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PROTOKOLL  
fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds   

tjugoförsta kongress i Uppsala  
den 4-8 juli 2007 

 

 
 

Onsdag den 4 juli 2007  FÖRSTA SESSIONEN 
Ordf: Robert Damberg
 Lage Rahm 
 Andrea Ström Fredriksson 
Sekr: Kamilla Andersson 
 Hanna Fredin 

§ 1  

ÖPPNANDE  

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, sa att det var kul att alla var här och öppnade kongressen klockan 
13.41. 

§ 2  

ORDNINGSFRÅGA 
Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, var tveksam till placeringen av borden i lokalen. Han påpekade att 
det var allvarligt anatomiskt inkorrekt och skulle leda till värk i rygg och nacke när ombud måste vända 
sig om för att de sitter med ryggen mot presidiet. Han föreslog att bänkarna i stället skulle sättas i rader, 
kanske vid nästa paus ifall kongressen höll med.   

Robert Damberg genomförde en snabb kontroll av ombudsförsamlingens åsikter. Merparten var eniga 
med Josef om att borden borde placeras om. Efter det informerade Robert om att det inte fanns 
möjlighet att möblera om p.g.a. att en vaktmästare var på rymmen och det fattades bord, men att när vi 
får tillgång till fler bord kan vi bygga om. 

§ 3  

UPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV ANTALET ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE OMBUD  

Hanna Fredin, presidiet, genomförde ombudsupprop. 

Kongressen beslutade  

att fastställa antalet närvarande ombud till 125 stycken.  
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§ 4  

STÄLLNINGSTAGANDE HURUVIDA STADGEENLIG KALLELSE HAR UTFÄRDATS  

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade att kallelsen till kongressen skickades ut till alla 
föreningar den 8 januari 2007. Enligt stadgarna, § 8, ska kallelsen skickas ut minst 4 månader innan 
kongressens öppnande. Det har också stått med i Motdrag (och kanske Accent). 

Jobjörn Folkesson, Historieutskottet, föredrog historieutskottets yttrande nr 1 angående kallelsen. 

Historieutskottet föreslog kongressen besluta 

att  anse kallelsen stadgeenligt utfärdad. 

Kongressen beslutade 

att  anse kongressen stadgeenligt kallad. 

§ 5  

FRÅGA OM KONGRESSEN ÄR BESLUTSMÄSSIG  

Robert Damberg räknade snabbt ut att 125 närvarande av 136 anmälda ombud borde vara minst hälften 
av de anmälda ombuden närvarande, vilket skulle innebära att kongressen är beslutsmässig. 

Kongressen beslutade 

att anse kongressen beslutsmässig.  

§ 6  

ÄNDRING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Robert Damberg ville inte sitta presidieordförande onödigt länge eftersom han även företrädde 
förbundsstyrelsen, så han föreslog kongressen besluta 

att byta plats på punkterna 3 och 4 i föredragningslistan. 

Kongressen beslutade 

att byta plats på punkterna 3 och 4 i föredragningslistan. 

§ 7  

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE  

Martin Winnfors, valberedningen, berättade att det inte helt och hållet var valberedningens förslag 
men att de presenterat det i alla fall.  

Valberedningen föreslog kongressen besluta  

att välja Lage Rahm, Göteborg, Mathias Lövström, Borås, David Persson, Järfälla, och 
Andrea Ström Fredriksson, Stockholm, till mötesordförande.  

Kongressen beslutade  

att välja Lage Rahm, Göteborg, Mathias Lövström, Borås, David Persson, Järfälla, och Andrea 
Ström Fredriksson, Stockholm, till mötesordförande. 
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§ 8  

VAL AV MÖTESSEKRETERARE  

Martin Winnfors, valberedningen, föreslog kongressen besluta  

att välja Lars Halvarsson, Östersund, Kamilla Andersson, Örnsköldsvik, Anna 
Johansson, Aurskog, Norge, Jenny Andersson, Linköping, Patrick Schoultz, 
Stockholm och Hanna Fredin, Göteborg, till mötessekreterare.  

Kongressen beslutade  

att välja Lars Halvarsson, Östersund, Kamilla Andersson, Örnsköldsvik, Anna Johansson, 
Aurskog, Norge, Jenny Andersson, Linköping, Patrick Sch0ultz, Stockholm och Hanna 
Fredin, Göteborg, till mötessekreterare.  

§ 9  

VAL AV RÖSTKONTROLLANTER  

Martin Winnfors, valberedningen, föreslog kongressen besluta  

att välja Emil Österlund, Göteborg och Sara Fredriksson, Ljungsbro, till 
röstkontrollanter.  

Kongressen beslutade  

att välja Emil Österlund, Göteborg och Sara Fredriksson, Ljungsbro, till röstkontrollanter. 

§ 10  

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE  

Martin Winnfors, valberedningen, föreslog kongressen besluta  

att välja Emma Svensson, Stockholm, Andreas Runnemo, Stockholm, Jobjörn 
Folkesson, Visby och Jenny Ericsson, Lund, till protokollsjusterare.  

Kongressen beslutade  

att välja Emma Svensson, Stockholm, Andreas Runnemo, Stockholm, Jobjörn Folkesson, Visby 
och Jenny Ericsson, Lund, till protokollsjusterare. 

§ 11  

VAL AV SKÄRMANSVARIGA  

Martin Winnfors, valberedningen, påpekade att det var Mi Larssons förslag och föreslog sedan 
kongressen besluta  

att välja Lina Nilsson, Malmö, Ida KM Karlsson, Östersund, Anna-Karin Nilsson,  
Göteborg, Gabriella Franzén, Lund, Terese Lindholm, Skellefteå, Moa Arnberg 
Håkansson, ett hus i skogen i Fjälkinge, Ahmed Amin, Gävle, Emma Jansson, Visby, 
Jonas Hallin, Luleå och Mattias Eriksson, Sundsvall till skärmansvariga.  
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Kongressen beslutade  

att välja Lina Nilsson, Malmö, Ida KM Karlsson, Östersund, Anna-Karin Nilsson,  Göteborg, 
Gabriella Franzén, Lund, Terese Lindholm, Skellefteå, Moa Arnberg Håkansson, ett hus i 
skogen i Fjälkinge, Ahmed Amin, Gävle, Emma Jansson, Visby, Jonas Hallin, Luleå och 
Mattias Eriksson, Sundsvall,  till skärmansvariga. 

§ 12  

FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING  

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens nya förslag till arbetsordning. Han 
påminde om att ombuden dagen innan hade fått testa på den arbetsordning förbundsstyrelsen har 
tänkt sig, med både plena och torg. Vid torg får förslagsläggarna först föredra sina förslag, sen går 
ombuden ut till torg och när torget är klart sammanställs det i ett torgprotokoll. Därefter har man plena 
där man kan ha diskussioner samt lägga nya förslag, men tanken är att diskussionerna i huvudsak ska 
hållas under mötestorget. Begränsning av talartiden i plena, första inlägget max 2 minuter alla inlägg 
därefter max 1 minut. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att arbeta enligt det nya förslaget till arbetsordning som delats under förhandlingarna. 

Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet, föredrog program- och stadgeutskottets yttrande nr 1 . 
Han tyckte att förbundsstyrelsen var fuliga som kom med ett nytt förslag under kongressens gång, 
vilket enligt honom nästan är en härskarteknik. Det nya förslaget från förbundsstyrelsen är dock bra, 
eftersom de har ändrat så att det nu står att den regel utskottet kallar nummer fyra skall användas på 
alla plenaförhandlingar. 

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta 

att torgpassen skall vara kortare med färre frågor. 

Lage Rahm, presidiet, berättade att för att göra protokollsprocessen så enkel som möjligt ville presidiet 
att reservationer ska kunna lämnas in senast samma dag som beslutet man är missnöjd med är taget. 
Presidiet föreslog kongressen besluta 

att reservationer mot beslut skall vara inlämnade till presidiet samma dag som beslutet 
fattas.   

Magnus Heimdahl, UNF Royal, berättade att han tycker både som förbundsstyrelsen och utskottet, att 
jämställdhet är bra, men att vi inte ska sträva efter streck i debatten efter fem av lika kön. Alla ombud är 
på kongressen av intresse och engagemang och vill diskutera frågor, därför borde det inte spela någon 
roll om de har snopp eller något annat. 

Emil Österlund, UNF Klippan med numret 1, tyckte att det kan vara en metod med streck i debatten 
efter fem i rad av samma kön, men var intresserad av att veta hur könsfördelningen i 
ombudsförsamlingen ser ut. Om det är 80% kvinnor kommer det ju t.ex. inte att fungera så bra. Han 
föreslog också kongressen besluta 

att de frågor som föreslagits ska diskuteras i både mötestorg och plena enbart 
diskuteras på mötestorg. I plena tas besluten. 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, har aldrig varit fascinerad av mötestorg eftersom inte alla blir 
delaktiga i diskussionen. Han menade att man kan få se argumenten men kan missa vissa viktiga delar 
av diskussionen. Han föreslog kongressen besluta 

att alla förslag endast behandlas i plena. 
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Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, tyckte att förbundsstyrelsens förslag med både torg och plena var bra 
eftersom det är väldigt läskigt för många att gå upp i talarstolen. Hon tyckte att det var ganska läskigt  
nu också trots att det är hennes andra kongress som ombud. Det kan vara svårt på torget också att nå ut 
till alla, därför tyckte hon att det är bra att man kan ha möjlighet att få ut sitt argument till alla men att 
den huvudsakliga diskussionen ska skötas på torget. Apropå frågan om streck i debatten och 
tjejer/killar så sa hon att det hittills är mest killar som går upp, något vi också såg på förra kongressen. 
Hon påpekade att regel fyra behövs, att det är en bra metod att väcka streck i debatten för att väcka 
frågan så att det inte glöms bort. 

§ 13  

ORDNINGSFRÅGA 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, yrkade på streck i debatten. 

Kongressen beslutade 

att sätta streck i debatten. 

§ 14  

ORDNINGSFRÅGA 

Emil Österlund, UNF Klippan, undrade om streck i debatten fungerar så att om det har klubbats streck 
i debatten så kan man inte lägga några nya förslag. Han menade att det kan ju bli dumt om någon som 
har ställt upp sig på talarlistan hade velat lägga ett förslag. 

Lage Rahm, presidiet, förtydligade att när beslut om streck i debatten har tagits så läser han upp alla 
förslag, sen finns det även möjlighet att lägga nya förslag.  

§ 15  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING ARBETSORDNING 

Robin Andersson, UNF Ronneby, tyckte att idén med fyra killar/fyra tjejer är ganska bra på sitt sätt men 
att alla kan ta ansvar för att göra så att könsfördelningen blir jämn oavsett om vi har en regel om streck i 
debatten eller inte. Han ville även säga till alla att det är himla kul och väldigt mysigt att sitta i fåtöljen 
och prata. 

Magnus Heimdahl, UNF Royal, höll med Robin Andersson om att alla har ju möjlighet att komma upp 
och prata. Han förtydligade att han inte ville att det ska bli streck i debatten bara på grund av en regel, 
utan att alla som kommer upp ska göra det av vilja och engagemang, samt att vem som helst kan begära 
streck i debatten. Magnus föreslog kongressen besluta 

att arbeta enligt förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning med undantag för regel 
nr 4 angående jämn könsfördelning i talarstolen. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, mindes tillbaka till kongressen i Piteå där det fungerade 
väldigt bra med en liknande regel och att den utlöstes massor av gånger p.g.a. att det var fyra killar i rad 
som var uppe i talarstolen men bara en gång p.g.a. att det var fyra tjejer i rad. Han var helt övertygad om 
att det var likadant i Jönköping men att han inte märkte det då. I Piteå var det fyra i rad, han tyckte inte 
att vi ska vara sämre nu så därför är det bättre med fyra än fem som förbundsstyrelsen föreslog. Han 
föreslog kongressen besluta 

att  ändra regel nr 4 till fyra i stället för fem av varje kön. 
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Emma McKeogh, UNF Unga viljor, berättade att hon också ville ha svar på den fråga Emil Österlund 
ställde tidigare om hur könsfördelningen i ombudsförsamlingen ser ut idag. 

En snabb överslagsräkning gjordes med hjälp av röstkort. Presidiet uppskattade fördelningen till 
ungefär 60% tjejer och 40% killar. 

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, tyckte att det var jättebra att alla ombud var där tack vare ett så 
starkt engagemang och tyckte att det vore skitbra om alla var uppe i talarstolen, oavsett kön. Hon 
trodde dock inte att killarna är mer engagerade än tjejerna, även om det verkat så hittills idag. Hon 
tyckte att regeln fungerade bra när den användes i Piteå och att om vi struntar i regeln och försöker ta 
ansvar själva så kommer vi att glömma. Hon trodde också att det är läskigare för tjejer att gå upp i 
talarstolen än för killar, eftersom tjejer inte uppmuntras lika mycket att ta plats. Hon tyckte i alla fall att 
det var väldigt läskigt. Hon uppmanade alla tjejer att testa den sköna talarfåtöljen. 

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, tyckte att det var intressant att det är ca 60% tjejer här men att 
ca 90% av de som har varit upp och pratat hittills är killar. Det tyckte han talar sitt tydliga språk. Han 
menade att visst drömmer vi alla om att vi är jämställda i UNF, men så är det inte. Det är fortfarande 
killarna som tar mest plats och som går upp i talarstolen och pläderar emot att de inte ska få vara i 
majoritet i talarstolen. Hur bra vi än vill vara så är vi inte felfria, även solen har fläckar. Väldigt viktig 
regel. För förbundsstyrelsen är det kanske inte jätteviktigt att det är just fem som gäller, men om det är 
fyra kanske frågan om streck i debatten lyfts lite för ofta och förbundsstyrelsen brukar säga att fem är 
den perfekta siffran. De håller därför fast vid sitt förslag. Det är kanske inte den bästa regeln, men den 
behövs ändå – det behövs tänkas ibland. 

Angående torg eller plena så pratade Sergio om att det har varit många diskussioner på tidigare 
kongresser om torg kontra plena. Det finns en grupp som tycker att plena är bra och en grupp som 
tycker att torg är bra. Förbundsstyrelsen har funderat på vad som är det bästa för UNF, och anser att 
deras förslag med blandning av plena och torg tar oss en bra bit på vägen. Det finns människor som är 
duktiga på att skriva och diskutera i smågrupper, och så finns det människor som är duktiga på att tala. 
Det skadar inte med lite lagom bra, en blandning av sött och salt. Förbundsstyrelsen tycker att förslaget 
är bra och håller fast vid det. 

Sergio ställde sig frågan: Hur svårt kan det vara att kräva lite jämställdhet? Angående torg och plena så 
tyckte han att kongressen skulle gå den tredje vägen, dvs. förbundsstyrelsens väg. 

Oskar Augustsson och Ida Karlsson, UNF Opposition, hade lämnat in två skriftliga yrkanden. De 
föreslog kongressen besluta 

att förslaget till arbetsordning antas med borttagande av bestämmelsen om att fem 
talare av samma kön automatiskt renderar att frågan om streck i debatten lyfts. 

att arbetsordningen antas med ändring att alla förslag, ej blott de som behandlas på 
torget, ställs mot avslag. 

§ 16  

FASTSTÄLLNING AV RÖSTLÄNGD 

Då tre ombud till hade fått sina röstkort beslutade kongressen 

att fastställa röstlängden till 128 närvarande ombud. 
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§ 17  

BESLUT OM ARBETSORDNING 

Kongressen beslutade  

att bifalla Oskar Augustsson och Ida Karlssons förslag angående att alla förslag ställs mot avslag, 

att avslå Magnus Heimdahls förslag om att anta arbetsordningen med undantag för regel 4 
angående jämn könsfördelning i talarstolen, 

att avslå Emil Österlunds förslag om att frågor diskuteras enbart på mötestorgen och att bara 
beslut tas i plena, 

att avslå Andreas Runnemos förslag att ändra regel nr 4 från fyra till fem personer av varje kön, 

att avslå Mats Anderssons förslag om att alla förslag enbart behandlas i plena, 

att bifalla presidiets förslag om att reservationer måste lämnas in samma dag som beslutet tas, 
samt 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning med ovan gjorda ändringar. 

Oskar Augustsson och Ida Karlsson, UNF Opposition, reserverade sig i jämställdhetens men ej 
feminismens namn, mot beslutet att ha kvar regeln om jämn könsfördelning av de som går upp i 
talarstolen då de anser att detta enbart stärker könsrollerna och då tjejer knappast talar mer på grund 
av streck i debatten.  

