 
att kopplingen mellan alkoholpolitiken och EMU är vag. Han ansåg detta vara en 
diskussionsfråga där många medlemmar tycker olika, och att vi stöter bort medlemmar genom 
att ta ställning i den här frågan. Han ansåg det vara bättre att fortsätta klaga på EU:s 
alkoholpolitik. 
 
Peter Andersson, UNF Unga Viljor, höll med Michael Fors, trodde inte att EMU bidrar till att 
vi handlar mer alkohol på finlandsfärjor, vilket Karl Bergström antytt i sitt anförande. Man 
handlar ändå med svenska pengar där, och behöver således inte växla. Det är redan enkelt som 
det ser ut idag. Han hoppades på att UNF ställer sig neutralt i den här frågan. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, meddelade att från deras håll hade man resonerat 
utifrån ett alkoholpolitiskt perspektiv, och kommit fram till att man inte tror att frågan har 
någon större alkoholpolitisk påverkan.  
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, berättade om EU:s framtidskonvent, som lägger planer 
för framtiden. Där finns bland annat planer för socialpolitiken och folkhälsan, att kämpa för 
en gemensam socialpolitik. Han ville inte offra vår restriktiva alkoholpolitik med höga 
skatter, för ett medlemskap i EMU. Vårt inflytande på kontinenten i dessa frågor kommer 
vara litet då många länder har en mycket mer liberal syn på detta än Sverige.  
 
 

§ 292 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Frågan om streck i debatten väcktes från ombudsbänkarna. 
 
Karl Bergström, medlem, delgav ombudsförsamlingen sina erfarenheter av hur man arbetar, 
och vilka mötesprinciper som rår i många andra ungdomsförbund. Han ansåg att det inte är 
klokt att sätta streck i debatten, så länge debatten pågår. 
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Anna Kerstin Anderson, UNF Morgonstjärnan, sade att hon trodde att vi hade haft torg och att 
det var där den huvudsakliga debatten skulle pågå. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, hade ingen känsla av att vi ska använda tre till fyra 
timmar för att debattera en fråga av sån här karaktär. Hon ville hinna med det som ska göras 
idag. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, meddelade att han under torget föredrog sin 
tobaksmotion, så att han inte kunde debattera denna motion under torget. Han ville inte att vi 
skulle sätta streck i debatten i en sådan viktig fråga. 
 
Kongressen beslutade  
 
att sätta streck i debatten. 
 
 

§ 293 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 23 ANGÅENDE EMU 
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, tyckte att vi inte behöver ta ställning mot 
EMU. Eftersom SSU verkar ha en schysst alkoholpolitik kanske vi kan bestämma oss för att 
socialdemokraterna är bäst. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, talade om att han personligen är starkt EU- och EMU-
kritisk, men att han inte tycker att UNF ska ta ställning för eller emot ett medlemskap.  
 
Maria Andersson, UNF Huddinge, sade att det ju måste ha funnits EU-positiva medlemmar 
också, och ändå tog UNF ställning i den frågan. Hon yrkade bifall till motionen. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, tyckte att det viktiga är att fundera kring ifall vi har 
tillräckligt många starka argument för att övertyga om att EMU är negativt för 
alkoholpolitiken. 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, bemötte Maria Anderssons inlägg, med att det 
faktiskt fanns de som gick ur rörelsen på grund av UNF:s ställningstagande i EU-frågan. Ett 
ställningstagande i EMU-frågan skulle försvåra vid värvning av nya medlemmar. Han tyckte 
att UNF ska fokusera på det UNF är bra på. 
 
Michael Fors, UNF Framåt, ville klargöra att EU-konventet är till för att lägga ny grundlag för 
hela EU. Varför inte lägga all energi på att argumentera för ett utträde ur EU, istället undrade 
Michael. Han yrkade avslag på motionen. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, höll med Michael Fors. Han tyckte att det var viktigt att 
vi ser på det faktum att den ekonomiska makten flyttas vid ett medlemskap i EMU. Han sade 
att vi idag har rätt att reglera vår egen alkoholpolitik, men att det kan komma att offras. Sergio 
tyckte då att det var bättre att konkretisera EU-motståndet inför EMU-omröstningen. 
 
Karl Bergström, sade att man i UNF har fraktionsrätt. Det innebär full frihet att tycka vad man 
vill, så länge det inte strider mot medlemslöftet. Han menade, att om vi ut talade oss om EU, 
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kan vi uttala oss om EMU också. Han tror vidare att skilda valutor kan verka som ett hinder 
vid privat alkoholimport. 
 
Kongressen beslutade 
 
att med röstsiffrorna 59 mot 35 avslå motionen.  
 
Sergio Manzanares, Maria Andersson, David Granqvist och Markus Olsson reserverade sig 
mot beslutet. 
 
 

§ 294 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, skulle vilja stryka de dubbla talarlistorna efter att 
kongressen beslutat om streck i debatten.  
 
Kongressen beslutade i enlighet med Roberts förslag 
 
att  stryka de dubbla talarlistorna efter att kongressen beslutat om streck i debatten. 
 
 

§ 295 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 24 ANGÅENDE EN MEDLEM EN RÖST! 
 
Emmy Gustafsson, skärmansvarig, redovisade diskussioner och förslag från skärmen. 
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, ville lyfta tilläggsförslag nummer 2, att närvarande 
medlem i UNF ska åtnjuta samma rättigheter som ombud, förutom rösträtt.  
 
Karl Bergström, medlem, tyckte att motionen var viktig och bra. Han undrade vad som kan 
vara mer demokratiskt än direkt demokrati. De praktiska problemen trodde han att man kunde 
lösa, men att det behövs mod för att genomföra direkt demokrati. Han undrade om UNF:arna 
har modet att förändra världen, och uppmanade dem att våga ge direktdemokratin en chans. 
Om UNF:arna är rädda, tyckte Karl att man skulle bifalla tilläggsförslag nummer två.  
 
Michael Fors, UNF Framåt, tyckte att demokrati är något väldigt bra och att direkt demokrati 
är något man ska sträva efter. Han trodde emellertid inte att det skulle fungera med 7000 
personer på ett påverkanstorg. Han ville att man skulle komma på ett fungerande system, men 
yrkade avslag på motionen. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, undrade angående tillägg 2, vilka rättigheter som skulle 
tillfalla alla medlemmar. Är det bara förslagsrätten som skulle förändras, eller även rösträtten?    
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, undrade om det fanns någon som hade en bra 
motivering till att alla inte skulle ha även förslagsrätt. Han tyckte att UNF är mer än bara 
politik, och att de flesta blir medlemmar för att ha roligt, och då inte är så insatta i de politiska 
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frågorna. Om man inför direktdemokrati, skulle många låta bli att utnyttja det, trodde 
Andreas.  
 
Markus Olsson, UNF Waria, ville lyfta motförslag 1b över strecket, bifall av motionen. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, ville lyfta förslag nummer 5 över strecket, att även 
förening som inte lämnat in verksamhetsberättelse ska få skicka ombud till kongressen. Hon 
menade att medlemmar kan ha en vilja att påverka, även om de inte har en aktiv förening. 
Hon tyckte vidare att det är bra att ombuden representerar föreningen.  
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, höll med Emma Kläppevik. Hon sade att hon 
är rädd för att det skulle kunna bli kupper där ombud försökte samla ihop röster för att få 
igenom förslag. Man kan ju försöka se till att bli ombud om man vill ha rösträtt på 
kongressen, tyckte Anna Kerstin. 
 
Karl Bergström talade om att han får spendera en hel del tid att hitta folk som kan skriva på 
hans radikala motioner. Om han fick förslagsrätt kunde han lättare dela med sig av sina 
erfarenheter från andra ungdomsförbund.  
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, förstod inte riktigt vad Karl Bergström menade, och 
undrade vem han var. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, frågade om representationen på kongressen. Föreningarna 
väljer ombud. Dessa är inte bundna av åsikter som de andra föreningsmedlemmarna har, men 
ombuden ska vara deras representanter och ta hänsyn till medlemmarna. Om alla skulle få 
rösträtt skulle många nog ändå inte åka hit. Det finns idag många inaktiva, och även aktiva 
föreningar som inte har några ombud här på kongressen. Direktdemokrati är bra, men blir 
besvärligt när det gäller riksorganisationen. Han undrade hur man skulle kunna fastställa att 
kongressen är beslutsmässig. Om det var när hälften av medlemmarna närvarande? Påminde 
om att ifall vi beslutar att genomföra direktdemokratin måste vi också genomföra 
stadgeändringar. Krångel ska inte var en orsak att rösta emot ett förslag, men kan väl vara 
något att ha i åtanke, avslutade Martin. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, sade att han ser ett problem med att vi ger varje enskild 
medlem en röst för att detta inte automatiskt betyder att alla medlemmar kommer hit. Sitter 
man inte som ombud för en förening har man ingen anledning att tänka på övriga medlemmar. 
Han yrkade avslag på motionen i sin helhet. Han sade vidare att han inte ser något fel i att alla 
medlemmar kan lägga förslag. Han yrkade också bifall till förslag nummer 2. Han yrkade 
slutligen på  
 

att  kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur man kan ge de 
direktanslutna medlemmarna större möjligheter att påverka besluten som tas 
på kongressen.  

 
 

§ 296 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, begärde streck i debatten. 
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Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, tyckte att vi skulle låta bli att sätta streck i debatten när 
debatten inte är slut. Han yrkade avslag på förslaget och efterlyste mera tålamod. 
 
Kongressen beslutade 
 
att sätta streck i debatten. 
 
 

§ 297 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 24 ANGÅENDE EN MEDLEM EN 
RÖST! 
 
Nina Svensson, medlem, utnyttjade sin yttranderätt som medlem i UNF. Hon sade att hon 
tyckte att demokratifrågan är viktig, för att vi har ett demokratiskt underskott i UNF. 
Problemet är att motionen börjar i fel ända. Den ger bara att de som redan har makt får mer 
inflytande. Det är viktigare att de som kommer till kongressen är engagerade och intresserade 
och att vi diskuterar hur vi får en levande diskussion i UNF.  
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, påpekade att alla medlemmar har yttranderätt. Han hälsade också 
till sin mamma. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt! ville ha två klarlägganden. Han undrade vad tilläggsförslaget 
innebär, om det bara syftar till kongressen eller om det ska gälla även på andra beslutande 
församlingar. Han upplyste också om att ifall vi kräver beslut som kräver stadgeändringar, ska 
detta beslutas på nästa kongress. Han undrade om det är förbundsstyrelsens uppdrag att 
komma med ett sånt förslag. Vidare sade han att han tycker att besluten kommer lite hastigt. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, meddelade att han suttit i stadgerevisionsgruppen, och 
sade vidare att om vi beslutar oss för att ändra något om vår ombudsförsamling måste det 
också ändras i stadgarna. Efter beslutet måste vi göra stadgeändringarna på kongressen. 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, undrade om förslaget från Andres Lingfors lästs upp. 
 
Anders Ringnér, presidiet läste upp det förslaget. 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen ville upplysa om att det finns ungefär hundra 
direktanslutna medlemmar i UNF. Han sade också att eftersom detta var en stadgefråga 
krävdes 2/3 majoritet under den här kongressen eller två likadana beslut två kongresser rad.  
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionen, 
 
att  avslå tilläggsförslag 2 att närvarande medlem i UNF ska åtnjuta samma rättigheter 

som ombud, förutom rösträtt, 
 
att avslå tilläggsförslag 5 att även förening som inte lämnat in verksamhetsberättelse ska 

få skicka ombud till kongressen. 
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att kongressen i enlighet med Anders Lingfors förslag ger förbundsstyrelsen i uppdrag 

att utreda hur man kan ge de direktanslutna medlemmarna större möjligheter att 
påverka besluten som tas på kongressen. 

 
Emil Österlund, UNF Bjurz, Sergio Manzanares, UNF Söderhamn och Karin Melbin, UNF 
Anskotin Ozena, reserverade sig mot avslaget av motion 24 och avslaget av tilläggsförslag 
nummer 2, med motiveringen att kongressen tagit ett beslut som inskränkte på ombudens 
möjlighet att påverka.  
 
 

§ 298 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Andreas Tägtström, UNF Syskonkedjan, sade att han ville ha en paus, för att alla inte orkar 
rösta, och då röstar man fel.  
  
Kongressen beslutade  
 
att ajournera förhandlingarna för tio minuters paus.  
 
 

§ 299 
 
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 
 
Förhandlingarna återupptogs klockan 14.50 med Christer Wik och Åsa Jacobson som 
presidieordförande.  
 
 

§ 300 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 25 ANGÅENDE MER DEMOKRATI ÅT FOLKET! 
 
Linus Tingdahl, skärmansvarig, redovisade diskussioner och förslag från skärmen. 
 
Emil Österlund, UNF Bjurz, ville lyfta motförslag 1c, att de år vi inte har kongress skall vi 
använda oss av något av de redan existerande arrangemangen (stora) för att ha en 
strategikonferens där vi bland annat kollar hur vi ligger till i arbetsplanen och andra viktiga 
saker. 
 
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, ville också lyfta up förslag 1c.  
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, frågade Jennifer om det var så att strategikonferensen 
bara skulle vara rådgivande.  
 
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, replikerade att så var det. 
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Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, ville se mer konkreta planer. Han ville också veta om det 
skulle vara representanter valda från föreningarna som skulle åka på denna konferens.  
 
Michael Fors, UNF Framåt, svarade att tanken inte är det ska vara några speciella utsedda 
utan representanter från föreningar i UNF, då det inte ska vara beslutande. 
 
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, berättade att inspiration kommit från norska 
Juvente, som har en liknande konferens. Hon sade att hon trodde att det var en bra idé att 
checka av, uppdatera och kolla hur vi ligger till på en konfe rens. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, yrkade bifall till förslag 1c. Han trodde att de som ska sköta det 
här kommer att klara det.  
 
Anna Mauritsson, UNF Saftpiraterna, undrade om inte detta kunde vara ett pass på till 
exempel ordförandekonferensen eller förbundsstyrelsesamlingen. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, sade att hon förut trodde att tinget skulle vara till för detta, 
men upptäckte att det inte var så. På ordförandekonferensen hinner man inte med. Det 
behöver inte vara något stort, bara information om allmänna saker som hänt och presentation 
av förbundsstyrelsen för nya medlemmar, sade Emma.   
 
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, var på mellantinget för tre år sedan. Där 
fanns en verkstad där man fick snacka med Lovisa Lantz, som lämnade vidare vad de 
diskuterat till förbundsstyrelsen. Det tyckte hon var ett bra sätt.  
 
Anna Johansson, UNF Falun, höll med Anna Kerstin. 
 
 

§ 301 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, påpekade brister i propositionsordningen.  
 
Christer Wik, presidiet, tog till sig av detta och ändrade propositionsordningen. 
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, försökte klargöra propositionsordningen för presidiet och 
ombuden. 
 
 

§ 302 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 25 ANGÅENDE MER DEMOKRATI 
ÅT FOLKET! 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motion nummer 25, samt 
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att bifalla motförslag 1c, att de år vi inte har kongress skall vi använda oss av något av 
de redan existerande arrangemangen (stora) för att ha en strategikonferens där vi 
bland annat kollar hur vi ligger till i arbetsplanen och andra viktiga saker. 

 
 

§ 303 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 26 ANGÅENDE ÖVERGÅNGAR 
 
Hugo Hermansson, skärmansvarig, föredrog diskussionen på torget. 
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla motionen. 
 
 

§ 304 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 27 ANGÅENDE NYKTERISTERNA ÄR ETT 
UTDÖENDE FOLK! 
 
Hugo Hermansson, skärmansvarig, redovisade diskussioner och förslag från skärmen. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, yrkade avslag på motionen. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, ville lyfta tilläggsförslag 2, att passa på att varna 
baksugna kongressombud att ta det lugnt eftersom man aldrig vet vad som dölja i degspadet. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, tyckte att det var konstigt att UNF föreslogs ta fram 
profilmaterial i form av kondomer, då detta ju stred mot motionen i övrigt. I övrigt tyckte han 
att det var en väldigt bra idé. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, ville att förbundsstyrelsen förtydligade vad man menade med 
förslag nummer 2. 
 
Johanna Flodström, UNF Sågmyra, lyfte tilläggsförslag nummer 4, att istället ta fram 
profilmaterial i form av kondomer som kan delas ut gratis till de UNF:are som vill ha sex med 
någon inom rörelsen. De ska även delas ut på ungdomsmottagningar och liknande där 
ungdomar kan befinna sig.  
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, lyfte även hon tilläggsförlag nummer 4.  
 
 

§ 305 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Streck i debatten föreslogs från ombudsförsamlingen. 
 
Kongressen beslutade 
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att sätta streck i debatten. 
 
 

§ 306 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 27 ANGÅENDE NYKTERISTERNA 
ÄR ETT UTDÖENDE FOLK! 
 
Andrea Ström Fredriksson, UNF Ludvika, tyckte att över lite tid skulle denna motion lösa alla 
rörelsens problem med medelålder och antal. 
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, menade att tilläggsförslag 2 aldrig var menat som en att-
sats. Tilläggsförslag nummer 4 innehöll språkliga lustigheter, upplyste Marcus 
ombudsförsamlingen om.  
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionen,  
 
att bifalla tilläggsförslag 2 att passa på att varna baksugna kongressombud att ta det 

lugnt så man aldrig vet vad som dölja i degspadet, samt 
 
att bifalla tilläggsförslag 4, att istället ta fram profilmaterial i form av kondomer som 

kan delas ut gratis till de UNF:are som vill ha sex med någon inom rörelsen. De ska 
även delas ut på ungdomsmottagningar och liknande där ungdomar kan befinna sig.  