§ 18  

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA  

Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet, tyckte att i stället för att applådera när man tycker att 
något är bra kan man vifta med sina röstkort i stället, eftersom det tar mindre tid. Sen föredrog han 
program- och stadgeutskottets yttrande nr 2 . De föreslog kongressen besluta  

att godkänna föredragningslistan med ändring om att 11 k) och l) flyttas till 12 b) och c) 
samt att 12 b) flyttas till 12 d).  

Helena Leander, UNF Trots allt!, spann vidare på program- och stadgeutskottets förslag. Det finns 
nämligen två andra motioner som rör samma sak, nämligen  11a) om utsläppsrätter och 11s) om 
jämställdhet. De bör tas tillsammans med förbundsstyrelsens förslag som handlar om nästan samma 
sak. Hon föreslog kongressen besluta 

att motionerna 11a) och 11s) behandlas under 22 respektive 21 och att 
föredragningslistan och dagordningen justeras i enlighet med detta.  

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen gärna jämkar sig med program- 
och stadgeutskottets förslag.  

Robin Andersson, UNF Ronneby, tyckte att vi borde hålla oss till förbundsstyrelsens förslag och ville 
tillägga till Vidar att man kan applådera på teckenspråk i stället. 
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§ 19  

PRAKTISK INFORMATION 

Jens Lindh informerade om att det är invigning om tre minuter, på gräsmattan på baksidan, där alla på 
hela kongressen samlas och Maria Larsson talar. Han uppmanade ombudsförsamlingen att hålla ihop 
för att när invigningen är slut gå i ett gemensamt tåg direkt tillbaka till förhandlingssalen. Han 
påpekade också att det fanns önskemål från arrangörerna om att vi skulle vara på plats i tid. 

§ 20  

AJOURNERING 

Kongressen ajournerade sig för invigningen klockan 14.58. 

§ 21  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Förhandlingarna återupptogs klockan 16.00. 

 

§ 22  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, sa att hon hade pratat med de torgansvariga och att de och 
förbundsstyrelsen var eniga med Helena Leander om att flytta motionerna nummer 1 och 19, alltså 
punkterna 11a) och 11s), till punkt 22 och 21.  

Kongressen beslutade 

att bifalla program- och stadgeutskottets förslag om att flytta motionerna 11 och 12 till punkterna 
12b) och 12c), samt 

att bifalla Helena Leanders förslag om att flytta motion nr 1 till punkt 22 och att flytta motion nr 
19 till punkt 21   

§ 23  

BESÖK 

Therese Skoug, förbundssekreterare i RFSL Ungdom, berättade vad RFSL är. RFSL Ungdom jobbar 
med allas rätt att vara sig själva. Det är långt ifrån en självklarhet att få vara bög, fjolla eller vad man nu 
kallar sig själv. Medlemmarna i RFSL Ungdom vet hur det är när andra moraliserar över deras val och 
hur man är som person. Hon trodde att ombudsförsamlingen också förstod hur det är när någon 
moraliserar om hur man är, eftersom de tagit ett beslut om att avstå från droger.  

RFSL Ungdom jobbar i hela landet för att ungdomar ska få en betydelsefull vardag, med politisk 
påverkan och sociala aktiviteter. De är måna om att ungdomar runtom i landet har en bra fritid. HBT-
ungdomar (homo-, bi- och transsexuella) är överrepresenterade i statistiken över ungdomar med 
skadligt hög alkoholkonsumtion. Innan RFSL Ungdom fanns var de mötesplatser som fanns för den här 
gruppen starkt fokuserade på alkohol. Hon berättade att förra året hade RFSL Ungdom sin första helt 
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alkoholfria tillställning. Under Stockholm Pride kommer de att fortsätta fokusera på att skapa en plats 
fri från alkohol och andra droger genom att arrangera en fest för ungdomar, där alla oavsett ålder ska 
kunna ha roligt på lika villkor. 

§ 24  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Lage Rahm, presidiet, berättade att det hade kommit in en motion på diskett tillsammans med ett 
yrkande om att den skulle behandlas på kongressen trots att den hade lämnats in för sent. Han överlät 
till kongressen att besluta om huruvida motionen skulle lyftas för behandling eller inte. 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, undrade vad det var för motion eller ifall kongressen bara skulle 
diskutera om de ska lyfta en motion som är för sent inlämnad. 

Motionären Oskar Augustsson, UNF Opposition, ropade från sin plats i salen att motionen är inlämnad 
för att kunna visas upp för kongressen. Andrea Ström Fredriksson visade upp disketten för 
ombudsförsamlingen. 

Lage Rahm, presidiet, berättade att det inte finns någon möjlighet att visa upp motionen och att 
motionärerna därför var välkomna upp för att berätta vad motionen handlade om ifall de ville. 
Motionärerna valde att inte föredra motionen.  

Robin Andersson, UNF Ronneby, tyckte inte att kongressen skulle ta med motionen eftersom 
motionärerna har haft samma möjlighet att lämna in i tid som alla andra men inte hade gjort det, och då 
ska de dömas som alla andra också.  

Kongressen beslutade 

att  motionen inte skulle lyftas på kongressen. 

§ 25  

PRESENTUTDELNING 

Robert Damberg tackade Therese från RFSL med ett par snygga, rosa nyktertrosor från UNF-shopen, 
hämtade av en löpare.  

§ 26  

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN  

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, berättade att det har smugit sig in två små fel i deras förslag till 
dagordning. Jämställdhetsbokslutet ska behandlas under torg 1 och Granskningsutskottet under torg 5.  

Anna Kerstin Andersson, program- och stadgeutskottet, tyckte att det vore en bra idé att flytta de grejer 
som flyttats i föredragningslistan även i dagordningen.  Program- och stadgeutskottet föreslog 
kongressen besluta 

att godkänna dagordningen med ändringen att motion 11 och 12 diskuteras samma pass 
som stadgarna vilket är fredag förmiddag. 

Emma McKeogh, UNF Unga viljor, undrade vad tanken var eftersom det var planerat torg 1 idag, sen 
torg 2 imorgon förmiddag och efter det plena om torg 1. Hon undrade om det inte är mer logiskt att 
behandla det torg man just genomfört i plena. 
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Robert Damberg, förbundsstyrelsen, förtydligade att Hanna Rönnmark pratade om det nya förslag till 
dagordning som nyss hade delats ut och att man därför kan äta upp det förslag som sitter i pärmen om 
man vill. Han förklarade också att anledningen till att dagordningen ser ut som den gör är för att de har 
bestämt att det ska vara minst en lunch eller en natt mellan torg och plena, dels är för att 
torgprotokollen ska hinna sammanställas och dels för att ombuden ska ha tid att läsa in sig på 
torgprotokollen.  

§ 27  

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Lage Rahm, presidiet, förklarade att han nu hade förstått vad program- och stadgeutskottet menade 
med sitt yttrande, och konstaterade att det inte var något som var av vikt i beslutsfattandet utan något 
som egentligen sa sig själv.  

Kongressen beslutade  

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.  

§ 28  

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, föreslog att det ska vara nomineringsstopp för nomineringar till 
förbundsstyrelsen innan torget där nomineringarna ska diskuteras. Han föreslog kongressen besluta 

att nomineringsstopp för nomineringar till förbundsstyrelsen är på fredag klockan 
10.30. 

Jenny Ericsson, UNF Futuris Lundensis, ville göra ett förtydligande av vad tjejen tidigare sa om plena 
och torg. Om vi idag har torg 1 så har vi imorgon efter frukost haft en natt innan, då skulle vi kunna ha 
plena på torg 1 direkt på morgonen. Hon trodde att det kan vara bra att ha plena på torg 1 först så har 
man avklarat det och kan gå vidare, så slipper man blanda ihop frågorna på de två torgen.  

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, trodde att det kunde vara vettigt att få en timme på 
förmiddagen till att hinna läsa igenom torgprotokollen. Han trodde det var anledningen till att torg 2 
låg före plenat.  

Isabel Jungstrand, UNF Aring, trodde inte att man kommer att blanda ihop så mycket eftersom torgen 
rör helt olika områden. 

Magnus Heimdahl, UNF Royal, tyckte det var lite konstigt att beslut om antal ledamöter i 
förbundsstyrelsen är på lördag men nomineringsstopp på fredagen. Han ville gärna ha svar på varför 
det är så. 

Lina Boberg, UNF Smile, tyckte att det vore bra att ha plena mellan torgen, eftersom det kommer att bli 
väldigt intensivt med torg hela förmiddagen. Hon trodde att folk kommer att bli trötta och gå därifrån 
så att det vore bra om man fick sitta av sig lite grann. 

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, svarade på frågan om nomineringsstopp på fredagen i stället för på 
lördagen. Detta är eftersom det är torg om förbundsstyrelsevalet på fredagen, och man ska ha möjlighet 
att ställa frågor till alla nominerade under torget. 

Stina Lisa Österström, UNF Lowrider, tänkte på det där med att springa iväg från torgen eftersom man 
är uttråkad. Hon kunde tänka sig att om man har varit på torget och diskuterat något intensivt så vill 
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man inte gå direkt till plena för att fortsätta diskutera det man just har diskuterat. Hon trodde att det 
vore bra om man kunde tänka en stund. 

Magnus Heimdahl, UNF Royal, tyckte fortfarande att det vore smartare att ha fastställande av antal 
ledamöter i förbundsstyrelsen innan man kan börja nominera. Han föreslog kongressen besluta 

att ha beslutet om antal ledamöter i förbundsstyrelsen innan nomineringsstoppet på 
fredag den 6/7. 

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, förklarade att grejen är att man inte behöver känna sig hindrad 
av något antal ledamöter när man ska nominera. Han uppmanade folk att nominera fritt, så kan 
kongressen bedöma sen hur många ledamöter förbundsstyrelsen bör bestå av.  

§ 29  

ORDNINGSFRÅGA 

Ola Hedström, UNF Gävle, yrkade på streck i debatten. Kongressen beslutade  

att  sätta streck i debatten. 

§ 30  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Sanne Sundström, UNF Framåt, tänkte på det där med förbundsstyrelsen och nomineringar. Hon 
menade att man inte vill nominera en massa ifall någon då blir nominerad men inte blir invald i 
förbundsstyrelsen.  

Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan, sa att förbundsstyrelsen påstod att val av förbundsstyrelse etc. 
ska behandlas i torg när det i arbetsordningen har beslutats att det ska behandlas i plena.  

§ 31  

SAKUPPLYSNING 

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, förklarade att meningen är att på torget ska man kunna ställa 
frågor till de nominerade, och diskussionerna och besluten sker sedan i plena. Det är alltså inte ett torg 
i egentlig mening, då man till exempel inte kan lägga förslag. Lage Rahm, presidiet, förtydligade hur det 
kommer att gå till.  

§ 32  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Magnus Heimdahl, UNF Royal, förtydligade hur han menade med att ha val av antal ledamöter innan 
nomineringsstoppet. Han kände att om vi t.ex. har fem nomineringar och ett val på att ha tio ledamöter 
så blir det lite problematiskt. Därför tyckte han att antalet ledamöter skulle väljas först så att det finns 
en minimikvot på hur många som bör nomineras. 
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§ 33  

SAKUPPLYSNING 

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, upplyste om att det står i stadgarna att förbundsstyrelsen ska 
bestå av minst sju personer, det är en minimikvot. 

§ 34  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 

Kongressen beslutade  

att bifalla förbundsstyrelsens förslag gällande att lägga till Jämställdhetsbokslutet på torg 1 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag gällande att lägga till Granskningsutskottet på torg 5 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag om nomineringsstopp klockan 10.30 på fredag 

att avslå Magnus Heimdahls förslag om att ta beslut om antal ledamöter före 
nomineringsstoppet 

att bifalla program- och stadgeutskottets förslag om att diskutera motion 11 och 12 samtidigt 
som stadgarna, samt 

att fastställa dagordningen med ovan beslutade ändringar. 

Oskar Augustsson och Ida Karlsson, UNF Opposition, reserverade sig å det starkaste mot beslutet att ej 
ta upp motionen om formella fel. De påpekade också att de finner det oskäligt att motionen ej visades 
för kongressombuden, trots förekomsten av dator. De tyckte att presidieordförandens sätt att 
behandla frågan inte alls visade förståelse för obenägenhet att tala inför en folksamling.   

§ 35  

FASTSTÄLLANDE AV KONGRESSUTSKOTT 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, berättade på uppdrag av förbundsstyrelsen vad utskott är och vad 
de gör. Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att fastställa följande kongressutskott:  

 Historieutskottet:  
Helena Jacobsson, Hägersten 
Pontus Hallén, Sundsvall 
Jobjörn Folkesson, Visby  
Anela Bektic, Vänersborg  
Elisabet Johansson, Borlänge 

 Framtidsutskottet: 
Sara Lundell, Sundsvall  
Lisa Forsström, Skellefteå 
Martin Knutsson, Uppsala 
Christine Bokström, Gävle  
Mats Olsson, Sågmyra 

Program- och Stadgeutskottet:  
Vidar Aronsson, Gemla  



 13

Anna Kerstin Andersson, Nacka 
Simon Winnfors, Örebro  
Emma Oskarsson, Trollhättan  

Kongressen beslutade  

att fastställa kongressutskotten enligt följande:  

Historieutskottet:  
Helena Jacobsson, Hägersten 
Pontus Hallén, Sundsvall 
Jobjörn Folkesson, Visby  
Anela Bektic, Vänersborg  
Elisabet Johansson, Borlänge 

Framtidsutskottet: 
Sara Lundell, Sundsvall  
Lisa Forsström, Skellefteå 
Martin Knutsson, Uppsala 
Christine Bokström, Gävle  
Mats Olsson, Sågmyra 

Program- och Stadgeutskottet:  
Vidar Aronsson, Gemla  
Anna Kerstin Andersson, Nacka 
Simon Winnfors, Örebro  
Emma Oskarsson, Trollhättan  

§ 36  

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE RESEERSÄTTNINGAR TILL 
KONGRESSOMBUDEN 

Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att till protokollet notera att ombud vid 2007 års kongress erhåller ersättning enligt 
beslut vid 2005 års kongress, innebärande att ombuden erhåller ersättning för resa 
med billigaste färdsätt hemorten–kongressorten–hemorten och med rätt till sov-
vagn i förekommande fall,  

att till protokollet notera att bilersättning utgår enligt inkomstskattelagens regler 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,  

att ombuden vid 2009 års kongress erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt 
hemorten–kongressorten–hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall, 
samt 

att till protokollet notera att bilersättning enligt inkomstskattelagens regler utgår då 
resa företas med bil, enskilt eller i samåkning med andra ombud, om kostnaden inte 
överstiger vad enskild resa eller sammanlagda resor med billigaste färdsätt med 
allmänna kommunikationsmedel skulle ha kostat.  

Anela Bektic, historieutskottet, föreslog kongressen  

att  bifalla förslaget från riksstyrelsen. 
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Kongressen beslutade  

att till protokollet notera att ombud vid 2007 års kongress erhåller ersättning enligt beslut vid 
2005 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 utgår enligt inkomstskattelagens regler 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, 

att ombuden vid 2009 års kongress erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt hemorten–
kongressorten–hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall, samt 

att till protokollet notera att bilersättning enligt inkomstskattelagens regler utgår då resa företas 
med bil, enskilt eller i samåkning med andra ombud, om kostnaden inte överstiger vad 
enskild resa eller sammanlagda resor med billigaste färdsätt med allmänna 
kommunikationsmedel skulle ha kostat. 

§ 37  

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

Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att  till protokollet notera att ombud vid 2007 års kongress erhåller ersättning enligt 
beslut vid 2005 års kongress, samt 

att till protokollet notera att ombud som deltar i utskottsarbete vid 2007 års kongress 
erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt hemorten–utskottsorten–
hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall, 

att till protokollet notera att bilersättning enligt inkomstskattelagens regler utgår då 
resa företas med bil, enskilt eller i samåkning med andra ombud, om kostnaden inte 
överstiger vad enskild resa eller sammanlagda resor med billigaste färdsätt med 
allmänna kommunikationsmedel skulle ha kostat, samt 

att om något utskott måste sammanträda vid ytterligare tillfälle täcker 
riksorganisationen alla kostnader för sammanträdet samt resekostnader enligt 
ovan. 

Pontus Hallén, historieutskottet, gjorde det enkelt för sig och läste direkt ur handlingarna om att 
historieutskottet föreslår kongressen besluta  

att godkänna förslaget i sin helhet. 