 
Susanna Odin, UNF IDAPEA, Robert Damberg, UNF Unga Viljor, Peter Andersson, UNF 
Unga Viljor, Maria Danielsson, UNF Unga Viljor, Anders Lingfors, UNF Sprajt, Anja 
Ragnarsson, UNF Sprajt, Moa Appleby, UNF Tutti Frutti, Josephine Kalm, UNF Tutti Frutti, 
Martin Eriksson, UNF Munken, Miia Ravander, UNF Munken, Caroline Levin, UNF 
Munken, och Sanna Levin, UNF Munken, reserverade sig mot den tredje att-satsen. 
 
 

§ 307 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 28 ANGÅENDE HANDIKAPP I UNF, ETT 
HINDER! 
 
David Persson, skärmansvarig, redovisade diskussioner och förslag från skärmen. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionens första och andra att-sats, samt 
 
att bifalla tredje att-sats, att UNF-förbundet tar fram en handikappspolicy. 
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§ 308 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 29 ANGÅENDE UNF FÜR ALLE 
 
David Persson, skärmansvarig, redovisade diskussioner och förslag från skärmen. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, sade att ett bra sätt att skapa efterfrågan är att först skapa tillgång. 
 
Torbjörn Kalin, motionär, höll med Oskar.  
 
Jim Pira, UNF Framåt!, sade att han själv skulle ha användning av det. Han upplyste också 
om att kassettband är gammalmodigt, då det i dagens samhälle går att producera materialet på 
exempelvis CD-skiva. Han avslutade med att säga att han höll med föregående talare. 
 
Anders Lingfors, UNF Sprajt, ville lyfta tilläggsförslag 2 a över strecket, att förbundsstyrelsen 
får i uppdrag att marknadsföra möjligheten att få talband i tex Motdrag och F-nytt.  
 
Andrea Ström Fredriksson, UNF Ludvika, tyckte att det var viktigt att även dyslektiker har 
tillgång till vårt material. Hon tyckte att man kunde höra av sig till kansliet för att få Motdrag 
på CD-skiva, och inte trycka upp material som inte kommer att användas. Därför yrkade hon 
bifall på förbundsstyrelsens förslag. 
 
Torbjörn Kalin, motionär, repeterade sitt förra inlägg. Han sade vidare att materialet inte 
behöver finnas i några enorma mängder från början, men att man producerar en liten mängd 
och ser vilken efterfrågan det är på detta material. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, yrkade på att att-sats 2 (alla större handlingar som UNF 
har ska finnas på talband) i motionen skulle bifallas, och att avslå att-sats ett. Hon tyckte att 
material som kommer att finnas kvar ett tag är bättre att göra talband av. Motdrag blir snabbt 
inaktuell.  
 
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, tyckte att man inte ska göra saker svårare än vad de är. 
Andrea Lavesson har erbjudit sig att läsa in allting livet ut, gratis, men tyvärr skulle ingen 
förstå talbanden om hon läste in dem. Möjligheten finns redan att beställa talband, eller mp3, 
informerade Marcus. 
 
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, tyckte att UNF:aren och liknande material ska 
finnas färdigt, men att Peter Geijer ska prata in alla band, för att hans språk är mer förståeligt. 
 
Jim Pira, UNF Framåt höll med om att mp3-filer var en bra idé.  
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor tyckte att vi ska tänka på att informera om möjligheten på 
ett bra sätt, exempelvis genom notiser i F-nytt. Det är också viktigt att föreningarna har 
informationen som de kan ge till sina medlemmar. Han förslog därför 
 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag med tillägget ”att förbundet ser till att 
föreningarna vet att det finns talband att få så de kan berätta det för de som 
har svårt att läsa”. 
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Torbjörn Kalin, motionär, sade att han inte syftade på att det skulle tryckas upp några 
mängder, men ville ha ett kongressbeslut på att det ska finnas, så att det inte ska bli några 
problem att beställa. 
 
Johan Goude, UNF Godtemplarorden, föreslog 
 

att  om motionen går igenom ska brev skickas ut till alla UNF-are om att det går 
att få tryckta media som talband. 

 
 

§ 309 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Ombudsförsamlingen föreslog streck i debatten 
 
Kongressen beslutade 
 
att sätta streck i debatten. 
 
 

§ 310 
 
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 29 ANGÅENDE UNF FÜR ALLE 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, sade att hon inte såg något stort problem i att kontakta 
kansliet för att beställa talband.  
 
Kenny Schelin, UNF Sprajt, sade att han bara ville bara flytta micken och var sugen på 
skumbananerna som fanns vid talarstolen. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionens första att-sats, 
 
att med rösterna 44 mot 37 bifalla motionens andra att-sats, alla större handlingar som 

UNF har ska finnas på talband,  
 
att bifalla andra att-satsen i förbundsstyrelsens och beredningsutskottets förslag, att vid 

efterfrågan tillhandahålla talband på Motdrag eller större handlingar 
 
att bifalla tilläggsatt-sats 2 a, att förbundsstyrelsen får i uppdrag att marknadsföra 

möjligheten att få talband i tex Motdrag och F-nytt 
 
att bifalla Robert Dambergs förslag, att bifalla förbundsstyrelsens förslag med tillägget 

”att förbundet ser till att föreningarna vet att det finns talband att få så de kan berätta 
det för de som har svårt att läsa”, samt  

 
att avslå Johan Goudes förslag om att skicka brev till alla UNF-are.  
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§ 311 

 
SÅNG 
 
Kongressen beslutade 
 
att sjunga en sång.  
 
Emil Österlund, Andrea Lavesson och Linnéa Forsberg ledde ombudsförsamlingen i den 
käcka sången ”Huvud, axlar, knä och tå” med tillhörande rörelser. 
 
 

§ 312 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 30 ANGÅENDE KUNSKAP ÄR MAKT, 
JÄMSTÄLL MAKTBALANSEN! 
 
Örjan Åberg, skärmansvarig, redovisade diskussioner och förslag från skärmen. 
 
Kongressen beslutade 
 
att avslå motionen. 

 
 

§ 313 
 
BEHANDLING AV MOTION NR 31 ANGÅENDE UNF ÄR EN MÖJLIGHET 
 
Emmy Gustafsson, skärmansvarig, redovisade diskussioner och förslag från skärmen. 
 
Lars Halvarsson, UNF Karolinerna, ville lyfta förslag nummer 3, att ge Tobias Tengström en 
eloge och en present för sin idoga och strålande.  
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, sade att det skulle bli jobbigt om Tobias betalar ut 
alla ersättningar ifall Tobias skulle sluta. Han undrade också om UNF:are tagit ställning 
gällande om man får ha flera partners på samma gång. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, ville hälsa till sin flickvän i Bengtsfors. 
 
Martin Kjellin, UNF Uppsala påpekade att förslag nummer 3 innehöll språkliga missar. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, tyckte att inte bara Tobias är snäll och underbar, utan att alla 
på kansliet är värda en eloge. Hon yrkade på  
 

att alla som är anställda på UNF:s kansli ska få varsin present och minst fem 
eloger var. 

 
Kongressen beslutade 
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att avslå motionen, samt 
 
att besluta i enlighet med Anja Ragnarsson förslag, att alla som är anställda på UNF:s 

kansli ska få varsin present och minst fem eloger var. 
   
 

§ 314 
 
HÄLSNING 
 
Eric Gouga kom med en hälsning i form av ett vykort på engelska från Sober Tanzania.  
 
 

§ 315 
 
INFORMATION 
 
Under FS-showen gav insamlingen till UNF:s arbete i Kambodja 1651 kronor.   
 
 

§ 316 
 
BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 ANGÅENDE UNF:S 
BUDGET FÖR 2004 OCH 2005 
 
David Persson, skärmansvarig, redovisade diskussioner och förslag från skärmen. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, meddelade att det smugit sig in ett litet fel. Längst ner 
under rubriken ”Bokslutsdispositioner” står det Upplösningar/Avsättningar. Avsättningar 
2004: 600 000. Det ska där stå 500 000 kronor, eftersom kongressen beräknas kosta en miljon 
och 500 000 är avsatta för detta varje år.  
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte att när vi får 13 miljoner varje år från 
miljonlotteriet, bidrag från staten och lever i allmän välfärd är 300 000 kronor avsatta till 
internationellt arbete för snålt tilltaget. Han tyckte att man gott kunde ge dem några kronor till 
och lyfte förslag 1 c över strecket, att anta förbundsstyrelsens budget med korrigeringarna att i 
budgeten för både år 2003 och 2005 ta 100 000 kr från UNF-aktiviteter, Förenings- och 
distriktsstöd och 100 000 kr från UNF-aktiviteter, övrigt och lägga under posten Internationell 
verksamhet.  
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, ville göra ett förtydligande. De ytterligare pengarna skulle 
ägnas till internationell verksamhet.  
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, sade att den budgeterade internationella 
verksamheten är både till biståndsarbete och ”vårt eget” arbete. Han tyckte att allt skulle gå 
till bistånd. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, ville att Mikael Lindström skulle berätta mer om hur systemet 
med bidrag till internationell verksamhet i samarbete med IOGT-NTO fungerar. 
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Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, hoppades att det inte fanns något som sade att vi 
inte fick ge mer än en och en halv miljon sammanlagt. 
 
Mikael Lindström, förbundsstyrelsen, sa att det är upp till IOGT-NTO-rörelsens 
Internationella Institut att besluta vad man ska göra med pengarna.  
 
Kongressen beslutade 
 
att notera den justering som kassören gjorde angående budgeten. 
 
att bifalla förslag 1c, att anta förbundsstyrelsens budget med korrigeringarna att i 

budgeten för både år 2003 och 2005 ta 100 000 kr från UNF-aktiviteter, Förenings- 
och distriktsstöd och 100 000 kr från UNF-aktiviteter, övrigt och lägga under posten 
Internationell verksamhet . 

 
att bifalla budgetförslaget efter dessa ändringar.  
 
 

§ 317 
 
PRESENTATION 
 
Malin Robertsson presenterade UNF:s fältkonsulenter. 
 
 

§ 318 
 
BEHANDLING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 OM KONGRESSORT 
 
Morgan Öberg, riksstyrelsen, föredrog riksstyrelsens förslag nummer 6 angående ansökan om 
att arrangera 2007 års kongress. Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta  
 

att 2007 års kongress anordnas av Uppsala läns distrikt. 
 
Andreas Runnemo, beredningsutskottet, ansåg inte att BU kunde ge någon särskild 
uppmaning på grund av att de fått handlingarna tidigare samma dag. Han hoppades istället på 
en intressant debatt, och passade på att efterlysa en bättre redogörelse till riksstyrelsens 
motivering. Beredningsutskottet trodde inte på Gävleborg som arrangör av kongressen 2007. 
 
Lars Halvarsson, UNF Karolinerna, redogjorde för ansökan från Åre. Han upplyste om att 
Juniorförbundet valt Uppsala, men tyckte ändå att vi skulle välja Åre, eftersom IOGT-NTO 
ännu inte beslutat i frågan. 
 
Sylvie-Ann Larsson, UNF Godtemplarorden, talade som representant för Uppsala län. Hon 
trodde att det skulle bli perfekt att lägga kongressen i Uppsala. De har bra lokaler och många 
peppade människor. Hon trodde att de skulle kunna utföra en utmärkt kongress. 
 
Emma Kläppevik, UNF Mariestad, sade att förra gången var kongressen i Stockholm. Uppsala 
ligger i närheten av Stockholm, och det är tråkigt att kongresserna hamnar på samma ställe.  
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Morgan Öberg, riksstyrelsen, ville tillägga att Jämtland haft Världskongress för bara några år 
sedan. Anledningen till att Uppsala förordas är att de andra haft kongress nyligen och att 
Uppsala hade det för senast 27 år sedan. 
 
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppä, ville tydliggöra att det är en väsentlig skillnad på en 
kongress och en världskongress. 
 
Kongressen beslutade 
 
att 2007 års kongresser ska arrangeras av Uppsala läns distrikt. 
 
 

§ 319 
 
BYTE AV MÖTESPRESIDIUM 
 
Frida Skoglund ersatte Camilla Berner i presidiet. 
 
 

§ 320 
 
INFORMATION 
 
Tobias Tengström, kansliet, informerade om bussarna som leder hem från Jönköping i 
morgon bitti. 
 
 

§ 321 
 
AJOURNERING 
 
Kongressen beslutade 
 
att ajournera sig i fem minuter. 
 
 

§ 322 
 
FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE 
 
Förhandlingarna återupptogs klockan 16.25, med Christer Wik och Lena Gustafsson som 
presidieordförande.  
 
 

§ 323 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Kongressen beslutade 
 



 148 av 167 

att fastställa röstlängden till 105 röstberättigade ombud. 

§ 324 
 
VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE  
 
Christer Wik, presidiet, påminde om vilka som nominerats till de olika posterna. Han 
repeterade också de mötesregler som fastslagits tidigare under kongressen. Avsäger man sig 
sin post efter det att man är vald så betyder det att man avsäger sig under mandatperioden och 
då kommer den posten att stå tom tills kongressen beslutat annat. Vidare uppmanade Christer 
alla ombud och andra närvarande att prata för sina kandidater och inte mot de andra. 
 
 

§ 325 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ville att vi först valde ordförande och sedan hade 
ytterligare en debatt. Han tyckte att det skulle bli rörigt att hålla alla kandidater i huvudet på 
en gång.  
 
Kongressen beslutade 
 
att bifalla Andreas förslag. 
 
 

§ 326 
 
VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE  
 
Teresia Pedersen och Linnéa Forsberg, de två ordförandekandidaterna, äntrade gemensamt 
talarstolen. De tyckte att man ska prata för folk och inte emot. De ville båda ha en schysst 
stämning. Vi är här för att ha kul! Det har varit mycket snack att det känns jobbigt att man 
känner folk på båda listorna, men de personerna som står på listorna blir inte ledsna hur det än 
går.  
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, undrade om det handlar om två olika listor eller 
personer. Han ville även ha ett förtydligande från valberedningen om vilka de tillfrågat på den 
alternativa listan. Andreas påpekade även att valberedningen funderat länge över sitt förslag, 
intervjuat och pratat med folk. Detta gör att de kan veta saker som inte vi vet, exempelvis 
negativa saker om personer.   
 
Michael Fors, UNF Framåt, frågade de båda ordförandekandidaterna om de ställer upp för 
fortsatt val om valet inte går som de vill.  
 
Teresia Pedersen, ordförandekandidat, berättade att hon har ett villkor att få sitta tillsammans 
med Erik Wagner, för att hon tror att de kan stötta och komplettera varandra bra. 
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§ 327 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, undrade om vi väljer Teresia som ordförande och sedan väljer 
Andrea som vice. Om Teresia avsäger sig då, blir platsen vakant. Vad händer då? 
 
Christer Wik, presidiet, förklarade att kongressen kan förfara som den finner bäst om det 
skulle uppstå en sådan situation.  
 
 

§ 328 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR OM VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
 
Linnéa Forsberg, ordförandekandidat, sade att Andrea och hon var ett bra par som 
kompletterade varandra.  
 
Linus Tingdahl, valberedningen, svarade att valberedningen hade tillfrågat Linnéa Forsberg, 
Elin Lundgren, Marcus Karlsson, Salam Kaskas, Sofia Ivarsson, Peter Geijer och Camilla 
Berner som nu står på den alternativa listan. Han poängterade även att Erik och Teresia 
kandiderar som ett ordförandepar. 
 
Katja Larsson, UNF Godtemplarorden, ansåg att UNF ska vara roligt och framåt, men tror 
inte att det kan funka i praktiken om vi inte har ett ordförandepar som kan driva de här 
frågorna aktivt. Därför kommer de att rösta på Teresia och Erik. Ordförandeparet kommer att 
styra hur resten av FS kommer att se ut och hur de arbetar. Ombuden från Uppsala har gjort 
en lista på dem som de skulle trivas bäst med i en styrelse och som har stor variation.  
 
Linus Tingdahl, valberedningen, påpekade att även Emil Österlund har blivit tillfrågad av 
valberedningen.  
 
Tobias Gabrielsson, IOGT-NTO-medlem, vill styra upp saker som inte funkat så bra. IOGT-
NTO:are brukar komma in och göra det och i år offrade sig Tobias. Han har varit medlem i 
UNF så länge han kunnat, från det att han var tolv tills han blev för gammal. Han pratade om 
hur han såg på UNF och vad rörelsen betydde för honom när han var medlem och satt i 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen är de som bestämmer åt vilket håll UNF ska gå mellan 
kongresserna, men här är det kongressen, det vill säga ombuden, som bestämmer. Sitter man i 
förbundsstyrelsen ska man driva förbundet framåt. Det tar ca 10 timmar i veckan i arbetstid. 
Ofta hinner man inte samarbeta så mycket med de andra i styrelsen om man ska hinna allt i 
arbetsplanen. Samarbete är inte lika viktigt som att föra UNF framåt.   
 
Andrea Ström Fredriksson, talade för hela UNF Ludvika, och motiverade sin röst på Linnéa 
och Andrea. Hon sade att även de var ett ordförandepar som kompletterar varandra bra. 
 
Peter Andersson, UNF Unga viljor, och Anders Lingfors, UNF Sprajt, sade att stora delar av 
Östgötabänken ställer sig bakom förslaget från Uppsala som Katja Larsson pratade om, och 
yrkade därför bifall på det. De allra flesta på den lista som Uppsala-gänget tagit fram tyckte 
de var bra.   
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Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, förklarade att UNF Framåt alltså inte lagt fram någon 
lista eftersom man var emot detta med listor. Men de har plockat ut 13 personer av de 27 som 
kandiderar. Uppsala har ägnat sig åt att prata med kandidaterna under kongressveckan, för att 
kunna ta fram ett förlag som de kan stå för. Även om de andra listorna är bra genomtänkta, så 
vill Anna påstå att efter en veckas idogt arbete är även deras val väldigt genomtänkta, även 
om de inte röstar efter listorna.  
 