Kongressen beslutade  

att till protokollet notera att ombud vid 2007 års kongress erhåller ersättning enligt beslut vid 
2005 års kongress, samt 

att till protokollet notera att ombud som deltar i utskottsarbete vid 2007 års kongress erhåller 
ersättning för resa med billigaste färdsätt hemorten–utskottsorten–hemorten och med rätt 
till sovvagn i förekommande fall, 

att till protokollet notera att bilersättning enligt inkomstskattelagens regler utgår då resa företas 
med bil, enskilt eller i samåkning med andra ombud, om kostnaden inte överstiger vad 
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enskild resa eller sammanlagda resor med billigaste färdsätt med allmänna 
kommunikationsmedel skulle ha kostat, samt 

att om något utskott måste sammanträda vid ytterligare tillfälle täcker riksorganisationen alla 
kostnader för sammanträdet samt resekostnader enligt ovan. 

§ 38  

UPPLYSNING 

Lage Rahm, presidiet, informerade om att torg 1 som börjar med föredragningar nu klockan 16.50 pågår 
till klockan 18.00. 

§ 39  

FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2005-2006 

Salam Kaskas, förbundsstyrelsen, föredrog verksamhetsberättelsen. Hon berättade att det har hänt 
mycket i UNF och i verksamhetsberättelsen får ombuden överblicken över vad som har gjorts och vad 
som har hänt. Hon förklarade att man i verksamhetsberättelsen kan jämföra de beslut som togs på förra 
kongressen med vad som har gjorts.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2005-2006.  

Helena Jacobsson, historieutskottet, föreslog kongressen besluta  

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2005-2006.  

§ 40  

JÄMSTÄLLDHETSBOKSLUT 2003-2005  

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, pikade Andrea Ström Fredriksson som trodde att han var Oskar 
Jalkevik. Han påpekade att det är viktigt att ombuden läser siffrorna och reflekterar över hur 
organisationen ser ut, och berättade att det finns kompletterande information på skärmen om hur 
medlemsantalet för olika åldrar har sett ut de senaste åren. Han föreslog kongressen besluta  

att godkänna jämställdhetsbokslutet för 2003-2005.  

Jobjörn Folkesson, historieutskottet, föreslog kongressen besluta  

att godkänna jämställdhetsbokslutet för 2003-2005, samt 

att uppdra förbundsstyrelsen att snarast se över möjligheten för föreningar och 
distrikt att redovisa sina uppgifter via internet, så att de lättare kan sammanställas.  

§ 41  

EKONOMISKA REDOVISNINGAR 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade hur han och Therese Johansson, förbundsstyrelsen, 
hade byggt budgethögar av kexchoklad på förmiddagspasset av ombudsskolan. Han berättade om de 
olika ekonomiska redovisningarna, sex totalt, men lade fokus på den som rör UNF, Årsredovisning för 
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verksamhetsåret 2006. Han förklarade hur man ska läsa den för att förstå och påpekade att det kan vara 
intressant för framtiden att veta att UNF får mindre pengar från Miljonlotteriet framöver.  

Anela Bektic, historieutskottet, hänvisade till deras yttrande nummer 6, 7, 8, 9 och 10 i pärmen. Hon 
påpekade också att de inte hade valt att tillstyrka ansvarsfrihet gällande år 2006 då 
revisionsberättelsen för 2006 inte hade kommit utskottet till handa när de skrev sina yttranden. 

§ 42  

INTERNATIONELLA INSTITUTETS ÅRSREDOVISNINGAR 2005-2006  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att godkänna IOGT-NTO-rörelsens Internationella instituts årsredovisningar för 
2005-2006.  

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att godkänna IOGT-NTO-rörelsens Internationella instituts årsredovisningar för 
2005-2006.  

§ 43  

FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR 2005-2006  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att godkänna årsredovisningen för UNF-förbundet för 2005-2006.  

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att godkänna årsredovisningen för UNF-förbundet för 2005-2006.  

§ 44  

IOGT-NTO-RÖRELSENS KURS- OCH SAMLINGSLOKALFONDS ÅRSREDOVISNINGAR FÖR 
2005-2006  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att godkänna IOGT-NTO-rörelsens kurs- och samlingslokalsfond årsredovisningar för 
2005-2006.  

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att godkänna IOGT-NTO-rörelsens kurs- och samlingslokalsfond årsredovisningar för 
2005-2006.  

§ 45  

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR IOGT-NTO-RÖRELSENS 
KURS- OCH SAMLINGSLOKALFOND SAMT UNF-FÖRBUNDET 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  
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att fastställa resultat- och balansräkning för IOGT-NTO-rörelsens kurs- och 
samlingslokalfond för 2005-2006, 

att fastställa resultat- och balansräkning för UNF-förbundet för 2005-2006.  

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att fastställa resultat- och balansräkning för IOGT-NTO-rörelsens kurs- och 
samlingslokalfond för 2005-2006, 

att fastställa resultat- och balansräkning för UNF-förbundet för 2005-2006.   

§ 46  

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN GÄLLANDE 2005-2006 

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarfrihet för 2005 och 2006.   

§ 47  

ORDNINGSFRÅGA 

Lars Svensson, UNF Luftballongen, undrade om ”tkr” var en felskrivning, då det betyder biljoner 
kronor. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, svarade att tkr i det här fallet skulle betyda tusen kronor och att 
fler hade påpekat att det blev fel att skriva tkr.  

§ 48  

INFORMATION 

Mi Larsson, torgansvarig, förklarade hur torgen kommer att gå till.  

§ 49  

ORDNINGSFRÅGA 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, undrade om det går att ha torg 2-6 i någon annan lokal, med bättre 
luft.  

§ 50  

AJOURNERING AV FÖRHANDLINGARNA 

Kongressen beslutade klockan 17.11 

att ajournera förhandlingarna till torsdag morgon klockan 8.30.  
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Torsdag den 5 juli 2007 ANDRA SESSIONEN  
Ordf:  Lage Rahm 
 Andrea Ström Fredriksson 
Sekr:  Lars Halvarsson  
 Jenny Andersson  

§ 51  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA  

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, hälsade alla ombud god morgon och välkomna och gav lite tips 
om frukosten. Hon delgav också information om möbleringen samt ombudsfotografering. 

Kongressen beslutade 8.37  

att återuppta förhandlingarna.  

§ 52  

FÖREDRAGANDE AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE ARBETSPLAN 
2008-2009  

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan. Han sa att UNF 
är den bästa organisationen som jobbar med alkoholpolitik. Han berättade om hur förbundsstyrelsen 
utformat arbetsplanen, och att den handlade mycket om mål. De tyckte att det var viktigt att målen var 
mätbara, så att man kan se om två år hur det har gått. Han påpekade att arbetsplanen berör hela UNF, 
och inte bara förbundsstyrelsen. Den påverkar exempelvis hur fältkonsulenterna jobbar och hur 
kansliet organiseras. Han hoppades också att arbetsplanen skulle genomsyra förbundets 
utbildningssystem. Förbundsstyrelsen ville ha ett tydligt UNF med fyra huvudinriktningar. Dessa ska 
vara drogpolitik, kamratstöd, internationellt och förebygg. Han hoppades att ombuden skulle vara med 
och diskutera på torget och hoppades på bra diskussioner där. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att fastställa arbetsplanen för 2008-2009 enligt förslaget från förbundsstyrelsen.  

Christine Bokström, framtidsutskottet, läste högt ur framtidsutskottets förslag. 

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta 

att lägga till referenssiffror,  

att  ändra meningen ”att ha föreningar i landets 150 kommuner” till ”att ha föreningar i 
150 av landets 290 kommuner”, 

att  förbundsstyrelsen alltid, i möjligaste mån, ska redovisa föregående års siffror i 
arbetsplanen, 

att  dessa rutiner kommer gälla tills kongressen säger annat,     

att anta arbetsplanen med dessa ändringar. 
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§ 53  

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

Peter Andersson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till utbildningssystem. Han 
berättade om det utbildningssystem som antogs i Piteå, och att förbundsstyrelsen gillade det, men att 
de såg vissa brister som de nu ville åtgärda. De ville behålla närheten till medlemmarna, och nästan 
samma kurser. De ville dock byta ut förlustgarantin mot ett kursbidrag, detta för att veta hur mycket 
pengar man har att röra sig med. De ville också göra om Höjdaren så att den blir i tre steg istället för ett. 
De föreslog att Höjdaren skulle genomföras två gånger per år, så att man därigenom skulle hinna 
utbilda medlemmar i alla grenar under mandatperioden. Vidare föreslog förbundsstyrelsen att en 
Global ambassadörsutbildning tillsammans med de övriga förbunden skulle införas. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att fastställa förslaget till utbildningssystem.  

Martin Knutsson, framtidsutskottet, föredrog framtidsutskottets förslag. De hade inte så mycket att 
anmärka på, förutom några små ändringar. 

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta  

att i stycket om kursen Ledaren ändra så att det börjar med meningen ”Målgruppen är 
medlemmar i UNF som är aktiva, har en ledande roll i förening, distrikt eller på 
kurser och har gått UNF:aren eller har motsvarande kunskaper”, 

att kursen Höjdaren alltid har en åldersgräns på 16 år,  

att  anta utbildningsförslaget med ovanstående ändring. 

§ 54  

INFORMATION 

Markus Karlsson, mentometeransvarig, informerade ombuden om vad som gällde för utdelningen av 
mentometerknapparna som skulle delas ut under torget. 

§ 55  

INFORMATION 

Mi Larsson berättade om dagens torg. De hade tänkt till och trodde att dagens torg skulle bli bättre, och 
uppmanade ombuden att vara snälla mot skärmsekreterarna, då många var nya och inte hade varit 
sekreterare dagen innan. Dessutom informerade hon om fikat. 

§ 56  

AJOURNERING 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, informerade ombudsförsamlingen om upphittade nycklar innan 
det var dags att gå till torget. 

Kongressen ajournerade sig för torg kl. 8.51. 
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§ 57  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Lage Rahm, presidiet, uppmanade alla att sätta sig för att förhandlingarna skulle kunna återupptas. 

Kongressen beslutade 9.48 

att återuppta förhandlingarna. 

§ 58  

INFORMATION 

Lage Rahm, presidiet, berättade vad som skulle behandlas, och i vilken ordning saker och ting skulle 
tas. 

§ 59  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005-2006  

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, lyfte förslag nummer tre i torgprotokollet. Han föreslog 
kongressen besluta 

att till protokollet notera att förra kongressens beslut om att likställa vegetarisk och 
icke vegetarisk mat på förbundsarrangemangen inte har genomförts. 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, lyfte förslag nummer två, som löd ”Vad hände med 
kurshandledarpärmen? Det står att den lanserades i maj 2007, men den verkar ganska osynlig. Om den 
inte lanserats än borde det inte stå så.” 

Peter Andersson, förbundsstyrelsen, ville kommentera förslag nummer två. Han berättade att 
kursledarpärmen finns. Anledningen till att den inte hade tryckts upp och delats ut var att man inte 
ville slösa på resurser, då ett nytt utbildningssystem tas beslut om på kongressen. 

§ 60  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN  

Medelst mentometertryckning förrättades närvarokontroll. 

Kongressen beslutade  

att fastställa antalet närvarande ombud till 120.  

§ 61  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005-2006 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, redogjorde för propositionsordningen. 

Kongressen beslutade 

att till protokollet notera att förra kongressens beslut om att likställa vegetarisk och icke 
vegetarisk mat på förbundsarrangemangen inte har genomförts, samt 
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att bifalla förslag nummer två, som löd ”Vad hände med kurshandledarpärmen? Det står att den 
lanserades i Maj 2007, men den verkar ganska osynlig. Om den inte lanserats än borde det 
inte stå så.” samt 

att lägga verksamhetsberättelsen 2005-2006 med tillägg till handlingarna. 

§ 62  

ORDNINGSFRÅGA 

Martin Knutsson, UNF Trots Allt!, påpekade att jämställdhetsbokslutet inte fanns i torgprotokollet. 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, berättade vart man kunde hitta förslagen, och sa att 
torgprotokollen hade lite barnsjukdomar. 

Lage Rahm, presidiet, berättade att det smugit sig in lite fel i torgprotokollet och att historieutskottets 
förslag ska ses som huvudförslag. 

§ 63  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS JÄMSTÄLLDHETSBOKSLUT 2003-2005  

Kongressen beslutade  

att lägga jämställdhetsbokslutet 2003-2005 till handlingarna, samt 

att uppdra förbundsstyrelsen att snarast se över möjligheten för föreningar och distrikt att 
redovisa sina uppgifter via Internet så att de lättare kan sammanställas. 

§ 64  

BESLUT OM INTERNATIONELLA INSTITUTETS ÅRSREDOVISNINGAR FÖR 2005-2006 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet läste upp förslaget. 

Kongressen beslutade  

att förvaltningsberättelser, resultaträkningar, balansräkningar, och revisionsberättelse med 
godkännande lägges till handlingarna, samt 

att bevilja styrelsen för stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut ansvarsfrihet 
för verksamhetsåren 2005 och 2006. 

BESLUT OM KURSGÅRDSFONDENS ÅRSREDOVISNINGAR FÖR 2005-2006 

Kongressen beslutade  

att lägga kursgårdsfondens årsredovisningar för 2005 och 2006 till handlingarna.. 

§ 65  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS ÅRSREDOVISNINGAR FÖR 2005-2006  

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, läste upp förslaget. 
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Emil Österlund, UNF Klippan, uppmanade ombuden att titta på jämförelsen mellan bokslutet och 
budgeten. Han noterade att posten UNF:s aktiviteter hade kostat nästan två miljoner mer än 
budgeterat under 2006 och undrade vad det var som kostat mer än beräknat. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, saknade både kassör och dator, så han kunde inte klargöra riktigt, 
men han lovade att svara senare. Han kunde dock på rak arm säga att det handlade om 
personalkostnader. 

Emil Österlund, UNF Klippan, tyckte att fåtöljen var skön. Han tyckte att vi skulle vänta med beslutet 
till dess att vi fått besked om saken, eftersom två miljoner är en hel del pengar. 

Han föreslog kongressen besluta 

att bordlägga frågan till dess att förbundsstyrelsen svarat på hans fråga. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, trodde att det kanske kunde handla om att vi fått mer pengar 
från lotterierna. 

Kongressen beslutade  

att bordlägga frågan tills förbundsstyrelsen svarat på frågan. 

§ 66  

BESÖK 

Annelie Enochson hälsade från Våra Gårdar. Hon var imponerad av den trevliga fåtöljen. Hon berättade 
om Emil i Lönneberga, som blev ordförande i kommunalnämnden och drog där parallellen om vikten 
av att lära sig hur demokrati fungerar. Vidare menade hon att samtal och möten kräver samlingsplatser 
och att det är en grogrund för demokratin.  

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, tackade Annelie med ett par finfina flip-flops från UNF-shopen. 

§ 67  

BESÖK 

Lisa Hallingström framförde en hälsning från Svenska Frisksportförbundet. Hon berättade att Svenska 
Frisksportförbundet är en hälsoorganisation med en alkohol- och tobaksfri miljö. Liksom UNF arbetar 
Svenska Frisksportförbundet med meningsfulls fritidsverksamhet. Hon berättade att UNF och 
Svenska Frisksportförbundet samarbetat förut, och ville att vi skulle fortsätta med det. Hon hoppades 
att ombuden hade bra diskussioner och tog bra beslut. Dessutom bjöd hon in till Svenska 
Frisksportförbundets riksläger i Motala, med start på lördagen den 7 juli. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade att presentpåsen var på rymmen, men att Lisa skulle få 
en fin t-shirt snart. Dessutom tyckte han att alla skulle till Motala, eftersom det är en väldigt fin stad. 

§ 68  

ORDNINGSFRÅGA 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att lägga till Mi Larsson, Minna Henriksson och Rickard Eriksson som 
skärmfunktionärer. 
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Kongressen beslutade 

att lägga till Mi Larsson, Minna Henriksson och Rickard Eriksson som skärmfunktionärer. 

§ 69  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade  

att justera röstlängden till 122 närvarande ombud.  

§ 70  

ORDNINGSFRÅGA 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, föreslog kongressen besluta 

att bilagda motion, med upphävande av tidigare avslagsbeslut upptas till behandling 
vid torg nummer tre, samt plena. 

Kongressen beslutade med röstsiffrorna 72 mot 28 

att avslå Mats Anderssons förslag. 