Anton Hull, medlem, pratade om skillnad som nyckelordet. Till exempel slog vädret om så 
det blev stormigt och regnigt ute, så fort vi började diskutera förslagen till ny 
förbundsstyrelse. Han ansåg att det bör vara skillnad mellan ordförande och vice ordförande. 
Båda ordförandeparen har pratat om att de kompletterar varandra. Men Anton tyckte att de 
kompletterar varandra på olika sätt. Teresia och Erik kompletterar varandra för att de är olika. 
Andrea och Linnéa kompletterar varandra för att de är lika. Anton tycker att flera olika 
egenskaper är viktigt i ett ordförandepar. Dessutom tycker han att det är bra när en 
utomstående grupp lägger fram förslag på en styrelse. 
 
Andrea Ström Fredriksson, UNF Ludvika, förtydligade sin ståndpunkt. Om åtta av tretton 
ledamöter på den alternativa listan var tillfrågade av valberedningen så innebär det ju att dessa 
åtta var valberedningens förstahandsalternativ. Något som talar för Linnéa är också att hon 
kan sitta längre tid för att hon är lite yngre. Hon har även kunskap då hon har gått ANT-
pedagogutbildningen samt jobbat som konsulent i ett år. 
 
Michael Fors, UNF Framåt, frågade Linnéa vilka hon kunde tänka sig att sitta med och inte 
sitta med i en ny förbundsstyrelse.  
 
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, kommenterade Andreas inlägg angående de åtta 
ledamöter som tillfrågats av valberedningen. Han hade även hört att ordförandeparet hade 
blivit tillfrågade först. 
 
Katja Larsson, UNF Godtemplarorden, förtydligade att Teresia och Erik kan tänka sig att sitta 
i en styrelse även om andra än valberedningens förlag blir valda. Hon trodde även att Erik 
kunde ta över som ordförande efter nästa kongress. 
 
Emil Orrby, UNF Trots allt! upplyste Andrea Ström Fredriksson om att man inte behöver vara 
ett förstahandsval bara för att man är tillfrågad av valberedningen.  
 
Linnéa Forsberg, ordförandekandidat, sa att hon tror på listan som de har tagit fram.  
 
Linus Tingdahl, valberedningen, bekräftade vad Emil Orrby sade. Personerna som tillfrågades 
måste inte har varit försthandsval. Valberedningen har fått in många nomineringar.  
 
Helena Bjurberg, UNF Karolinerna, pratade för UNF Jämtland, och berättade att de tycker 
som UNF Uppsala angående ordförandeparet. De tänkte rösta på Erik och Teresia. 
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, menade att det faktum att valberedningen har pratat med 
många på den alternativa listan är ett bra skäl till att alla som kandiderar till förbundsstyrelsen 
måste kunna tänka sig att ställa upp om de blir valda, oavsett lista. Det är även viktigt att alla 
som kandiderar till förbundsstyrelsen ger ombuden en möjlighet att välja 13 av 27, och inte en 
av två färdiga listor. 
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Tobias Gabrielsson, IOGT-NTO-medlem, menade att om man accepterar att sitta i UNF:s 
förbundsstyrelse gör man det för att man tror på UNF:s framtid.  
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, höll med Anna Tapper Clasborn. Om vi väljer Erik och Teresia 
kan vi ha möjlighet att välja fritt bland resterade ledamöterna.  
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, ansåg att hur vi än gör har vi inte valfriheten att kunna 
välja precis de vi vill ha. Det fanns väldigt många förstahandsval på den alternativa listan som 
de inte kunde ha med på sin lista, eftersom de sade att de inte kunde tänka sig att sitta med 
ordförandeparet. 
 
Maria Andersson, UNF Huddinge, ställer sig bakom allt som UNF:arna från Uppsala 
föreslagit. 
 
Linnéa Forsberg, ordförandekandidat, ville förtydliga att hon ställer upp oavsett vem som 
väljs. 
 
Anton Hull, medlem, var förvånad över Linnéas lappkast. Han sade att många nog blev 
förvånade nu.  
 
Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, sade att hon undrade lite över det Anton sade om att 
Linnéa och Andrea kompletterar varandra för att de är lika. Det tyckte inte hon. De är bra på 
att samarbeta, men de är inte lika. Linnéa har i och för sig inte suttit i FS, men är infödd i 
rörelsen och känner många, med många kontakter på kansliet och andra ställen inom UNF. 
Därför röstar Karin på Linnéa. 
 
Lars Halvarsson, UNF Karolinerna, ville också ha ett klargörande från Linnéa. 
 
Anton Hull, medlem, berättade att hans uttalande bygger på att Andrea och Linnéa har pratat 
om att göra mycket saker tillsammans. 
 
Linnéa Forsberg, ordförandekandidat, sade att hon brinner för UNF. Hon vill att ombuden ska 
tänka på det när de väljer. Det är upp till dem nu. Välj den ni tycker passar bäst till 
förbundsstyrelsen. 
 
Andrea Ström Fredriksson, UNF Ludvika, tycker att det säger en hel del om Linnéa och 
Andrea som har kämpat för att få ihop en lista som de tycker passar bra. De har en otrolig låga 
för UNF. 
 
Michael Fors, UNF Framåt, vill tacka Linnéa för svaret. 
 
Katja Larsson, Godtemplarorden, tyckte inte att det brinnande engagemanget måste ligga hos 
ordförande. Det kan ligga hos vilken UNF:are som helst. Ordförandens uppgift är att driva 
UNF framåt.  
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, tycker att det finns bra saker med de flesta på de olika 
listorna. Teresia inte infödd i rörelsen, men har gjort en massa andra saker inom rörelsen och 
känner många, och det är en bra merit om man ska vara förbundsordförande. Kongressen har 
godkänt att alla som ställer upp till poster i förbundsstyrelsen, också kandiderar till ledamot. 
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Anna visste inte att det fanns en alternativ lista förrän två veckor innan kongressen och fick 
inte se den förrän hon kom till Jönköping.  
 
 

§ 329 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN  
 
Kongressen beslutade 
 
att fastställa röstlängden till 106 röstberättigade ombud. 
 
 

§ 330 
 
OMRÖSTNING FÖR VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
 
Kongressen beslutade efter sluten omröstning    
 
att med röstsiffrorna 66 mot 40 välja Teresia Pedersen till förbundsordförande för UNF 

för perioden 2003-2005.  
 
 

§ 331 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 34 kom till förhandlingarna. Kongressen beslutade 
 
att  justera röstlängden till 107 ombud. 
 
 

§ 332 
 
VAL AV VICE ORDFÖRANDE 
 
Salam Kaskas och Emil Österlund gratulerade Teresia till ordförandeposten. De tar tillbaka 
sina kandidaturer till förbundsstyrelsen.  
 
Hugo Hermansson, avsade sig också sin kandidatur. 
 
Elin Lundgren, avsade sig sina kandidaturer. 
 
Andrea Lavesson, ville tacka alla ombuden. Hon kommer nu att inrikta sig på föreningsarbete, 
främst i Göteborg. Avsade sig sina kandidaturer. 
 
Peter Geijer, avsade sig sin kandidatur. 
 
 
 



 153 av 167 

§ 333 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 42 och 43 avvek. Röstlängden justerades till 105 ombud. 
 
 

§ 334 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR OM VAL AV VICE ORDFÖRANDE 
 
Kongressen beslutade  
 
att välja Erik Wagner till vice förbundsordförande i UNF för perioden 2003-2005. 
 
 

§ 335 
 
VAL AV SEKRETERARE 
 
Kongressen beslutade 
 
att välja Björn Berglin till sekreterare i förbundsstyrelsen för perioden 2003-2005.  
 
 

§ 336 
 
VAL AV KASSÖR 
 
Andreas Lood, kassörskandidat, gratulerade Teresia, Erik och Björn. Det känns väldigt bra 
med dem. Han ville också tacka de som nominerat honom. Men Mattias Ravander är en lika 
bra kassör. Därför avsäger Andreas sig sin kandidatur till kassörsposten. Men han väljer att 
stå kvar som ledamot.  
 
Katja Larsson, UNF Godtemplarorden, undrade om man kunde lyfta Andreas kandidatur igen, 
även fast han avsagt sig. Så hon gjorde detta. 
 
Michael Fors, UNF Framåt, tyckte att Andreas är den bäst lämpade till kassör. Han har väldigt 
bra åsikter om många saker skulle passa bra som kassör. Michael stödjer hans kandidatur till 
hundra procent.  
 
Tobias Gabrielsson, IOGT-NTO-medlem, pratade om kassörsskapet. Han har varit kassör två 
år i FS. Detta är en av de viktigaste posterna. Ordföranden sköter arbetet utåt, medan kassören 
gör motsvarande internt i rörelsen. Sköter kontakter med lotterierna, IOGT-NTO och 
personal. Det är viktigt att man kan sköta en förhandling, att man kan ta folk. Kassören ska 
vara en medlande ekonomicentral.  
 
Andreas Lood, tidigare kassörskandidat, tackade för stödet, men tyckte fortfarande att Mattias 
är lika bra. Han har som sagt avsagt sig denna del av kandidaturen.  
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Anders Lingfors, UNF Sprajt, tyckte att om Andreas är lika bra som Mattias Ravander borde 
väl kongressen få bestämma vem de vill ha som kassör.  
 
Kongressen beslutade 
 
att till förbundskassör välja Mattias Ravander för perioden 2003-2005.  
 
 

§ 337 
 
VAL AV UTBILDNINGSLEDARE 
 
Andreas Ericsson, kandidat till utbildningsledare, presenterade sig själv då han inte hann 
träffa alla på valberedningstorget. Det här kunde vara en bra metod att möta varandra. Det är 
ingen slump att studiecirkeln kom från IOGT-NTO-rörelsen. Andreas berättade om sina 
visioner som bland annat innefattar att behålla medlemmarna längre, till exempel genom 
utbildning.  
 
Elin Lundgren, medlem, talade sig varm för Marcus Karlsson. På grund av strul med att 
skriva protokollen kandiderar han inte till sekreterare. Marcus har varit runt mycket i UNF-
Sverige. Elin har suttit i utbildningsutskottet och har då sett Marcus engagemang för 
utbildningsfrågor. Elin kan inte se någon bättre utbildningsledare än Marcus Karlsson. 
 
 

§ 338 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 77 kom till förhandlingarna. Röstlängden justerades till 106 ombud. 
 
 

§ 339 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR OM VAL AV UTBILDNINGSLEDARE  
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, pratade om valet mellan Marcus och Andreas. Marcus 
är en bra person. Han har mött honom på förbundskurser. Han har även mailat Marcus och 
frågat om det varit något med protokollen. Marcus ställer upp för att han kan göra något bra.  
 
 

§ 340 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 111 avvek. Röstlängden justerades till 105 ombud. 
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§ 341 
 
BYTE AV MÖTESPRESIDIUM 
 
Åsa Jacobson ersatte Christer Wik som ordförande. 
 
 

§ 342 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR OM VAL AV UTBILDNINGSLEDARE 
 
Kongressen beslutade efter sluten omröstning  
 
att med röstsiffrorna 85 mot 15 (5 avstod) välja Marcus Karlsson till utbildningsledare 

för UNF:s förbundsstyrelse för perioden 2003-2005. 
 
 

§ 343 
 
VAL AV LEDAMÖTER 
 
Linnéa Forsberg, ville tacka alla ombud som slitit den här veckan. Linnéa Forsberg avsäger 
sig kandidaturen till ledamot. Hon meddelade att även Jakob Johansson och Anngela 
Ingvarsson avsäger sig sina kandidaturer.  
 
Helena Bjurberg, UNF Karolinerna, ville med tanke på att Andreas inte blir vald som 
utbildningsledare slå ett slag för honom som ledamot. Han har jobbat som konsulent i 
Jämtland två år, vilket var ett lyft för distriktet. 
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, skulle bli glad om alla som står kvar till förslag kom fram till 
podiet och visade sig. Många ombud vet nog inte vilka de är. Kanske kunde de säga några ord 
om sig själva.  
 
Mattias Ravander, nyvald förbundskassör, tyckte det var spännande att stå i talarstolen i sin 
nya roll. Mattias förespråkade Andreas Lood som ledamot i FS. Andreas skulle passa otroligt 
bra i en förbundsstyrelse tyckte Mattias.  
 
Andreas Holmberg, kandidat, tyckte att det var ett bra förslag att rada upp sig på scenen. Han 
hade inte haft möjlighet att vara med på torget, då han höll i en verkstad.   
 
Erik Wiklund, kandidat, tyckte att det var ett bra initiativ att presentera sig. Ser sig själv som 
en genuin folkrörelsemänniska med erfarenheter från både nykterhetsrörelsen och 
arbetarrörelsen. Det finns tre frågor som Erik brinner för: öka medelåldern i UNF, jobba med 
vår organisation inom internationella frågor och utveckla den interna debatten och interna 
demokratin. 
 
Andreas Ericsson, kandidat, tror att han skulle göra ett lika bra arbete i rollen som ledamot 
som utbildningsledare. 
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Josephine Kalm, kandidat, berättade att hon är 16 år och vill arbeta med att få yngre folk upp 
på förbundsnivå. UNF är mer än fika eller teater hemma i föreningen.  
 
Camilla Berner, kandidat, presenterade sig. Hon vill jobba med UNF i skolan. Med ANT och 
få in det på ett bra sätt. Även juniorövergångarna ligger henne varmt om hjärtat. 
 
Robert Damberg, kandidat, presenterade sig. Han gillar bland annat att debattera. Gillar att 
jobba med föreningar och stötta dem. Även stadgar och kurser är Roberts frågor.  
 
Sofia Ivarsson, kandidat, presenterade sig. Sofia tror att hon har något att tillföra. Hon har läst 
U-landskunskap och varit i Afrika. Det är de internationella frågorna i UNF Sofia brinner för. 
Hon representerar även gruppen barn till missbrukare.  
 
David Persson, kandidat, presenterade sig. Massmedierelationer och politisk påverkan är 
frågor han vill driva i en förbundsstyrelse. Tror att han kan utveckla arbete inom detta 
ytterligare. Har erfarenhet av arbete på förenings- distrikts- och förbundsplan. 
 
Nina Svensson, kandidat, presenterade sig. Ett av hennes största intressen inom UNF är 
alkohol- och narkotikapolitik.  
 
Ragnhild Karlsson, kandidat, berättade att hennes hjärtefrågor är att alla ska kunna trivas i 
UNF. Förbundsarrangemangen ska vara något som alla törs komma till. 
 
Gabriela Velasquez, kandidat, presenterade sig. Hon har erfarenhet som konsulent, viktigt att 
ha med sig, för då kan man förstå alla fältkonsulenter, som vi i FS ska stödja. Kär i UNF, i 
rörelsen och i människorna.  
 
Andreas Holmberg, kandidat, berättade att hans hjärtefråga var föreningarna. Han gillar även 
att jobba med gruppdynamik och konflikthantering. Det kanske dock är lite motsägelsefullt att 
han inte varit föreningsmänniska själv. Andreas uppmanade ombuden att vraka och välja. 
 
Anton Hull, medlem, talade för Erik Wiklund och poängterade att Erik är extremt lämplig.  
 
Robert Damberg, kandidat, ville också berätta att han suttit i distriktsstyrelser i fem år samt 
några år i distriktsrådet.  
 
Andreas Lood, kandidat, presenterade sig närmare och läste från sitt medlemskort. UNF 
IPADEA är föreningen och han har varit medlem sedan 1993. Han är fortfarande intresserad 
av de bitarna som ingår i kassörsposten. Andreas är 22 år och el- ingenjör.  
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, läste upp de namn på gruppen ledamöter som 
Uppsalabänken ville ha; Nina Svensson, David Persson, Sofia Ivarsson, Andreas Holmberg, 
Erik Wiklund, Björn Jönsson, Andreas Ericsson och Camilla Berner. Låt folk rösta som de 
vill, pläderade hon. 
 
Kenneth Hultgren, IOGT-NTO-medlem, pläderade för David Persson och Björn Jönsson. 
David har bra kompetens, och känner många människor. Björn Jönsson har jobbat mycket 
med demokratifrågor och för föreningarna ska ta tag i demokratibrister.  
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Linnéa Forsberg och Anton Hull, medlemmar, tipsade om Sofia Ivarsson, Robert Damberg, 
Camilla Berner, David Persson, Andreas Holmberg, Erik Wiklund, Nina Svensson, Andreas 
Ericsson.  
 
Jens Lindh, IOGT-NTO-medlem, berättade att han har suttit i förbundsstyrelsen fyra år. Det 
som behövs förutom förbundsstyrelsen är en massa andra människor som kan sitta i utskott 
hålla i projekt och sånt. Glöm inte bort det. Jens tror att alla är bra kandidater till 
förbundsstyrelsen. 
 
 

§ 344 
 
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Kongressen beslutade  
 
att justera röstlängden till 106 ombud.   
 
 

§ 345 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Lena Gustafsson, presidiet, föreslog att vi skulle fortsätta med förhandlingarna medan 
rösträkningen av val av ledamöter pågick och bli sena till middagen.  
 
Andreas Tägtström, UNF Syskonkedjan, tyckte att vi skulle gå och äta och hinna med 
förhandlingarna efteråt. 
 
Alexander Karlsson, UNF Piteå, höll med föregående talare. Han tyckte att det var dumt att 
förhandla på tom mage. 
 
Michael Fors, UNF Framåt, tyckte att vi skulle förhandla klart så att vi kan göra något annat 
sedan. Det kan inte vara så mycket kvar, resonerade han. 
 
Lena Gustafsson, presidiet, föredrog hur många punkter vi har kvar. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, föreslog att vi fortsatte kongressen, och att vi kunde få frukt 
eller något att tugga på under tiden.  
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, berättade att det finns ett alternativt förslag till valberedning. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, föreslog  
 

att   vi skulle rösta lista mot lista på valberedningen.  
 
Robert Damberg, UNF Unga viljor, tror inte besluten blir bra om vi klubbar igenom förslagen 
bara för att få gå och äta. Han tyckte att det vore bättre att få lite mat och bli mätta och glada. 
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Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, föreslog att man skulle höra de nomineringar som finns till de 
olika valen redan nu, så att man kan fundera över maten, och rösta efter maten.  
 