Ida Karlsson och Oskar Augustsson, UNF Opposition, reserverade sig med följande motivering: Det 
skall påpekas att det är mindre sannolikt att ombuden haft tid och lust att ens läsa motionen ifråga. 

§ 71  

EFTERLYSNING 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, efterlyste en ryggsäck. 

§ 72  

AJOURNERING 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, informerade om att Junis inbjöd till en överraskning under fikat. 

Kongressen beslutade 10.23 

att ajournera förhandlingarna till 10.35 för fika. 

§ 73  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Kongressen beslutade 10.42 

att återuppta förhandlingarna. 
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§ 74  

BESÖK 

Eva Önnesjö och Sven Östberg från folkhögskolorna Tollare och Wendelsberg hälsade från skolorna. 
De är rektorer, sådana som man får gå till expeditionen för att prata med. De berättade om den tidning 
som lagts ut på ombudens platser under fikapausen. De tyckte också att man skulle kolla på 
kursprospekten. De hälsade alla välkomna till skolorna och sa att rörelsens folkhögskolor sätter 
märken för livet.  

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, tackade för att de kommit och gav dem tröjor. 

§ 75  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade  

att justera röstlängden till 120 närvarande ombud.  

§ 76  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS 
ÅRSREDOVISNINGAR FÖR 2005-2006  

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, hade nu fått fram en dator. Han förklarade hur det kom sig att 
posten UNF:s aktiviteter kostat nästan två miljoner mer än budgeterat. Dock är vi inte direkt 
konkursmässiga, eftersom vi fått in mer pengar från olika håll. Bland annat hade vi fått mer pengar än 
beräknat från Miljonlotteriet. Dessutom hade man sparat pengar på Motdrag genom att hitta nytt 
tryckeri.  

Vad som gjort att posten dragits över var olika personalkostnader, kansliet och fältkonsulenterna. 
Detta hade man tillsatt en utredning för att se över. En stor del av det var kostnader för personalens 
resor till kurser och utbildningar, vilket man skulle få pengar tillbaks från EU för. En annan sak var 
Sommarfestivalen, som UNF var huvudansvarig för. De pengar som man ligger ute med för den 
kommer dock att komma in, och ligger i balansräkningen som fordringar. Till sist kostade förra årets 
EGTYF-turné mer än vad det var budgeterat för eftersom det blev färre deltagare än beräknat. 

Emil Österlund, UNF Klippan, tyckte att det var bra att det kommit mer pengar från lotterierna. Han 
undrade dock om man inte visste när man fick dem att man skulle behöva skära ner på budgeten inför 
nästa år, eftersom man då kunnat spara dem till dess. 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, undrade varför kostnaderna för kanslipersonalen inte ingick i 
budgetposten Kansli. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, sade att Josef hade rätt. Han förklarade att det bara var 
fältkonsulenterna som ingick i posten UNF:s aktiviteter. Han sade också att man förvisso skulle ha 
kunnat spara, men att de minskade lotterikostnaderna inte kommer att vara kommande år, eftersom 
det var en permanent förändring. Han tyckte också att den ekonomiska berättelsen var otydlig, och 
tyckte att man skulle ändra detta. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att not 1 – Resultat i jämförelse mot budget – i kommande årsredovisningar redovisar 
utfall enligt den budget och budgetposter som kongressen beslutat om. 
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Kongressen beslutade 

att lägga årsredovisningen för 2005 och 2006 till handlingarna, samt 

att not 1 – Resultat i jämförelse mot budget – i kommande årsredovisningar redovisar utfall 
enligt den budget och budgetposter som kongressen beslutat om. 

§ 77  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Då Gävleborgs ombud skulle på ombudsfotografering justerades röstlängden. 

Kongressen beslutade 

att justera röstlängden till 99 närvarande ombud. 

§ 78  

BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR IOGT-NTO-
RÖRELSENS KURS- OCH SAMLINGSLOKALFOND SAMT UNF-FÖRBUNDET 

Kongressen beslutade  

att fastställa balans- och resultaträkningar för IOGT-NTO-rörelsens kurs och samlingslokalfond 
för 2005 och 2006, samt 

att fastställa balans- och resultaträkningar för UNF-förbundet för 2005 och 2006. 

§ 79  

BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN GÄLLANDE 2005-2006 

Anders Ringnér, revisor, tyckte att det kändes lite avigt med fåtölj, men han skulle göra ett försök. Han 
och revisorskollegan Rickard Eriksson hade läst utskottets förslag och tyckte att de hade rätt, men 
förtydligade vad ansvarsfrihet innebär. Han förklarade vad det ska användas till och hur man ska 
använda sig av det. De tyckte att det var dåligt att vissa handlingar var sena, men att ansvarsfrihet ändå 
skulle beviljas. 

Pontus Hallén, historieutskottet, berättade att utskottet i handlingarna bara hade föreslagit 
ansvarsfrihet för 2005, men att de nu också föreslog ansvarsfrihet för 2006. 

Historieutskottet föreslog kongressen besluta 

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet gällande verksamhetsåren 2005 och 2006. 

Jennifer Lergén, UNF Waria, och Rasmus Åkesson, UNF Rasmus, föreslog kongressen besluta 

att anteckna i protokollet att det var fel enligt stadgarna men ändå bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet. 

Anders Ringnér, revisor, förtydligade att revisorerna yrkade bifall till utskottets nya förslag att bevilja 
ansvarsfrihet för 2005 och 2006. Han jämkade sig också med förslaget från Jennifer Lergén och Rasmus 
Åkesson. 
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Kongressen beslutade  

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarfrihet gällande verksamhetsåren 2005 och 2006, samt 

att anteckna i protokollet att det var fel enligt stadgarna men att bevilja styrelsen ansvarsfrihet 
ändå. 

§ 80  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 2 ANGÅENDE KOLLEKTIVAVTAL  

Jimmie Norberg, UNF Klippan, motionär, föredrog sin motion. Han tyckte att UNF borde använda sig 
av företag och liknande som har kollektivavtal för sina anställda. 

Han föreslog kongressen besluta  

att när man vid aktiviteter där man äter på restaurang, äter på restauranger med 
kollektivavtal.  

att när man köper tjänster och varor, använder sig av företag med kollektivavtal.  

Jon-Erik Flodin, förbundsstyrelsen, tyckte att ombuden skulle dricka mycket vatten. 
Förbundsstyrelsen tyckte att det är viktigt att arbetsgivare bra villkor för sina anställda, men att det kan 
bli svårt att kontrollera detta. Han påpekade också att Sergio Manzanares reserverat sig mot 
förbundsstyrelsens beslut. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att avslå motionen i sin helhet, samt 

att UNF ska sträva efter att köpa tjänster och varor av företag med schyssta villkor för 
sina anställda.  

Helena Jacobsson, Pontus Hallén, Jobjörn Folkesson, Elisabeth Johansson och Anela Bektic, 
historieutskottet, instämde med förbundsstyrelsens yttrande och läste högt ur sitt förslag. 

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att avslå motionen i sin helhet,  

att bifalla förbundsstyrelsens andra att-sats, samt  

att UNF ska sträva efter att köpa varor som är producerade med schyssta villkor. 

§ 81  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 3 ANGÅENDE BETALNINGSRUTINER  

Ingen motionär fanns närvarande, varför motionen ansågs föredragen. 

Kongressen föreslogs besluta 

att  IOGT-NTO-förbundet, UNF-förbundet och Junisförbundet inför möjlighet för 
medlemmar, föreningar och distrikt att använda Plusgiro, Autogiro och Bankgiro. 

Salam Kaskas, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens yttrande. Hon berättade om att det gamla 
avtalet med banken gått ut, och vad det innebar. Hon berättade att det fortfarande gick att använda 
plusgiro, men att det var krångligt, så det ses helst inte att man gör det. Vad gäller autogiro ansåg 
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riksstyrelsen att det var en betalningsform som passade bäst för regelbundna inkomster, och eftersom 
IOGT-NTO-rörelsens inkomster oftast är ganska oregelbundna tyckte de att det inte passade oss. 

Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta   

att avslå den del av motion nr 3 som föreslår autogirolösning,  

att plusgirokontonumret tillförs på fakturor från IOGT-NTO:s Juniorförbund samt 

att  i övrigt med riksstyrelsens yttrande över motion nr 3 angående betalningsrutiner 
anse densamma besvarad. 

Elisabeth Johansson, historieutskottet, föredrog utskottets yttrande.  

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att avslå den del av motion nr 3 som föreslår autogirolösning, samt 

att bifalla motionen i övrigt. 

§ 82  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 4 ANGÅENDE KAPITALFÖRVALTNING OCH PÅVERKAN 

Vidar Aronsson och Jobjörn Folkesson, motionärer, föredrog motionen. De tyckte att motionen var 
ascool och berättade att den handlade om att vi skulle använda även vårt kapital för att påverka. 
Detaljerna skulle de ta på torget. 

De föreslog kongressen besluta  

att  ge FS uppdraget att undersöka möjligheten att investera en stor del av vårt kapital i 
ekonomiskt och ideologiskt gynnsamma projekt, samt 

att  genom sådan investering vara med och påverka i projektet från FS sida, för att 
använda vårt kapital som påverkansmedel 

Peter Andersson, förbundsstyrelsen, underströk att det är en undersökning som föreslås.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  bifalla motionen i sin helhet. 

Helena Jacobsson, historieutskottet, föredrog utskottets yttrande. 

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att bifalla motionen i sin helhet. 

§ 83  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 5 ANGÅENDE UNF:S KONSUMTION AV 
SILVERPLUSKORT HOS SJ 

Vidar Aronsson, motionär, föredrog sin motion. Han tyckte inte att ombuden skulle applådera honom. 
Förra kongressen insåg han att ordförandena hade höga resekostnader. Han fick då veta att det kostade 
väldigt mycket med de årskort hos SJ som UNF använder, och han tyckte att det var onödigt mycket 
pengar. Han tyckte att resandet skulle kunna lösas på billigare sätt.  

Han föreslog kongressen besluta  
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att  tidigast möjligt byta dagens Silver Plus mot det billigare kortet, 

att  ge uppdraget till FS att ev. införskaffa 3g-modem för Internet, alltid i hela Sverige, 
samt 

att  överföra det överskott som första att-satsen subtraherat med kostnaden för andra 
att-satsen till pengar att söka (ca 88 060:-). 

Sofia Hallbert, förbundsstyrelsen, sade att förbundsstyrelsen höll med om att det här var ett sätt att 
spara pengar. Hon berättade att man nu också skulle få gratis Internet med alla årskort.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  bifalla den första att-satsen, samt 

att  avslå den andra och den tredje att-satsen 

Anela Bektic, historieutskottet, föredrog utskottets yttrande.  

Historieutskottet föreslog kongressen besluta 

att bifalla den första att-satsen i motionen,  samt 

att avslå den andra och den tredje att-satsen i motionen. 

§ 84  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 6 ANGÅENDE UNF:S PREMIESYSTEM ÄR FÖRÅLDRAT  

Ingen motionär fanns närvarande, varför motionen ansågs föredragen. 

Kongressen föreslogs besluta 

att FS får i uppdrag att göra om värvarpremiesystemet. 

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, tyckte att motionen var bra.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att bifalla motionen i sin helhet.  

Elisabet Johansson, historieutskottet, föredrog utskottets yttrande.  

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att bifalla motionen i sin helhet. 

§ 85  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 7 ANGÅENDE VÄRNING  

Ingen motionär fanns närvarande, varför motionen ansågs föredragen. 

Kongressen föreslogs besluta 

att  nya medlemmar automatiskt skrivs i det förbund som passar dennes ålder, oavsett 
vilket förbund som står för värvningen. 

att  gemensamma värvartalonger för de tre förbunden tas fram enligt ovan.  

Andreas Ericsson, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens yttrande.  
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Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  avslå motionens första att-sats,  

att bifalla andra att-satsen i motion nr 7 angående värvning samt 

att uppdra åt riksstyrelsen att utreda frågan om medlemsåldrar och 
förbundstillhörighet. 

Mats Olsson, framtidsutskottet, föredrog utskottets yttrande.  

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta  

att avslå motionens första att-sats,  

att bifalla motionens andra att-sats,  

att bifalla riksstyrelsens tredje att-sats, samt 

att varje förbund ska tillhandahålla varandras kansli med medlemslistor. 

§ 86  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 8 ANGÅENDE DEN RELIGIÖSA OBUNDENHETEN  

Markus Karlsson, motionär, föredrog motionen. Han och de övriga motionärerna tyckte att det var helt 
uppåt väggarna att man i rörelsen hade parentationer med kristna förtecken. Parentationer gillade de, 
men då utan religiösa förtecken. 

Kongressen föreslogs besluta 

att IOGT-NTO informerar sina föreningar, kretsar och distrikt att religionsutövning 
inte är förenligt med IOGT-NTO-rörelsens verksamhet, 

att IOGT-NTO tar fram och ger ut en skrift med exempel på texter, sånger och musik, 
som lämpar sig vid parentationer, avtackningar och högtidlighållande, samt 

att IOGT-NTO-medlemmar uppmanas att vara toleranta mot andra organisationers 
val av sånger vid samarbeten med dessa. 

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens yttrande.  

Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att  bifalla motion nr 8 angående den religiösa obundenheten. 

Simon Winnfors och Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet, berättade att de var för motionen, 
men att de var måna om att det blev en bra diskussion i frågan.  

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta  

att bifalla motion nr 8 angående Den religiösa obundenheten i sin helhet.  

§ 87  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 9 ANGÅENDE ATT I PROGRAMMET LÄGGA TILL EN 
SKRIVNING OM SEXUELL LÄGGNING  

Peter Andersson, motionär, föredrog motionen. Han berättade att den skrivits tillsammans med 
medlemmar ur övriga rörelsen och behandlas på de andra kongresserna också.  
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Han föreslog kongressen besluta 

att  UNF i program-delen av våra Grundsatser och program lägger till att vi också vill 
samla män och kvinnor utan hänsyn till sexuell läggning. 

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, tyckte att det var en jättebra motion.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  uppdra till riksstyrelsen att genomföra en översyn av grundsatser och program 
under den kommande kongressperioden, samt  

att därmed anse motion nr 9 angående att i programmet lägga till en skrivning om 
sexuell läggning besvarad. 

Anna Kerstin Andersson och Emma Oskarsson, program- och stadgeutskottet, föredrog utskottets 
yttrande. De var tveksamma till att räkna upp en mängd grupper.  

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta  

att uppdra till riksstyrelsen att genomföra en översyn av grundsatser och program 
under den kommande kongressperioden, samt  

att därmed anse motion nr 9 angående Att i programmet lägga till en skrivning om 
sexuell läggning besvarad  

§ 88  

FÖREDRAGNING AV MOTION NUMMER 10 ANGÅENDE SPRÅKRÖR I IOGT-NTO-
RÖRELSEN  

Motionären, Oskar Augustsson, meddelade att motionen ansågs föredragen. 

Kongressen föreslogs besluta 

att kongresserna beslutar att byta ut ordförandeposten inom UNF och övriga IOGT-
NTO-rörelsen mot två likaberättigade språkrörsposter per förbund. 

Om den första att-satsen ej bifalls yrkar motionären 

att kongresserna uppdrar åt riksstyrelsen att utreda språkrörssystemets för- och 
nackdelar, och redovisar dem år 2009. 

Salam Kaskas, förbundsstyrelsen, föredrog riksstyrelsens yttrande. Hon påpekade även att Sergio 
Manzanares reserverat sig mot förslaget. 

Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  avslå motion nr 10 angående språkrör. 

Anna Kerstin Andersson, program- och stadgeutskottet, föredrog utskottets yttrande.  

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta  

att  avslå motion nr 10 angående språkrör. 
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§ 89  

EFTERLYSNING 

Kamilla Andersson, presidiet, erkände att hon inte har full koll jämt. Hon efterlyste någon som begärt 
streck i debatten dagen innan, så att protokollet blev riktigt. 

§ 90  

TORG 

Kongressen beslutade 11.27 

att ajournera sig för torgförhandlingar tills 12.10. 

§ 91  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Lage Rahm, presidiet, informerade om hur de tänkt lägga upp tiden fram till lunch för att vara så 
tidseffektiva som möjligt eftersom man vid det här laget var ca 40 minuter försenade. 

Kongressen beslutade 12.12 

att återuppta förhandlingarna. 

§ 92  

INFORMATION 

Ida KM Karlsson, trivselvärdinna, tyckte att det var roligt att få applåder innan hon börjat prata. Hon 
delade ut ett pris i form av UNF-skosnören till Ronja Hagfalk för att hon vunnit i tipspromenaden på 
ombudsskolan. Det tog 28 sekunder. 

§ 93  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 13 ANGÅENDE STÖDMEDLEMSKAP  

Ingen motionär fanns närvarande, varför motionen ansågs föredragen.  

Kongressen föreslogs besluta 

att  UNF ska inrätta ett stödmedlemskap enligt ovan givna förutsättningar.  

Leonard Axelsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande. De tyckte att det var 
viktigt för UNF att erbjuda en helnykter förening för att kunna vara starka och trovärdiga. De pekade 
också på vikten av helnykterhet av respekt för de som lider av alkoholens skadeverkningar.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  avslå motionen i sin helhet. 

Program- och stadgeutskottet meddelade att de ansåg yttrandet föredraget.  

Kongressen föreslogs besluta  
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att  avslå motionen i sin helhet. 

§ 94  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 14 ANGÅENDE FÖRBUNDSÖVERGÅNGAR  

Motionären meddelade att motionen ansågs föredragen.  

Kongressen föreslogs besluta 

att  det vid varje årsskifte från centralt håll skickas ut listor på medlemmar i 
övergångsålder till närmaste lokalförening i angränsande förbund.  

Sofia Hallbert, förbundsstyrelsen, berättade om hur man som föreningsordförande får listor på sina 
medlemmar, och förklarade hur medlemsregistret fungerade hos Junis.  

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta  

att IOGT-NTO:s Juniorförbund tillhandahåller listor på juniorer som är 13 år eller 
äldre till UNF:s förbundskansli, samt 

att  med riksstyrelsens yttrande över motion nr 14 angående förbundsövergångar anse 
densamma besvarad. 

Vidar Aronsson och Anna Kerstin Andersson, program- och stadgeutskottet, hade det trångt och 
mysigt. De föredrog utskottets förslag. De tyckte, i likhet med motsvarande utskott i de andra 
förbunden att det också skulle skickas listor från IOGT-NTO till UNF så att man kan fånga upp IOGT-
NTO-medlemmar i UNF-ålder också.  

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta  

att IOGT-NTO:s Juniorförbund tillhandahåller listor på juniorer som är 13 år eller 
äldre till UNF:s förbundskansli,   

att listor på IOGT-NTO-medlemmar i åldern 13-25 år skickas från IOGT-NTO:s kansli 
till UNF:s kansli,  

att uppdra åt respektive förbundsstyrelse att tillsammans ta fram ett material för 
övergångar och övergångsaktiviteter mellan förbunden, samt  

att därmed avslå motion nr 14.  

§ 95  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 15 ANGÅENDE DEMOKRATIPLATTFORMEN  

Motionären meddelade att motionen ansågs föredragen.  

Kongressen föreslogs besluta 

att  i demokratiplattformen, på mittuppslaget ändra rubriken "Jämlikhet" till 
"Jämställdhet och Jämlikhet"    

att  lägga till texten "oavsett etnisktursprung, religion, kultur, sexuell läggning eller 
kön" mellan orden "människor" "behandlas". 

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, såg inte riktigt poängen med den andra att-satsen, och ville 
inkludera alla människor, inte bara de som räknades upp i motionen.  
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att bifalla att-sats 1, samt 

att avslå att-sats 2. 

Program- och stadgeutskottet meddelade att de ansåg yttrandet föredraget.  

Kongressen föreslogs besluta  

att bifalla motionens första att-sats, samt  

att avslå motionens andra att-sats.  

§ 96  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 16 ANGÅENDE PROGRAM OCH POLICYS 

Ingen motionär fanns närvarande, varför motionen ansågs föredragen.  

Kongressen föreslogs besluta 

att  UNF:s demokratiplattform och UNF:s drogpolitiska program ska genomgå en 
språklig revidering, 

att  ”personliga” stryks ur meningen ”UNF ser alkohol…i grund och botten en 
demokratifråga.” i stycket om UNF:s demokratiska arbete i UNF:s 
demokratiplattform,  

att  UNF:s demokratiplattform ska genomgå en total revidering utöver det språkliga, 
samt 

att  förbundsstyrelsen åläggs att till nästa kongress inventera nödvändigheten av 
ytterliggare revidering av andra program, policys eller liknande dokument som 
UNF har.  

Andreas Ericsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att bifalla första att-satsen 

att avslå andra att-satsen 

att bifalla tredje att-satsen 

att bifalla fjärde att-satsen 

Program- och stadgeutskottet meddelade att de ansåg yttrandet föredraget.  

Kongressen föreslogs besluta  

att bifalla alla förbundsstyrelsens att-satser. 
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§ 97  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 17 ANGÅENDE FÖRBUD MOT ALKOHOLKONSUMTION 
FÖR MINDERÅRIGA  

Helena Jacobsson, motionär, föredrog sin motion. Hon sa att hon ändrat sig och skulle komma med ett 
nytt förslag på torget.  

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande. De ville inte straffa unga, 
utan de vuxna som gör så att ungdomar dricker.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att avslå motionen i sin helhet  

att UNF ska kräva en ändring av lagstiftningen så att den tydligt förbjuder vuxna att 
bjuda minderåriga på alkoholhaltiga drycker.  

Vidar Aronsson och Anna Kerstin Andersson, program- och stadgeutskottet, tyckte att motionen var 
skitintressant. De var dock oeniga i frågan inom utskottet, och läste därför innantill från sitt yttrande.  

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta 

att bifalla förbundsstyrelsens andra att-sats.  

§ 98  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 18 ANGÅENDE UTÖKA UNF:S VERKSAMHETSOMRÅDE  

Jimmie Norberg, motionär, föredrog sin motion. Han hade ändrat sig, och skulle återkomma.  

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, mumlade något ohörbart på ett främmande språk. Sedan 
föredrog han förbundsstyrelsens yttrande. De tyckte att föreningar och distrikt kunde göra sådana 
saker som nämndes i motionen och såg fram emot nya förslag på torget.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  avslå motionen i sin helhet.  

Historieutskottet meddelade att de ansåg yttrandet föredraget.  

Kongressen föreslogs besluta 

att  avslå motionen i sin helhet.  

§ 99  

INFORMATION 

Martin Knutsson, framtidsutskottet, berättade att förslaget till valberedning var klart och skulle 
föredras snart. Han önskade ombuden puss och kram. 
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§ 100  

INFORMATION 

Mi Larsson, förhandlingsansvarig, berättade om hur ommöbleringen skulle gå till och hur de tänkte sig 
att den nya möbleringen skulle se ut. Robert Damberg, förbundsstyrelsen, erbjöd ombuden att ta 
förbundsstyrelsens bord.  

§ 101  

AJOURNERING AV FÖRHANDLINGARNA  

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, informerade om mentometerknapparna samt anmälningar till 
Drogvägrarnas Kulturfestival. 

Kongressen beslutade 12.28 

att ajournera förhandlingarna tills efter lunch. 
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Torsdag den 5 juli 2007 TREDJE SESSIONEN 
 Ordf: David Persson 
  Mathias Lövström 
 Sekr:  Patrick Schoultz 
  Anna Johansson 

§ 102  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA  

Kongressen återupptog förhandlingarna kl 13.36. Mathias Lövström, presidiet, öppnade mötet och gick 
igenom eftermiddagens program. Han berättade också att tältet i buskaget utanför måste bort, samt 
påminde om ett par upphittade nycklar. Peter Andersson, förbundsstyrelsen, tog hand om nycklarna 
tills vidare.    

§ 103  

AJOURNERING 

Mathias Lövström, presidiet, informerade ombudsförsamlingen att det var dags att gå till torg 4. 

Kongressen ajournerade sig för torg kl. 13.40. 

§ 104  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

David Persson, presidiet, återkallade till förhandlingarna. 

Kongressen beslutade kl 14.15 

att återuppta förhandlingarna.  

§ 105  

BESÖK 

Rebecca Lindberg informerade om projektet Vit Jul, för vilken man gjort reklam med hjälp av 
pepparkakor. Projektet handlar om att hjälpa barn i missbruksmiljöer. Föräldrar får skriva kontrakt om 
att vara nyktra  från julafton till och med annandagen. Man kan på kongressen anmäla sig och hjälpa till 
att skriva insändare enligt en mall som finns i montern. Som tack för varje insändare får man en 
miljonlott. I montern kan man även gå en tipspromenad eller skriva en slogan, båda ger priser. Man kan 
även köpa lotter för 40 kr, varav 15 går direkt till föreningen som säljer dem. Lotterna säljs 1 oktober till 
31 december. Vinst hämtas från ATG, om man inte vunnit en bil, då lotten ska skickas in.  

Hon berättade också om UNF:s kamratstödskurs i franska alperna. Har tidigare haft 30-40 deltagare. I 
år åker 180 medlemmar från alla fyra förbunden. Vill man åka på resan kan man prata med Jon-Erik 
Flodin eller Robert Damberg i förbundsstyrelsen.  

Många barn till missbrukare blir ganska isolerade över jul, därför önskade Rebecca också att UNF-
föreningar och -distrikt anordnar massor med aktiviteter över jul för att stödja dessa barn.     
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§ 106  

INFORMATION 

David Person, presidiet, informerade om ännu en återfunnen nyckel, som såg ut att gå till ett skåp. Man 
önskade även fler anmälningar till Drogvägrarnas kulturfestival. UNF Gävleborg uppmanade också 
andra distrikt att anmäla sig till Riksmästerskapskvällen. 

§ 107  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD  

David Persson, presidiet, informerade om hur mentometerknapparna ska användas, att man endast ska 
trycka på ”ja” och inget annat för att markera närvaro. 

Kongressen beslutade  

att fastställa antalet närvarande ombud till 125. 

§ 108  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE ARBETSPLAN 2008-2009 

David Persson, presidiet, gick igenom beslutsordningen, att man först behandlar de fyra olika 
områdena drogpolitik, socialt, internationellt och förebyggande i tur och ordning och sedan fattar ett 
sammanfattande beslut för helheten.  

David Persson, presidiet, presenterade de förslag som kommer behandlas, samt informerade om att 
förslag som ligger under strecket inte kommer att behandlas.  

Drogpolitik  

David Persson läste upp förslagen från torgprotokollet.   

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta 

att lägga till referenssiffror 
att ändra meningen ”att ha föreningar i landets 10 kommuner” till ”att ha 

föreningar i 150 av landets 290 kommuner” 
att förbundsstyrelsen alltid, i möjligaste mån, ska redovisa föregående års 

siffror i arbetsplanen, 
att dessa rutiner kommer gälla tills kongressen säger annat, 

Tilläggsförslag 1: Ändring av: Arbetsplan, drogpolitik 

att  i arbetsplanen under vår trainee i Bryssel även lägga till att den ska 
rapportera minst en gång i veckan sina upplevelser via hemsidan t.ex. via 
en blogg. Den ska även skriva minst en artikel om året till våra tidningar. 

§ 109  

SAKUPPLYSNING 

David Persson, presidiet, påpekade att ett stavfel smugit sig in i torgprotokollet, och att ”landets 10 
kommuner” ska förstås lyda ”landets 150 kommuner” i enlighet med originalet. 
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§ 110  

ORDNINGSFRÅGA 

Ordningsfråga lyftes av Robert Damberg, förbundsstyrelsen, som informerade om torgprotokollet för 
torg 2, där framtidsutskottets att-sats nr 2 hör till förebyggsdelen av arbetsplanen, ej drogpolitikdelen.  

§ 111  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE 
ARBETSPLAN 2008-2009 

David Persson, presidiet, informerade också om att att-sats 1, 3 och 4 hör till HELA arbetsplanen och ej 
endast till drogpolitikdelen, och frågade om vi ändå kunde fatta detta beslut om helheten i detta skede.  

Kongressen beslutade  

att dessa beslut kunde tas i detta skede.  

Ordförande David Persson lämnade därefter ordet fritt. Då inga ombud anmälde sig till talarlistan 
frågade han om kongressen var redo att gå till beslut. 

Kongressen beslutade  

att gå till beslut i denna fråga.  

Kongressen beslutade 
att lägga till referenssiffror i enlighet med framtidsutskottets förslag, 

att förbundsstyrelsen alltid, i möjligaste mån, ska redovisa föregående års siffror i arbetsplanen, 

att dessa rutiner kommer gälla tills kongressen säger annat, samt 

att i arbetsplanen under vår trainee i Bryssel även lägga till att denne ska rapportera minst en 
gång i veckan sina upplevelser via hemsidan t.ex. via en blogg. Denne ska även skriva minst en 
artikel om året till våra tidningar. 

Socialt 
David Persson, presidiet, läser upp torgprotokollet över arbetsplanen för det sociala arbetet. David 
berättade att det blivit fel under torget, att tilläggsförslag ett och två är identiska då de har blivit 
uppsatta två gånger. De två förslagen behandlas därför som ett förslag. 

Tilläggsförslag (1 & 2): 

att  samtliga inom förbundsstyrelsen skall under sitt första verksamma år i FS genomgå 
en kamratstödsutbildning 

 

Kongressen beslutade  

att  samtliga inom förbundsstyrelsen skall under sitt första verksamma år i förbundsstyrelsen 
genomgå en kamratstödsutbildning 

Internationellt 

David Persson, presidiet, läste upp förslaget.  

Tilläggsförslag 1: Informera mera 
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att    information gällande kurser, läger, föreläsningar etc skickas direkt till alla 
distriktsstyrelser tex via e-post.  

Tilläggsförslag 2: Internationellt 

att    punkt två under Internationellt ändras till ”Samla in minst 300 000 kr till IOGT-
NTO-rörelsens internationella arbete genom rörelsegemensamma insamlingar”. 

Ordföranden lämnade ordet fritt 

Andreas Svensson, UNF Polhem, redogjorde för det första förslaget under strecket och lyfte 
detsamma, som blir tilläggsförslag nr 3. Han berättade att kassören räknar med en inkomst från UNF-
shoppen på 500 000 och anser därför att vi kan höja summan.  

Tilläggsförslag 3: Ändra insamlingssumman från 400 000 kr till 500 000 kr 

att    ändra insamlingssumman från 400 000 kr till 500 00o kr enligt den ekonomiska 
budgeten. 

Jenny Ericsson, UNF Futurus Lundensis, frågade om förslaget ”Informera mera”, och undrar om 
förslaget endast gäller den internationella verksamheten. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, yrkar på att förslagen om mer pengar till det internationella 
arbetet ska bifallas. De länder som vi samlar in pengar till får inga lotteripengar och vi bör därför stödja 
dem. 

Anna Kerstin Anderson, UNF Indigo, berättade man totalt samlat in 200 000 förra året och eftersom 
ansträngningarna åtminstone i Stockholms distrikt var ganska låga så skulle det inte vara svårt att öka 
summan om man kämpade lite mer. Detta har ingenting med budgeten att göra. Hon tyckte att 
kongressen var mesig om den ansåg att 300 000 är för mycket. 

Frank Eriksson Wingårdh, UNF Tåilu, ansåg om tilläggsförslag 1 att informationen ska komma ut till 
alla så att ingen missar när det händer roliga saker. 

Martin Knutsson, UNF Trots Allt!, efterlyser kommentar från dem som yrkar avslag om varför man 
inte ska samla in mer pengar. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, springer upp i talarstolen och erkänner sig utmanövrerad av Anna 
Kerstins förbluffande retorik, och att förbundsstyrelsen därför jämkar sig med hennes förslag.  

David Persson, presidiet, förtydligar att det rör sig om olika summor, dels den som samlats in och dels 
den som införskaffats genom UNF-shoppen. 

Kongressen beslutade 

att    information gällande kurser, läger, föreläsningar etc skickas direkt till alla distriktsstyrelser 
tex via e-post 

att    punkt två under Internationellt ändras till ”Samla in minst 300 000 kr till IOGT-NTO-
rörelsens internationella arbete genom rörelsegemensamma insamlingar”. 

Kongressen beslutade efter votering, med rösterna 82 mot 39,  

att    ändra insamlingssumman från 400 000 kronor till 500 000 kronor enligt den ekonomiska 
budgeten. 

Förebyggande  

David Persson, presidiet, föredrog de föreslag som fanns.  

Huvudförslag: 
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Förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan, förebyggande verksamhet. 

Tilläggsförslag 1: Medlemsantalsmål 

att  ändra meningen till vi ska sträva efter att uppnå 10 000 medlemmar 

Tilläggsförslag 2: Peppa föreningar och distrikt 

att  ta med i arbetsplanen att UNF ska peppa föreningar och distrikt 

Tilläggsförslag 3: Resursbank 

att  det upprättas en elektronisk resursbank som alla har tillgång till på sobernet 

att  medlemmar själva kan uppdatera sin kunskap och sina möjligheter att 
föreläsa/hjälpa till.  