Kongressen beslutade  
 
att nomineringarna på kvarvarande val görs nu, och valen återupptas efter middagen.  
 
 

§ 346 
 
AVTACKNINGAR 
 
Malin Robertsson, generalsekreterare, presenterade några föreningsmedlemmar som ville 
avtacka avgående förbundsordförande Morgan Öberg. De sade att det blivit dags för Morgan 
att varva ner lite, så därför fick han ett fiskespö och ett presentkort på IKEA. 
 
Morgan tackade för presenterna, och önskade alla lycka till i fortsättningen.  
 
Ida Karlsson och Helena Bjurberg ville avtacka en människa som alltid har haft tid med 
medlemmarna i UNF Jämtland, och välkomna honom tillbaka till Jämtland ”på heltid”. De 
tackade Mikael Lindström med en beskrivning över hans goda sidor. 
 
 

§ 347 
 
VAL AV REVISORER MED TVÅ ERSÄTTARE 
 
Kamilla Andersson, valberedningen, föredrog VB:s förslag till revisorer och 
revisorssuppleanter. 
 
Kongressen beslutade 
 
att  till ordinarie revisorer välja Lotta Lingblom, Östersund och Fredrik Jansson, 

Uppsala, samt  
 
att till revisorssuppleanter välja Magnus Falk, Växjö och Rikard Eliasson, Kumla. 
 
 

§ 348 
 
VAL AV VALBEREDNING 
 
Anna Johansson, beredningsutskottet föredrog BU:s förslag till valberedning.  
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta 
 

att till ordinarie ledamöter i valberedningen välja Kharro Molander Eliasson, 
Ockelbo, Robin Bergman, Mölnlycke, Anny Berglin, Östersund, Torbjörn 
Kalin, Norrahammar, och Sara Marie Pettersson, Varberg. 
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att  till suppleanter i valberedningen välja Jennifer Oskarsson, Östersund, Frida 
Persson, Söderhamn, Leo Axelsson, Långås, Hanna Rönnmark, Örebro, och 
Anja Ragnarsson, Linköping.  

  
Oskar Jalkevik, UNF Falun, föreslog kongressen besluta 
 

att  till ordinarie ledamöter i valberedningen välja Robin Bergman, Sölvesborg,  
Jennifer Oskarsson, Östersund, Jimmy Wikström, Jönköping, Anja 
Ragnarsson, Linköping och  Kenneth Hultgren, Solna, till ordinarie 
ledamöter, samt  

 
att till suppleanter i valberedningen välja Sara-Marie Petterson, Varberg, Kharro 

Molander Eliasson, Ockelbo, Anny Berglin, Östersund, Torbjörn Kalin, 
Norrahammar, och Frida Persson, Söderhamn. 

 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, berättade att beredningsutskottet hade en utskottshelg i maj, där 
de arbetade under 24 timmar med denna uppgift. Han tyckte att det kunde finnas en poäng i 
att ha någon i valberedningen som suttit i förbundsstyrelsen tidigare. Medelåldern på Oskars 
förslag är något högre än den på beredningsutskottets förslag.  
 
Andreas Runnemo, beredningsutskottet, bekräftade att de bara hunnit sitta en dag med denna 
uppgift. Alltså ligger inget grundligt arbete bakom beredningsutskottets förslag. 
 
 

§ 349 
 
INFORMATION 
 
David Granqvist berättade om kongressen i Piteå om två år. Den går under parollen ”Den 
ljusa kongressen”, eftersom midnattssolen är uppe dygnet runt. Vi utlovas också få prova 
Piteås nationalrätt. Kongressen kommer att hålla till mitt i stan. David hoppades att så många 
som möjligt kommer. 
  
Erik Wagner agerade pausfågel, och gjorde reklam för ett förbundsarrangemang den 14-17/7 
på Saxenborg. Arrangemanget kallas för Ideologisk Storhelg, och behandlar således enbart 
ideologiska frågor. Man kan säga att det är en form av uppföljning av kongressen.  
 
Andreas Lood, informerade om SKUM, en värvartävling som kommer hålla på i höst. Den går 
ut på att föreningen ska ut i skolorna och värva. Utskottet SKOLK kommer ge 500 kronor till 
varje förening som i värvartävlingen värvar fem medlemmar.  
   
Oskar Jalkevik, UNF Falun,  meddelade hur man kunde kontakta honom efter kongressen. 
 
Robert Damberg, ledde ombudsförsamlingen i sång, och informerade om att klockan 22.00 
blir det uppträdande i form av bandet Bångs.  
 
Anton Hull informerade om att man just i detta nu delade ut Coca-Cola till alla ombud. 
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§ 350 
 
SÅNG 
 
Ombudsförsamlingen sjöng Livet behöver inga droger, kompat av Espen Bjordal. 
 
Espen tog över mötet och ledde ombudsförsamlingen i ytterligare allsång. 
 
 

§ 351 
 
ÅTERGÅNG TILL REGELRÄTTA FÖRHANDLINGAR 
 
Åsa och Lena tog tillbaka klubban och redogjorde för  valresultatet gällande nominerade till 
ledamöter i förbundsstyrelsen. 
 
Följande personer hade i omröstningen fått flest röster: David Persson, Camilla Berner, 
Robert Damberg, Andreas Holmberg, Sofia Ivarsson, Nina Svensson, Björn Jönsson samt 
Erik Wiklund. 
 
Kongressen beslutade  
 
att  välja David Persson, Camilla Berner, Robert Damberg, Andreas Holmberg, Sofia 

Ivarsson, Nina Svensson, Björn Jönsson samt Erik Wiklund till ledamöter i 
förbundsstyrelsen. 

 
 

§ 352 
 
AJOURNERING 
 
Kongressen beslutade 
 
att  ajournera förhandlingarna för middag till klockan 20.45. 
 
 

§ 353 
 
FÖRHANDLINGARNAS ÅTERUPPTAGANDE  
 
Förhandlingarna återupptogs klockan 20.49. 
 
 

§ 354 
 
BYTE AV PRESIDIUM 
 
Camilla Berner tog över från Björn Berglin vid tangentbordet. 
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§ 355 
 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Frida Skoglund, presidiet, förrättade ombudsupprop. 
 
Kongressen beslutade  
 
att  fastställa röstlängden till 79 röstberättigade ombud.  
 
 

§ 356 
 
ORDNINGSFRÅGA 

 
Sara Marie Pettersson, UNF Saftpiraterna, föreslog att kongressen åter öppnar debatten för 
diskussion kring valet av valberedning. 

 
Moa Appleby, UNF Tutti Frutti, tyckte att det är viktigt att det finns någon från tidigare 
förbundsstyrelsen i valberedningen, och puffade för att rösta på Kenneth Hultgren. 
 
Kongressen beslutade 
 
att  åter öppna debatten om valberedningen. 

 
 

§ 357 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE VAL AV VALBEREDNING 
 
Jonas Spjuth, UNF Firman, undrade om det är så att man om man vill kan rösta på bara två 
namn i valet.  
 
Åsa Jacobson, presidiet, svarade att det kan man. 
 
Anna Johansson, UNF Falun, undrade om man ska rösta namn för namn i valet till ny 
valberedning. 
 
Michael Fors, UNF Framåt!, sade att han hade tänkt att rösta på hela listorna istället för namn 
för namn. 
 
Sara Marie Pettersson, UNF Saftpiraterna, säger att hon har pratat med dem som lagt det 
andra förslaget. Deras motivering för att lägga ett nytt förslag var att de föreslagna i 
beredningsutskottets förslag inte var så erfarna. Sara Marie tyckte att det var synd att de sagt 
så, hon tyckte inte att så är fallet.   
 
Kharro Molander Eliasson, UNF Ockelbo, berättade vad hon gjort i UNF den senaste tiden.  
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Anny Berglin, UNF Hirrvi Hyppää, trodde inte att så många vet vem hon är för att hon är en 
medlem som inte synts så jättemycket. Hon brinner för UNF, och ställde sig undrande till 
varför hon skulle ha mindre erfarenhet för att hon inte synts. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, frågade om alla av de nominerade är valbara till posten 
som sammankallande i valberedningen. 
 
Åsa Jacobson, presidiet, svarade att det går bra att nominera vem som helst eftersom debatten 
är öppen. 
 
Astrid Wetterström, UNF Tirfing, yrkade också på Kenneth Hultgren som sammankallande i 
valberedningen. 
 
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, berättade lite mer om vem hon är. Jennifer är 18 år 
och kommer från Östersund. Hon uppmanade ombuden att fråga om det var något de ville 
veta, så lovade hon att svara efter bästa förmåga. 
 
Martin Kjellin, UNF Trots Allt!, sa att han fortfarande undrar vilka de tre som finns på 
beredningsutskottets förslag och som var uppe i talarstolen nyss är och vad de heter.  
 
Sara Marie Pettersson, UNF Saftpiraterna, svarade i sin replik vilka de tre var som var uppe. 
 
Jimmy Wikström, kanidat, tyckte att det var dags för lite UNF-snack. Han är också nominerad 
till valberedning och tidigare har han suttit distriktsordförande och som representant i rådet. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, tyckte att alla som är nominerade kunde komma upp och 
presentera sig. 
 