Tilläggsförslag 4: Värvardagar.  

att  genomföra minst 782 värvardagar per år. Det innebär en 
värvardag/vecka/konsulent. 

att  tillsätta ett värvningsutskott att leda värvningen i landet. Detta innebär inte att det 
är utskottet som ska värva, även om de jättegärna får om de vill. 

Tilläggsförslag 5: Betalningsfrekvens 

att  siffran om betalningsfrekvensen ska ändras till 80 %. 

Tilläggsförslag 6: Framtidsutskottets yttrande nr 1 angående Förbundsstyrelsens förslag nr 1 angående 
arbetsplan (flyttad från Arbetsplan: Drogpolitik) 

att ändra meningen ”att ha föreningar i landets 150 kommuner” till ”att ha föreningar i 
150 av landets 290 kommuner”. 

 

§ 112  

AJOURNERING 

Mötet ajournerades för fika kl 15:04 till kl 15:20. 

§ 113  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA  

David Persson, presidiet, samlade ombuden och kongressen återupptog förhandlingarna kl 15:25 

§ 114  

AVTACKNING 

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, kallade fram Robert Damberg, Hanna Rönnmark, Jon-Erik Flodin, 
Therese Johansson, Sergio Manzanares, Salam Kaskas, Vidar Aronsson, Mi Larsson, Helena Westberg, 
Marcus Karlsson och Anton Hull. 
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Oskar tackade dessa personer som har hjälpt till att läsa in kongresshandlingar på mp3, på förslag från 
Anna Kerstin Andersson, som fick sin idé från Susanna Cederquist. Oskar belönade dessa personer 
som hjälpt till med varsin vattenpistol. Personerna i fråga noterade att dessa var laddade och 
diskuterade vattenkrig mot ombuden. Robert undrade om storleken på hans vattenpistol var en pik, då 
den var mycket liten. 

§ 115  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE 
ARBETSPLAN 2008-2009 

David Persson, presidiet, återupptog ordningen och lämnade ordet fritt. 

David Svensson, UNF Silpinge, lyfte det första förslaget under strecket om 50/50 könsfördelning. Han 
bad också om förklaring angående förslaget om 782 värvardagar per år.  

Tilläggsförslag 7: Strävan efter 50/50 könsfördelning 

att ändra strävan efter könsfördelning i styrelser från 40 % till 50 %. 

Emil Österlund, UNF Klippan, förklarade angående värvardagarna att han kommit fram till antalet 
dagar genom att beräkna antalet konsulenter och räknat fram en dag per arbetsvecka, där 
semesterveckor ej räknats med. Han poängterade att det inte behöver vara konsulenterna som gör 
arbetet utan att det kan ske genom olika projekt eller system. Han tror att vi genom den här metoden 
kan nå högre än 10 000 medlemmar och jämförde med IOGT-NTO . Han poängterade att det räcker 
med tre värvade medlemmar per värvardag enligt hans förslag, för att nå de önskade medlemsantalet 
på 10 000.  Han betonade också vikten av att ha mål som är nedbrytbara då detta gör det lättare att 
förstå vad det innebär i det dagliga arbetet på lokal nivå.  

§ 116  

ORDNINGSFRÅGA 

Streck i debatten lyftes pga 5 killar i talarstolen. 
 
Kongressen beslutade 

att  inte sätta streck i debatten. 

§ 117  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING ARBETSPLANEN: FÖREBYGG 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, yrkade avslag på Emil Österlunds förslag om att höja från 40 % 
till 50 %, han menar att man vill ha ”minst 50 % av vardera könet” i styrelserna, vilket i hans mening var 
en matematisk omöjlighet.  

David Persson, presidiet, svarar Mats Andersson med att om förslaget om 50% går igenom så kommer 
ordet ”minst” att tas bort av uppenbara skäl. 

Jimmie Norberg, UNF Klippan, pläderade för de 700-nånting värvardagarna. Han menade att det 
behövs krafttag om vi vill nå 10 000 medlemmar och att det här verkar vara ett schysst sätt att göra det 
på. 
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Magnus Heimdahl, UNF Royal, håller inte med Emil Österlund om att ha minst 782 värvardagar per år, 
då det inte är konsulenten som ska värva. Vi skulle lika gärna kunna ha skrivit distrikt, är det då 
föreningar eller distrikt som ska ut och värva? Hur ska det gå till? Han ber även om ett förtydligande om 
hur värvningsutskottet ska se ut och fungera. 

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, undrar om det inte varit för många killar på rad och upplystes 
av David Persson, presidiet, om att streck i debatten kommer lyftas efter hans anförande. Sergio 
berättade att förbundsstyrelsen har kommit fram till att en ökning av betalningsfrekvensen till 80 % är 
svårt och tror inte att det är möjligt att uppnå, men att 70 % är en tillräcklig ökning. 10 000 medlemmar 
är dock en bra formulering, då IOGT-NTO har värvat 1 000 medlemmar i månaden. Det finns 
människor i landet som skulle kunna vara organiserade nykterister, dem borde vi kunna värva. 
Förslaget om 782 värvardagar är en rimlig konsekvens av målet på 10 000 medlemmar och 
förbundsstyrelsen yrkar därför bifall på Emil Österlunds förslag. Han avslutade med ”kan iggisar, så 
kan vi!”. 

§ 118  

ORDNINGSFRÅGA 

Streck i debatten lyftes pga 5 killar i följd talat i talarstolen 

Kongressen beslutade 

att  avslå förslaget om att sätta streck i debatten. 

§ 119  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE 
ARBETSPLAN 2008-2009 

Matilda Svensson, UNF Silpinge, upplyste om att man kan ha hela värvningsveckor och inte 
nödvändigtvis behöver ha en dag i veckan. 

Anela Bektic, UNF Royal, sa att om vi nu mot förmodan går back fler medlemmar, då behöver vi höja 
vårt medlemsantal med 100 % på två år, hur ska vi kunna kombinera arbeten och skolan med så mycket 
värvning. 

Anna Kerstin Anderson, UNF Indigo, ansåg att det är möjligt att ha hög betalningsfrekvens, om man 
bara kontaktar sina medlemmar. Hon undrade vad syftet med 10 000 medlemmar är om 
betalningsfrekvensen bara är 70 %. Vad ska vi ha de 3 000 icke-betalande medlemmarna till, undrade 
hon. Hon förespråkade också att fler tar sig upp i talarstolen, speciellt tjejer, och berättar att man blir 
modigare med tiden ju fler gånger man varit uppe. Hon menar att det är ungefär som att hoppa från 
femman. 

Viktoria Johansson, UNF Borlänge, berättade att det står att man ska sträva efter minst 40 % 
representation av vardera könet i UNF:s styrelser och hon undrar  hur man gör i styrelser med bara 3 
personer.  

Emil Österlund, UNF Klippan, sa att anledningen till de föreslagna procentsatserna i styrelserna är att 
man vill nå en så hög jämlikhet som möjligt. Han berättade också att ett värvningsutskott bestående av 
medlemmar som brinner för värvning kan vara en bra lösning och som tillsammans med 
förbundsstyrelsen och konsulenter kan utarbeta projekt eller kampanjer. Han förespråkade 
instiftandet av en värvningspott ur vilken föreningar kan söka pengar. Angående skola och jobb så säger 
han att det räcker med 2-3 personer som värvar, vi är 6 000 personer. Det räcker med en åttondels dag 
per person och år, hävdade han. 
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Tommy Carlsson, UNF Ånge, upplyste om att vi inte varit 10 000 medlemmar sedan 1997 enligt punkt 7 
a, sida två i kongresshandlingarna och att IOGT-NTO kunnat värva 12 000 medlemmar på ett år är för 
att de har ett större åldersspann att arbeta med hos sina värvarkandidater. 

Magnus Heimdahl, UNF Royal, höll med Anna Kerstin, ett förbund utan aktiva betalande medlemmar 
är inget förbund alls. Han undrade också hur värvningsutskotten ska kunna ha koll på vilka behov 
föreningarna har, exempelvis i Trollhättan. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, upplyste kongressen om att man ska sträva efter en fördelning på 50 
%, det är alltså inget krav. Han blev också väldigt glad över att antalet tjejer som har varit uppe i 
talarstolen.  

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, konstaterade att allt han hade tänkt säga har redan sagts och 
menade därför att det var bra att frågan om streck i debatten nu skulle väckas då han var femte killen på 
rad i talarstolen. 

§ 120  

ORDNINGSFRÅGA 

Kongressen beslutade 

att sätta streck i debatten. 

§ 121  

INFORMATION 

David Persson, presidiet, informerar om att det är hög tid att sätta upp sig på talarlistan och lämna in 
nya förslag i denna fråga. 

§ 122  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE 
ARBETSPLAN 2008-2009 

Isabell Jungstrand, UNF Aring, undrade hur Emil tänkte med sin tidsplanering för att uppnå målet. Nu 
har vi knappt 4 000 betalande och hon trodde därför att det behövs fler värvartimmar per år.  

Ronja Hagfalk, UNF Zoda, undrade hur många medlemmar som IOGT-NTO värvade direkt från UNF, 
då denna grupp kan vara ganska stor. Sedan påpekade hon även att vi i UNF måste ta medlemmar från 
andra håll om inte från JUNIS. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, svarade på lite frågor. På Ronjas undran svarade han att 240 
UNF:are gick över till IOGT-NTO 2006. Han upplyste om att det finns stor potential då ett par tusen 
junisar kan gå över till UNF-ålder varje år, dem är vi dåliga på att värva, dessa skulle vi kunna få in med 
lite ansträngning. Han välkomnade sedan på engelska Muditha och Nilushi från Sri Lanka, som startat 
ungdomsorganisationen 4U, en systerorganisation till UNF. De har värvat 7000 på en månad. Kan de 
klara det så kan vi klara 4000 på två år, förklarade han. 

Patrik Möllhagen, UNF Ånge, ville berömma båda sidorna för deras argument under denna debatt. Han 
hade inget att tillägga förutom att han skulle vilja se någon sorts kompromiss som borde kunna uppnås, 
kanske 10 000 medlemmar på 3 år. 
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Emil Österlund, UNF Klippan, trodde inte att värvningsutskottet kommer ha järnkoll på allt som 
händer i Trollhättan, men han menade att när UNF:arna i Trollhättan behöver stöd med värvning. Han 
trodde att om vi alla lägger tre timmar per år på värvning så kan vi uppnå målet . Han tillade att han kan 
själv lägga 3 timmar varje vecka för något han brinner för. 

Stina Lisa Österström, UNF Low Rider, och Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, berättade att de 
blivit mycket peppade av Roberts anförande, och ansåg att man kan om man vill, och tror att det går att 
värva medlemmarna, men att det är svårt att därefter göra något med dem. De hänvisade till IOGT-
NTO:s 12 000 nya medlemmar och deras problem med efterarbetet. 

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, ansåg att alla argument som hörts för att öka antalet 
medlemmar också kan användas för att öka antalet betalande medlemmar till 80 %. 
 

§ 123  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD  

Röstlängden fastställdes med mentometerknappar till 123 ombud. 

§ 124  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE 
ARBETSPLAN 2008-2009 

David Persson, presidiet, förklarade hur arbetsordningen såg ut för besluten i denna fråga. Han 
meddelade att ett ytterliggare förslag inkommit angående tilläggsfråga 5 från Mats Andersson, UNF 
Luftballongen. Förslaget var en kompromiss mellan förbundsstyrelsen förslag på ett mål på 70 % 
betalningsfrekvens och Anna Kerstin Anderssons, UNF Indigo, förslag på ett mål på 80 % 
betalningsfrekvens. Mats Andersson förslog kongressen besluta 

att  höja betalningsfrekvensen till 75 %. 

David Persson, presidiet, förklarade att det i och med detta kommer finnas tre alternativ i tilläggsfråga 
5 och att denna omröstning kommer ske med mentometerknappar.  

Kongressen beslutade på området förebyggande arbete på arbetsplanen 

att  avslå tilläggsförslag 1 om att ändra meningen till att ”vi ska sträva efter att uppnå 10 000 
medlemmar” med 75 röster mot 44,  

att  bifalla tilläggsförslag 2 om att i arbetsplanen ta med att UNF ska peppa föreningar och 
distrikt, 

att bifalla tilläggsförslag 3 om att upprätta en elektronisk resursbank som alla har tillgång till på 
sobernet, 

att bifalla tilläggsförslag 3 att medlemmarna själva ska kunna uppdatera sina kunskaper och 
möjlighet att hjälpa till, 

att  bifalla tilläggsförslag 4 angående att genomföra minst 782 värvardagar per år, 

att  bifalla tilläggsförslag 4 om att tillsätta ett värvningsutskott att leda värvningen i landet.  

Röstningen om tilläggsfråga 5 angående att höja målet om betalningsfrekvens genomfördes med 
mentometersystemet med tre alternativ (70 %, 75 % och 80 %). Beslut fattades ej, då ordningsfråga 
lyftes. 
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§ 125  

ORDNINGSFRÅGA 

Ordningsfråga lyftes av Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, som påpekade att det elektroniska 
röstningssystemet med tre alternativ är olik kontrapropositionsvotering och därmed bör diskuteras 
innan den används. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, föreslog att man tar bort det alternativ som fått minst röster 
tills något förslag har mer än 50 %. 

Martin Knutsson, UNF, Trots allt!, tyckte att det var klart och smidigt som det var.  

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, påpekade att det var hennes fjärde kongress men ändå inte 
förstod röstningen, och önskade en redogörelse för fördelar och nackdelar med 
kontrapropositionsvotering. 

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, förklarade kontrapropositionsvotering, där förbundsstyrelsens 
förslag här var huvudförslag, och att vinnaren av de två tilläggsförslagen ställs mot huvudförslaget.  
Han ansåg att kontrapropositionsvotering är att föredra, då det är tydligare.  

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, ville veta vilken sorts demokrati vi skulle använda, och vill ha 
kontrapropositionsvotering på samtliga förslag. 

Kristoffer Johansson, UNF Svartbyn, vill ha en förklaring av ordet betalningsfrekvens. 

David Persson, presidiet, förklarade vad betalningsfrekvens är.  

Pontus Hallén, UNF Club Fortnight, läste ur arbetsordningen att alla tillfällen där mer än två alternativ 
finns ska ske genom kontrapropositionsvotering. 

David Persson, presidiet, förklarade att denna ordningsfråga inte kommer att behandlas då det står i 
mötesordningen hur röstningsproceduren ska gå till. Han bad om ursäkt för presidiets misstag.   

§ 126  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE 
ARBETSPLAN 2008-2009 

Kongressen beslutade  

att  avslå förbundsstyrelsens förslag om att höja antalet betalande medlemmar till minst 70 % 
varje år, 

att  avslå tilläggsförslag 5 om att siffran om betalningsfrekvensen ska ändras till 80 %, 

att  bifalla förslaget om att ersätta siffran om målet på 75 % betalningsfrekvens,  

att  efter votering med 70 röster mot 46 bifalla tilläggsförslag 6 om att sträva efter en 
könsfördelning på 50/50.  

§ 127  

SAKUPPLYSNING 

David Persson, presidiet, presenterade en sakupplysning om mentometersystemet, att när övre högra 
hörnet på skärmen är grönt så går det bra att rösta. 
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§ 128  

SAKUPPLYSNING 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, informerade om att det förslag som gick igenom i 
kontrapropositionsvoteringen inte var det förslag som fick flest röster i den 3-delade röstningen, vilket 
tyder på att det är viktigt att välja vilken metod man vill använda. Inget är mer korrekt än det andra.  

§ 129  

INFORMATION 

Mathias Lövström, presidiet, presenterade den fortsatta arbetsordningen på grund av den dåvarande 
förseningen på ca 2 timmar. 

§ 130  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE 
ARBETSPLAN 2008-2009 

Kongressen beslutade  

att fastställa arbetsplanen för 2008-2009 med ovan gjorda ändringar. 

§ 131  

SÅNG 

Mi Larsson, allsångsledare, ledde kongressen i ”Droger gör dig passiv”. Oskar Jalkevik och Salam 
Kaskas ur förbundsstyrelsen samt presidiet assisterade med rörelser. 

§ 132  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE UTBILDNINGSSYSTEM  

David Persson, presidiet, läste upp torgprotokollet.  

Huvudförslag: 
Förbundsstyrelsens förslag nr 2 angående Utbildningssystem  
 
Tilläggsförslag 1 

att  Det i Utbildningssystemet ska finnas en särskild kurs på ämnet jämställdhet och 
demokrati, 

att  Denna kurs kan ligga som en egen kurs tillsammans med UNF:aren och Ledaren, 
eller som en kurs under rubriken ”ideologikurs förebygg”, 

att  Denna kurs ska finnas med i kurspärmen. 

Tilläggsförslag 2 

att skapa en höjdaren GENUS. 
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Tilläggsförslag 3 

att  inrätta en central kommitté för ideologikurserna. 

Tilläggsförslag 4 

att  byta ut ”medlemmar i UNF som är aktiva och har en ledande roll…” mot 
”medlemmar i UNF som är aktiva och har eller vill ta en ledande roll”. 

Tilläggsförslag 5 

att utvärdera TEMA. 

 
David Persson, presidiet, lämnade ordet fritt. 

Stina Lisa Österström, lägger förslag på att det i sista stycket ska läggas till ”samt att i båda kursdelarna 
ska det ingå en utbildning i Första hjälpen”. 

Tilläggsförslag 6 

att meningen ”samt att i båda kursdelarna ska det ingå en utbildning i Första hjälpen” 
läggs till sist i stycket ”Ledaren”. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ansåg att kursen som gavs i Stockholm var jättebra och att 
alla borda ha den. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, tackade för att kongressen antagit arbetsplanen som han ansåg 
vara bra. Han berättade också att förbundsstyrelsen yrkade avslag på tilläggsförslag 1: jämställdhet och 
demokrati och avslag på tilläggsförslag 2: höjdaren Genus. Motiveringen var att detta inte är ett 
prioriterat område, enligt den nyss antagna arbetsplanen.  

Magnus Heimdahl, UNF Royal, lyfte förslag nr 10 över strecket som därmed blir tilläggsförslag nr 7.  

Tilläggsförslag 7 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att hjälpa de olika teamen att sätta ihop maillistor 
för distriktsstyrelserna i teamen eller även regionalt! 

Jobjörn Folkesson lyfte förslag nr 11 om förslag 5 bifalles. Detta förslag blir tilläggsförslag 8. 

Tilläggsförslag 8  

att  nytt TEMA-material tas fram. 

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, förtydligar att Jämställdhet- och demokratikursen inte är en del 
av någon annan kurs, utan en separat kurs.   

Malin Klasgren, Hirrvi Hyppää, och Anna Maria Mårstensson, UNF Hönsgården, lyfter förslag 7 som 
blir tilläggsförslag nr 9. 

Tilläggsförslag 9 

att efter varje avslutad kurs redovisa en resultaträkning över kursen ekonomi.  

Med tillägget  

att vid avslutad kurs lämna in en resultaträkning för att ge validitet för kursens 
ekonomi. Den ska ligga till grund för framtida ansökningar om kursbidrag. Den 
lägre gränsen borde vara 1000 kr.  
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§ 133  

ORDNINGSFRÅGA 

Streck i debatten begärdes.  

Simon Brehmer, UNF Tabergsdalen, yrkade avslag på streck i debatten då det hindrar den 
demokratiska processen då inte alla förslag diskuterats. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, påpekade att det är bättre att fatta korrekta beslut än snabba beslut. 

Christine Bokström, UNF Gävle, och Lina Boberg, UNF Smile, ansåg att vi hört alla förslag på torget 
redan. 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, anser att man inte bör sätta streck i debatten då alla förslag inte 
är lyfta, och att vi enligt arbetsordningen ska ha både debatt på torget och i plena.  

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, tyckte att det nya förslaget som lyfts i plena också bör få diskuteras. 
”Kämpa på!”. 

Isabel Jungstrand, UNF Aring, påpekar att det går att sätta upp sig på talarlistan efter att streck i 
debatten satts. 

Kongressen beslutar 

att  avslå streck i debatten 

§ 134  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

Ordinarie debatten fortsatte och David Persson, presidiet, släppte ordet fritt.  

Lars Svensson, UNF Luftballongen, lyfte förslag nr 6 som blir tilläggsförslag 10 

Tilläggsförslag 10 

att i stycket Ekonomi byta ut orden ”efter dessa kriterier” till ”i efterhand när följande 
kriterier uppfyllts”. 

David Svensson, UNF Silpinge, har skrivit förslag 10 och förklarade anledningen med att det finns 
maillistor i team Syd och att det fungerar mycket bra. 

Rasmus Åkesson, UNF Rasmus, kommenterade tilläggsförslag 1 och 2 och anser att jämställdhetsfrågor 
bör diskuteras på alla kurser, inte bara på de kurser där det finns intresserade människor. Han 
förtydligade även förslag nr 6 (tilläggsförslag nr 10).  

Jennifer Lergén, UNF Waria, uppmanade de som lagt förslag 1 och 2 att de jämkar sig med varandra.  

§ 135  

ORDNINGSFRÅGA 

Ett ombud ville att alla skulle vara tysta när någon talade i talarstolen då det var svårt att höra vad som 
sades. 
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§ 136  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

Magnus Hemidahl, UNF  Royal, anser att Anna Kerstins förslag om en egen kurs om jämställdhet och 
demokrati ska finnas, men att det även ska finnas jämställdhet i andra kurser. 

Ragnhild Karlsson, UNF Indigo, yrkar för bifall i Anna Kerstins tilläggsförslag nr 1, hon har gått kursen 
och anser att den borde spridas i UNF. Vill dock att man avslår förslag nr 2,då hon håller med Robert 
om att vi bör satsa våra huvudresurser på alkoholpolitik och kamratstöd.  

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, tyckte som Ragnhild och påpekar att visionen väger högre än de fyra 
pelarna. 

Emma McKeogh, UNF Unga viljor, ansåg att det är bra med helhetstänk, och att när vi nu får mindre 
pengar så kanske det är bra om vi får ihop det i slutändan och inte bör satsa på helt nya saker. 

Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, vill se mer av både genus och jämställdhet, tycker inte det går 
emot arbetsplanen. Även när vi ska bli mer utåtriktade inom alkoholpolitiken så har genus och alkohol 
har en stark koppling, det kan innebära att vi blir mer utåtriktade och får mer utrymme i debatten, 
något som hon ansåg att vi missar lite idag. 

Salam Kaskas, förbundsstyrelsen, pläderade att förbundsstyrelsen anser att arbetsplanen med dess 
fyra verksamhetsområden är bra, men därmed inte sagt att man inom dessa inte kan jobba med 
genusfrågor. Förbundsstyrelsen tycker dock inte att man ska göra andra kurser i utbildningssystemet. 
Det finns andra organisationer som jobbar mer framgångsrikt med dessa frågor än UNF, det är inte våra 
frågor att driva.  

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, tyckte det var kul att höra att det var en lyckad utbildning i 
Stockholm och att initiativet var bra, men han tycker inte att det är förbundets sak. 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, försökte redogöra för tre punkter. Ett: TEMA-materialet ska enligt 
förslaget uppdateras, inte göras nytt, för att åtgärda brister som kan upptäckas i en utvärdering. 
Exempelvis uppdatera TEMA-materialet med ny statistik. Två: att en kurs hamnar i 
utbildningssystemet innebär inte att det är en förbundskurs. Tre: det tredje förslaget kunde Jobjörn 
inte komma ihåg. 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!,  påpekade att man bör ta hänsyn till att kurser kostar pengar. 

§ 137  

ORDNINGSFRÅGA 

Streck i debatten yrkades 

Kongressen beslutar 

att sätta streck i debatten. 

§ 138  

ORDNINGSFRÅGA 

Ett ombud undrade hur det blir med maten och när den ska hämtas. 
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David Persson, presidiet, upplyste att den inte kommer att gå någonstans utan finns tillgänglig när 
förhandlingarna ajourneras. 

§ 139  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, uttryckte oro över förbundsstyrelsen inställning. Man kan 
lätt glömma grunden till UNF:s verksamhet om man bara satsar på politiska saker och då få felaktigt 
fokus. Han poängterar att tanken är att vi ska erbjuda nykter verksamhet för ungdomar och att 
demokratikursen är viktig för att få med folk. 

Rasmus Åkesson, UNF Rasmus, undrade fortfarande över ekonomin, hur pengarna ska betalas ut. 
Bidraget på 5000 om man uppfyller kriterierna, hur och när betalas de ut? Han påpekade också att det 
finns andra förbund som tar upp genusfrågan. 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, kom plötsligt ihåg sin tredje fråga och ställde den. Han undrade vilka 
förbund som förbundsstyrelsen menade att vi ska samarbeta med i jämställdhetsfrågor, då han själv 
inte kan komma på några. 

Helena Jacobsson, UNF Morgonstjärnan, upplyste kongressen om att demokrati- och 
jämställdhetskursen är billig i drift och pengar för att ordna den inte borde vara några problem. Hon 
påpekade också att Anna Kerstin inte anordnade kursen själv utan att hon också hjälpt till. 

Magnus Heimdahl, UNF Royal, påpekade att bara för att kurser är med i utbildningssystemet så 
behöver de inte anordnas på förbundsnivå. Vi har distrikt, föreningar och pengar att söka, så ekonomin 
kan nog ordnas. Jämställdhet och genus är en stor fråga kopplad till alkoholpolitik, och han undrade 
varför vi inte kan arbeta mot alkoholproblemen på den vägen. 

Louise Pedersen, UNF Svartbyn, vill lyfta förslag 8, men får avslag då streck i debatten satts tidigare. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, gav några snabba svar. Han berättade att förbundsstyrelsen inte 
har gjort upp någon detaljplan för hur utbetalningar ska ske. Vad gäller organisationer som arbetar med 
genus- och jämställdhetsfrågor så rabblade han upp ett antal, inklusive Ung vänster och Röda korset 
ungdomsförbund, LSU, Vi unga och RFSL ungdom med flera. Han ansåg också att det är olyckligt att 
förbundsstyrelsen blir beskyllda för att vara dåliga på jämställdhet när så mycket fokus lagts på sådana 
saker, frågan är om frågan ska vara med i utbildningssystemet, vilket inte förbundsstyrelsen anser. 

Ellen Lindgren, UNF Wendelsberg, ansåg att TEMA-pärmarna borde utvärderats tidigare, men då det 
inte skett lades ett kongressförslag. Hon förtydligade att det var det som förslaget handlade om. 

Josefin Eklund, UNF Polhem, ville gå Anna Kerstins kurs och anser att det är viktigt med genusfrågor. 
Hon berättade att hon tänkte som tjej att ”inte ska väl jag gå upp och plädera för detta. Just därför 
behövs kursen, för så hade aldrig en kille tänkt”.  

Sara Lundell, framtidsutskottet, påpekade att utskottets förslag har glömts bort och berättade att de 
anser att man kan ha kursen på regionalnivå.  

§ 140  

AJOURNERING 

Mötet ajournerades kl 17:28 för att presidiet ska få ordning på förslagen inför beslut om 
utbildningssystemet. Ombuden skall återsamlas 17:35. 
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§ 141  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA  

Kl 17.35 återupptogs mötet. Presidiet berättade att det är dags för middag. 

§ 142  

AJOURNERING 

Mötet ajournerade förhandlingarna till fördel för middag. Förhandlingarna ska återupptas kl 18.15 för 
beslut om utbildningssystemet 

§ 143  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

David Persson, presidiet, återupptar förhandlingarna kl 18.20 för att låta kongressen gå till beslut. 

Kongressen beslutar  

att  återuppta förhandlingarna 

§ 144  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD  

Kongressen beslutade  

att  fastställa röstlängden till 113 ombud. 

§ 145  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

David Persson, presidiet, redogjorde för beslutsordningen. 

§ 146  

ORDNINGSFRÅGA 

Martin Knutsson, framtidsutskottet, ville veta om förbundsstyrelsen har jämkat sig med deras förslag, 
eller om det har fallit bort ur torgprotokollet av någon anledning. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen har jämkat sig med utskottet. Det 
som står som förbundsstyrelsen förslag är jämkat med framtidsutskottets förslag. I huvudförslaget 
ingår framtidsutskottets två att-satser. 
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§ 147  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

David Persson, presidiet, upplyste att i och med att förbundsstyrelsens förslag är huvudförslaget och 
de jämkat sig med framtidsutskottet så är framtidsutskottets förslag med i huvudförslaget. Han 
påpekar att det har blivit otydligt i torgprotokollet. Det finns ändringsförslag på första att-satsen på 
framtidsutskottets att-satser. 

§ 148  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD  

Ombud anlände 

Kongressen beslutade  

att justera röstlängden till 116 ombud. 

§ 149  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

David Persson, presidiet, frågade om ombudsförsamlingen var redo att gå till beslut. 

Kongressen beslutade 

att gå till beslut. 

§ 150  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD  

Ett ombud anlände snabbt och högljutt 

Kongressen beslutade  

att justera röstlängden till 117 ombud. 

§ 151  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

Kongressen beslutade efter votering   

att  det i utbildningssystemet ska finnas en särskild kurs på ämnet jämställdhet och demokrati 
enligt tilläggsförslag 1.  

Kongressen beslutade  

att denna kurs kan ligga som en egen kurs tillsammans med UNF:aren och Ledaren, eller som en 
kurs under rubriken ”ideologikurs förebygg”.  
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att denna kurs ska finnas med i kurspärmen. 

Ida Karlsson och Oskar Augustson, båda UNF Opposition, reserverar sig mot beslutet att anordna en 
jämställdhets- och demokratikurs med motiveringen att ”jämställdhetsfokus tycks innebära att 
människors kön även fortsättningsvis ska/kommer att spela roll. För jämställdhet – mot feminism!” 

Kongressen beslutade 

att  genusfrågan ska ingå i demokrati- och jämställdhetskursen, 

att avslå förslaget att skapa en höjdaren Genus, 

att  avslå tilläggsförslag 3 om att inrätta en central kommitté för ideologikurserna, 

att byta ut ”medlemmar i UNF som är aktiva och har en ledande roll…” mot ”medlemmar i UNF 
som är aktiva och har eller vill ta en ledande roll” i enlighet med tilläggsförslag 4. 

§ 152  

SAKUPPLYSNING 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, informerade om att tilläggsförslag 5 och 11 egentligen inte var tänkta att 
stå mot varandra, utan att 11 var ett tilläggsförslag till 5. Beslutsordningen ändrades dock inte. 

§ 153  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

David Persson, presidiet, återupptog beslutsprocessen. 

Kongressen beslutade 

att utvärdera TEMA-materialet i enlighet med tilläggsförslag 5. 

att avslå tilläggsförslag 11 om att ta fram ett nytt TEMA-material, nya temapärmar, efter en 
utvärdering. 

att i stycket ekonomi byta ut orden ”efter dessa kriterier” till ”i efterhand när följande kriterier 
uppfyllts” i enlighet med tilläggsförslag 6. 

§ 154  

SAKUPPLYSNING 

Malin Klasgren, UNF Hirrvi Hyppää, informerade och förtydligade deras tilläggsförslag, att om kursen 
har ett överskott över 1 000 kr så ska pengarna lämnas tillbaka, resten får behållas. 

§ 155  

SAKFRÅGA 

Anna Maria Mårtensson, UNF Hönsgården, förtydligar förslaget var att man skulle få 5000 kr när man 
anordnar en kurs, förslaget ämnar innebära att när man får pengar från förbundet så ska man också 
redovisa resultatet. 
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§ 156  

ORDNINGSFRÅGA 

Ett ombud tar upp en ordningsfråga, då denne anser att hela frågan kan vara irrelevant beroende på när 
pengarna skickas för kursen – i förhand eller efterhand. 

§ 157  

FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE 
UTBILDNINGSSYSTEM  

David Persson, presidiet, förklarar att då denna information inte finns tillgänglig kan beslut tas ändå. 

Efter ett antal försök med tveksamma voteringar beslutade kongressen  

att efter varje avslutad kurs visa en resultaträkning över kursens ekonomi, med 67 röster mot 51, i 
enlighet med tilläggsförslag 7. 

att avslå förslaget att inför varje avslutad kurs skall en resultaträkning för att ge validitet för 
kursens ekonomi. Det ska ligga till grund för framtida ansökningar om kursbidrag. Den lägre 
gränsen är 1000 kr. Förslaget avslogs med 61 röster mot 44. 