Robin Bergman, kandidat, sa att han tror sig passa bra för uppdraget.  
 
Sara Marie Pettersson, UNF Saftpiraterna,  presenterade  sig och berättade att hon suttit 
distriktordförande i sitt distrikt och är också vice ordförande i rådet. 
 
Kenneth Hultgren, kandidat, meddelade att han inte vill sitta som sammankallande i 
valberedningen, utan nominerade istället Jennifer Oskarsson till denna post.  
 
Anja Ragnarsson, UNF Sprajt, sa att hon var kissnödig i Katrineholm när hon fick frågan och 
därför inte hann tänka så mycket. Men nu vill hon verkligen  jobba med det här dock har hon 
förstått att några kanske känner sig nedslagna. 
 
Anny Berglin, UNF Hirrvi Hyppää, presenterade sig lite mer. Hon sa att hon har en god 
personkännedom och därför passar bra i valberedningen.  
 
 

§ 358 
 
ORDNINGSFRÅGA 
 
Ett ombud i församlingen begärde streck i debatten. 
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Lars Halvarsson, UNF Karolinerna, tyckte att strecket kunde vänta tills alla som är 
nominerade har hunnit komma upp och presentera sig. 
 
Kongressen beslutade  
 
att sätta streck i debatten.  
 
 

§ 359 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR OM VALBEREDNING 
 
Torbjörn Kalin, kandidat, sade att han var glad över nomineringen och talade om sina fördelar 
för jobbet i valberedningen.  
 
Jonas Spjuth, UNF Firman, hade två frågor. Han undrade varför det heter spränglista och 
tyckte inte att behöver sätta streck i debatten så ofta som vi gör här.  
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, berättade att de diskuterat med dem som de har nominerat till 
suppleanter, och att de tillfrågade tycker att det är okej att kandidera som suppleanter. 
 
Kharro Molander Eliasson, kandidat, blev tillfrågad om en plats i valberedningen när hon sov 
i soffan. Att hon stod med på en alternativ lista fick hon veta först häromdagen. 
 
Oskar Jalkevik, UNF Falun, försäkrade att alla de föreslagna har tillfrågats innan idag. Är det 
så att kandidaterna inte längre vill ställa upp går det bra att avsäga sig.  
 
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn, berättade om att han tänkte rösta på det alternativa 
förslaget och yrkade bifall till förslaget på Jennifer Oskarsson som sammankallande. 
 
Robin Bergman, kandidat, instämde med Kenneth Hultgrens förslag om Jennifer som 
sammankallande. 
 
Andreas Runnemo, beredningsutskottet, sade att de i utskottet hade försökt få tag på gamla 
förbundsstyrelseledamöter men inte lyckats så bra. Personligen tycker han att Kenneth är bra 
och bör finnas med i valberedningen. 
 
Sara Marie Pettersson, UNF Saftpiraterna, sa att visst har Oskar frågat men menade att det 
inte fanns något val. Hon sa också att de inte fått någon förklaring till varför några blev 
nedflyttade från ordinarie plats.  
 
Anna Johansson, beredningsutskottet, ville klargöra att de inte tycker att deras förslag är 
dåligt. Det är inte genomtänkt vad gäller personkemi, men det är bra folk. 
 
Robert Damberg, UNF Unga Viljor, tyckte att Sergio är en bra kille. Oavsett vem som väljs 
som ordinarie eller suppleant i valberedningen är alla bra människor. Kul med spränglista, 
rösta på den för det gjorde vi inte förut. Robert yrkade också på Jennifer som 
sammankallande.  
 



 164 av 167 

Robert Damberg, UNF Unga Viljor, undrade hur vi ska gå till väga när det är dags att rösta. 
Ska ombuden skriva vem som de tycker ska vara sammankallande till valberedningen? 
 
Kharro Molander Eliasson, kanidat, sa att vara sammankallande är inte viktigt för henne. 
 
 

§ 360 
 

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 
 
Ombud nummer 121 lämnade förhandlingarna.  
 
Röstlängden justerades till 86 ombud. 
 
 

§ 361 
 
LOTTDRAGNING 
 
Saman Kodithwakku, från Sri Lanka, och Teresia Pedersen besökte förhandlingarna för att 
tillsammans förrätta lottdragning om Vänner i Världen-resan som i höst går till Sri Lanka. 
 
Jenny Ragnarsson, Linköping, vann, men en chockad syster Anja sa att familjen tänkt åka till 
Egypten och att hon inte visste om Jenny kunde följa med.  
 
För säkerhets skull drogs en reservvinnare som blev Helena Bjurberg, Undersåker.  
 
Saman hälsade alla välkomna till Sri Lanka och sa att han hoppades att alla ombud kunde 
komma dit. 
 
 

§ 362 
 
VAL AV LEDAMÖTER TILL RIKSSTYRELSEN  
 
Kamilla Andersson, valberedningen föredrog VB:s förslag om att välja Teresia Pedersen och 
Erik Wagner till UNF:s representanter i Riksstyrelsen.  
 
Kongressen beslutade 
 
att  välja Teresia Pedersen och Erik Wagner till representanter i riksstyrelsen.  
  
 

§ 363 
 
INBJUDAN 
 
Gabriella Brehm ville bjuda in till en liten träff om vegetarianism och veganism. Information 
om detta skulle lämnas i mysrummet klockan 23.00. 
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§ 364 

 
YTTERLIGARE VAL  
 
Kongressen beslutade  
 
att  punkten ytterligare val utgår.  
 
 

§ 365 
 
UNDERHÅLLNING  
 
Presidieordförandena ledde ombuden i sången ”Hallå, hallå, hallå!”  
 
 

§ 366 
 
HÄLSNING  
 
Anna Tapper Clasborn, UNF Framåt, kom med en hälsning från Uppsalaombuden till 
presidiet i form av ett d-yrkande.  
 
 

§ 367 
 
SÅNG 
 
Åsa Hagelstedt ledde ombudsförsamlingen i sången ”Hajarna”. 
Efter det välkomnade hon alla medlemmar till vuxenförbundet IOGT-NTO. 
 
 

§ 368 
 
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE VALBEREDNING 
 
Resultatet av omröstning redovisades av presidiet.  
 
Kongressen beslutade 
 
att  till ordinarie ledamöter i valberedningen välja Jennifer Oskarsson, Robin Bergman, 

Kenneth Hultgren, Anja Ragnarsson samt Jimmy Wikström med Jennifer Oskarsson 
som sammankallande.  

 
att  till suppleanter i valberedningen välja Frida Persson, Anny Berglin, Torbjörn Kalin, 

Sara-Marie Petterson, Kharro Molander Eliasson.  
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§ 369 
 
APPLÅD 
 
Astrid Wetterström, UNF Tirfing, uppmanade till en stor applåd för röstkontrollanterna.  
 
 

§ 370 
 
BYTE AV ORDFÖRANDE 
 
Åsa Jacobson lämnade över ordförandeklubban till nyvalda förbundsordförande Teresia 
Pedersen.  
 
 

§ 371 
 
AJOURNERING 
 
Kongressen beslutade  
 
att  ajournera sig till klockan 23.00. 
 
 

§ 372 
 
KONGRESSENS AVSLUTNING 
 
Teresia Pedersen och Malin Robertsson tackade i tur och ordning de skärmansvariga, 
kongressvärdarna, kongressens mötespresidium samt fältkonsulenter som slutat. Vidare 
tackades avgående förbundsstyrelseledamöter med en plakett. Morgan Öberg hade lämnat 
hälsningar i form av blåa paket och vita påsar som samtliga ledamöter i den förra 
förbundsstyrelsen fick.  
 
Teresia tog mikrofonen: 
 
Nu är kongressen 2003 snart slut och vi har alla varit med och skrivit historia. För årets 
kongress har varit unik på mer än ett sätt. Det är till exempel första gången som föreningarna 
sänt ombud. Det är också första gången kongressen har haft två listor med folk som vill sitta i 
FS. Jag tror och hoppas att båda dessa saker bidragit till att göra UNF mer demokratiskt. Och 
det tycker jag är värt en stor applåd. Nu ska vi tillbaka till UNF-verkligheten, och trots att 
kongressen är UNF:s högsta beslutade organ så kan du fortsätta förbättra UNF under de två 
kommande åren. För genom ditt engagemang i UNF kan du vara med och förbättra inte bara 
UNF utan också världen. Genom att lägga ner tid och kraft kan du som medlem ta oss ett steg 
närmare vår vision; en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. Kampen fortsätter i 
din förening, i ditt distrikt och på förbundet. Tillsammans kan vi göra något stort! Härmed 
förklarar jag UNF:s kongress 2003 för avslutad! 
 
Klockan 23.47 lördagen den 12 juli 2003 förklarade hon kongressen för avslutad. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Camilla Berner    Frida Skoglund 
 
 
 
Björn Berglin    Nina Svensson  

 
 
Justeras 
 
 
 
Amanda Johansson   Anna Johansson 
 
 
 
Peter Geijer    Anders Lingfors  
 
 
 