Torunn Folkesson, UNF Tåilu, och Martin Winnfors, UNF Zätisarna, reserverade sig mot beslutet. De 
anser att ”motivet bakom förslaget bygger mycket på att inte lita på andra människor. Att man skall 
behöva betala tillbaka sökta pengar är ett onödigt arbete då föreningar säkert kommer att söka pengar 
för ett arrangemang igen.”  

Kongressen beslutade  

att förbundsstyrelsen får i uppgift att hjälpa de olika teamen att sätta ihop maillistor för 
distriktsstyrelserna i teamen eller även regionalt, i enlighet med tilläggsförslag 8, 

att meningen ”samt att i båda kursdelarna ska det ingå en utbildning i första hjälpen” under 
rubriken ”Ledaren”, i enlighet med tilläggsförslag 9, 

att fastställa utbildningssystemet med ovanstående ändringar. 

§ 158  

ORDNINGSFRÅGA  

Arrangörerna och presidiet föreslår kl 19:17 att kongressen ajourneras för kvällen för att hinna med 
kvällens aktiviteter. I gengäld upptas förhandlingarna imorgon med torg 5 och förhandlingarna kan 
imorgon eventuellt vid behov pågå sent in på natten. 

§ 159  

SAKUPPLYSNING 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade att kvällens aktiviteter är riktade speciellt mot UNF 
därmed bör UNF närvara. Han anser att ombudsförsamlingen behöver ett break. Han föreslår att vi 
imorgon kör på, om det så skulle behövas till kl 01. 
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§ 160  

ORDNINGSFRÅGA 

Ett ombud undrar vad de ska göra med mentometerknapparna när de lämnar salen. 

§ 161  

ORDNINGSFRÅGA 

Ett ombud ville veta när plena om torg 3 skulle ske. 

§ 162  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING ORDNINGSFRÅGA  

David Persson, presidiet, informerar om att mentometerknapparna med fördel kan lämnas på stolarna 
för att spara tid vid nästa session.  

§ 163  

ORDNINGSFRÅGA 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, föreslog streck i debatten. 

§ 164  

SAKUPPLYSNING 

Ett ombud upplyste kongressen om att det fortfarande finns förslagsrätt om kongressen bifaller streck 
i debatten. 

§ 165  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING ORDNINGSFRÅGA  

Kongressen beslutade  

att sätta streck i debatten.  

§ 166  

INFORMATION 

Presidiet diskuterade med arrangörerna om kvällens aktiviteter och David Persson, presidiet, 
presenterade återigen alternativen för kongressen. 
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§ 167  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM ORDNINGSFRÅGA  

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, föreslog att ta plena om torg 3 samma kväll. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, föreslog att kongressen skulle behandla torg fem samma kväll.  

Emil Österlund, UNF Klippan, yrkade bifall för förslaget att ajournera för kvällen och köra hårt 
imorgon istället. 

Magnus Heimdahl, UNF Royal, föreslog att vi kör igång istället och tar torg 5 ikväll.  

Linda Engström, UNF QL utan U, ansåg att det är tråkigt att stressa sig igenom den demokratiska 
processen och önskade att alla skulle komma ihåg att det är jobbigt när demokratin blir begränsad av 
tiden. 

Christine Bokström, UNF Gävle, anser att det vore tråkigt om riksmästerskapskampen imorgon skulle 
behöva utgå, då vissa redan satt ihop lag. 

§ 168  

INFORMATION 

Jens Lindh, generalsekreterare, informerar att scenprogrammet sätter igång 21, men prova-på-
aktiviteter håller på hela tiden fram till dess, så det finns fortfarande möjligheter att vara med på dessa. 
Sedan börjar Drogvägrarnas kulturfestival kl 22:15. 

§ 169  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM ORDNINGSFRÅGA – ÄNDRING AV DAGORDNING 

David Persson, presidiet, redogjorde för de liggande förslagen. 

att ajournera mötet för dagen och ta plena 3 och torg 5 efterföljande dag. 

att köra tills vi kommer i fas, med plena på torg 3 och torg 5 samma kväll. 

att  ta plena om torg 3 samma kväll 

Kongressen beslutade genom kontrapropositionsvotering 

att ajournera mötet för dagen och ta plena 3 och torg 5 imorgon. Med rösttalet 67 mot 48 

att avslå förslaget att köra tills vi kommer i fas, med plena på torg 3 och torg 5.  

att avslå förslaget att ta plena om torg 3 ikväll.  

Christine Bokström, UNF Gävle, reserverar sig mot beslutet med motiveringen att hon anser att det 
inte är en lika viktig kvällsaktivitet innan 21 ikväll än vad det är imorgon. Det har redan gått så mycket 
tid så det känns lite meningslöst. 

Lina Boberg, UNF Smile, reserverar sig mot beslutet med motiveringen att hon inte anser att övriga ska 
bestämma vilka kvällsaktiviteter som hon tycker är viktiga. 
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§ 170  

AJOURNERING 

Mötet ajournerades och förhandlingarna återupptas imorgon kl 8:30. 
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Fredag den 6 juli 2007 FJÄRDE SESSIONEN  
Ordf: Andrea Ström Fredriksson 
 Lage Rahm 
Sekr:  Kamilla Andersson 
 Hanna Fredin 

§ 171  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA  

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, hälsade god morgon och uppmanade ombuden att vara effektiva 
under dagen.  

Kongressen beslutade  

att  återuppta förhandlingarna klockan 08.33 och börja med föredragning inför torg 5. 

§ 172  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 11 OCH 12 ANGÅENDE STADGEÄNDRING  

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, föredrog sin motion nummer 11. Hon tyckte att det har varit ett 
problem att man har kunnat starta nya föreningar för att få fler ombud till kongressen. Hon hoppades 
också att alla har läst hennes pedagogiska förklaringar i motionen. Efter att ha suttit i program- och 
stadgeutskottet har hon dock ändrat sig lite och kommer nu att stå bakom det förslag program- och 
stadgeutskottet har lagt, men om någon annan tycker att motionen är bra så får de gärna tycka det. Hon 
föreslog i motionen kongressen besluta  

att  ombuden fördelas på distrikt i stället för föreningar, 

att  varje distrikt beslutar om huruvida ombuden ska väljas av distriktet eller 
föreningen.  

Mats Andersson, UNF Luftballongen, föredrog sin motion nummer 12. Han berättade att han hade 
skrivit motionen med sin syster. Hon hade redan sagt det mesta han ville ha sagt, men han tänkte inte 
jämka sig med program- och stadgeutskottet. Däremot tänkte han lägga ett ersättningsförslag på 
torget, men om någon tycker att motionen är bra så får de gärna tycka det. Han föreslog i sin motion 
kongressen besluta  

att  ombuden fördelas på distrikt i stället för föreningar, 

att  distriktet sedan fördelar sina ombud på föreningarna enligt Ojämkad 
uddatalsmetod.  

Andreas Ericsson, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen har lagt ett eget förslag om 
ombudsfördelning. De föreslog därför kongressen besluta  

att anse motionen besvarad.  

Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet, berättade att utskottet har yttrat sig gällande alla 
motioner inklusive förbundsstyrelsens förslag och att de kommer att föredra sitt yttrande när 
förbundsstyrelsen har föredragit sitt förslag. 
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§ 173  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 20 ANGÅENDE ATT STARTA EN GYMNASIESKOLA INOM 
SEKTORN ANT, ALKOHOL, NARKOTIKA TOBAK  

Motionären Henrik Pettersson var inte närvarande så motionen ansågs därför föredragen. Han 
föreslog kongressen besluta  

att UNF startar en gymnasieskola, 

att  motionsskrivaren ser till UNF får tillstånd att starta en skola tillsammans med 
förbundsstyrelsen. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen ansåg alla sina svar på 
motionerna 20-27 föredragna redan eftersom det är lite ont om tid och vi redan ligger efter. 
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  avslå motionen i sin helhet. 

Historieutskottet ansåg sitt yttrande och kommande yttranden redan föredragna. De föreslog 
kongressen besluta  

att  avslå motionen i sin helhet. 

§ 174  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 21 ANGÅENDE VEGETARISK MAT  

Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, föredrog motionen. Hon tyckte inte att det var så 
komplicerat eftersom motionen redan hade tagits beslut om på kongressen i Piteå. Eftersom beslutet 
inte hade efterlevts lade de motionen igen, tillsammans med ett tilläggsförslag som dök upp på ett 
mötestorg i Piteå om att det ska vara bra vegetarisk mat. Häromdagen fick hon t.ex. ris och grönsaker 
vilket inte är så näringsrik mat. När hon lagar mat på kurser brukar hon laga vegetarisk mat åt alla, 
eftersom hon kan det och det är lätt då, men alla kan inte det. Apropå förbundsstyrelsens svar om att 
det finns en vegetarisk kokbok i kurspärmen så vill hon gärna se den, för det har hon inte gjort än. 
Motionärerna föreslog kongressen besluta  

att animalisk och vegetarisk kost ska vara likställda, det vill säga att man måste kryssa i 
om man vill ha köttmat, eller om man vill ha vegetarisk mat, på alla UNF:s kurser 
och arrangemang, 

att kvaliteten på den vegetariska maten ska förbättras avsevärt, så att massproducering 
av vegetarisk föda ej innebär en försämrad kosthållning för deltagarna, samt 

att UNF tar fram en liten enkel vegetarisk kokbok med ett tiotal goda rätter, i pdf-
format, med tips på hur mycket mat som går åt andra tips som kan vara bra att ha 
när man planerar maten på ett UNF-arrangemang. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  bifalla den första att-satsen, 

att  avslå den andra att-satsen till förmån för: 

att  det skall strävas efter att alla skall få möjlighet att äta så god mat som möjligt, samt 

att  anse den tredje att-satsen besvarad. 
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Jobjörn Folkesson, historieutskottet, ville bara poängtera att förbundsstyrelsen har föreslagit avslag på 
en motion som bifölls förra kongressen men förbundsstyrelsen har misslyckats med att genomföra. 
Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att bifalla den första att-satsen i motionen, 

att bifalla den andra att-satsen i motionen, 

att anse den tredje att-satsen i motionen besvarad, samt 

att avslå förbundsstyrelsens tredje att-sats till förmån för: 

att det skall strävas efter att alla skall få möjlighet att äta så bra mat som möjligt.  

§ 175  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 22 ANGÅENDE MOTDRAG  

Motionären Christian Ranevi var inte närvarande så motionen ansågs därför föredragen. Han föreslog 
kongressen besluta  

att  Motdrag ska erbjudas för kostnadsfri prenumeration till skolbibliotek på högstadie- 
och gymnasieskolor och högskola/universitet, ungdomsgårdar och andra 
mötesplatser för ungdomar mellan 13 och 25 år.   

Förbundsstyrelsen, föreslog kongressen besluta  

att marknadsföra och verka för att fler ska prenumerera på Motdrag. 

Historieutskottet, föreslog kongressen besluta  

att avslå motionen i sin helhet, till förmån för: 

att förbundsstyrelsen aktivt skall marknadsföra och verka för att fler ska prenumerera 
på Motdrag. 

§ 176  

FÖREDRAGNING AV MOTION 23 ANGÅENDE DISTRIKTSSTYRELSEKURSER  

Motionärerna Fanny Gelotte och Viktor Mauritz var inte närvarande så motionen ansågs därför 
föredragen. De föreslog kongressen besluta  

att förbundet ansvarar för att de nyvalda distriktsstyrelserna varje år erbjuds en 
kostnadsfri utbildning i styrelsearbete, samt 

att dessa kurser genomförs regionvis och inom en månad efter sista datumet för att ha 
distriktsårsmöte. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att avslå första att-satsen,  

att bifalla andra att-satsen, samt 

att förbundet har initiativ och budgetansvar för regional distriktsstyrelseutbildning. 
Detta ska ske i samarbete med arrangerande distrikt och de deltagande distrikten 
får räkna med en mindre ekonomisk insatts. 
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Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att avslå första att-satsen i motionen, till förmån för: 

att förbundet ansvarar för att de nyvalda distriktsstyrelserna varje år erbjuds en 
utbildning i styrelsearbete,  

att bifalla andra att-satsen i motionen, samt 

att avslå förbundsstyrelsens tredje att-sats 

§ 177  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 24 ANGÅENDE E-POSTLISTOR OCH E-NYTT  

Distriktsstyrelsen UNF Skåne ansåg motionen föredragen. De föreslog kongressen besluta  

att  kansliet ska med fältkonsulenternas hjälp stå för insamling och sammanställning av 
kontaktuppgifter till förtroendevalda på olika nivåer inom UNF samt olika utskott, 
och skapandet av e-postgrupper i samband med det nya communityt,  

att  nya användarprofiler för varje distrikts DO, DS samt en uppsamlande profil för 
UNF:s alla DO skapas i den gemensamma adressboken, och att dessa uppdateras 
vid varje nyval av styrelse samt vid andra förändringar som rapporteras till kansliet, 
samt 

att  alla registrerade medlemmar på Sobernet automatiskt får E-nytt, med möjlighet att 
senare avregistrera sig från nyhetsbrevet. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  bifalla den första att-satsen, 

att  anse den andra att-satsen i motionen besvarad enligt ovan, samt 

att  bifalla den tredje att-satsen. 

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att bifalla den första att-satsen, 

att anse den andra att-satsen besvarad enligt förbundsstyrelsens motivering ovan, 
samt 

att bifalla den tredje att-satsen. 

§ 178  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 25 ANGÅENDE TURNÉBUSS  

UNF Royal, Vänersborg, ansåg motionen föredragen. De föreslog kongressen besluta  

att  UNF köper in/hyr en miljövänligt driven buss för det ändamålet. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att avslå motionen. 

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  
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att avslå motionen. 

§ 179  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 26 ANGÅENDE VÄRVNINGS- OCH 
MARKNADSFÖRINGSTURNÉ  

UNF Kronoberg genom Vidar Aronsson ansåg motionen föredragen. Han föreslog kongressen besluta  

att  ge uppdraget till FS att till 2008 års budget sätta till ekonomiskt stöd, samt under 
2008 genomför bildandet av en grupp drivna och engagerade UNF:are som under 
några veckors tid turnerar UNF Sverige, vars syfte är att få igång värvandet över 
Sverige. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att bifalla motionen i sin helhet. 

Historieutskottet föreslog kongressen besluta  

att bifalla motionen i sin helhet. 

§ 180  

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 27 ANGÅENDE FORTSATT HÖGSKOLESATSNING  

Motionärerna UNF Lansen var inte närvarande så motionen ansågs därför föredragen. De föreslog 
kongressen besluta  

att UNF ska fortsätta göra en högskolesatsning.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  bifalla motionen i sin helhet. 

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta  

att  bifalla motionen i sin helhet. 

§ 181  

FÖREDRAGNING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE NYA STADGAR 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen och riksstyrelsen, sprang fram till talarfåtöljen under nedräkning. 
Han hann fram innan ett. Han berättade att han skulle hålla sig kort och att man kan ställa frågor på 
torget sen, där Mikaela Bexar som har suttit i stadgerevideringsgruppen för UNF också kommer att 
vara med.  

Robert berättade att redan på förra kongressen klubbades en ganska omfattande revidering igenom. 
Efter det tillsattes en gemensam revideringsgruppp för IOGT-NTO, Junis och UNF. Det som typ har 
hänt är att man har tagit UNF:s fantastiska förslag från förra kongressen och har använt den som mall 
för att ta fram ett gemensamt förslag . Det är därför inte jättestora ändringar för UNF:s del. Dock finns 
några ändringar, som t.ex. att man inte ska behöva skriva på för att avlägga medlemslöftet så att det ska 
gå att göra även på internet. Robert hoppades att ombudsförsamlingen hade läst förslaget och ställer 
mycket frågor på torget sen. 
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Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att fastställa framlagt förslag till nya stadgar för IOGT-NTO, UNF och Junis samt 

att stadgarna ska gälla från och med 2007-07-09. 

Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet, sa att 60 sidor stadgar är mycket men att han tänkte gå 
igenom lite kortfattat vad program- och stadgeutskottet har tänkt i sitt yttrande tillsammans med de 
andra utskotten. Han påpekade att det är viktigt att veta att de är ense med de andra förbundens 
utskott, då det enligt stadgarna är väldigt viktigt att man ska vara eniga. Det måste också vara 
kvalificerad majoritet för att ändra stadgarna, annars måste beslutet tas på två kongresser efter 
varandra. Program- och stadgeutskottet tyckte inte medlemsbegreppet i punkten 1:3 var särskilt bra 
utrett, det kan bli mycket bättre, men det förslag som är nu är ändå bättre än det förra som var väldigt 
luddig.  

De föreslog också lite ändringar angående närvarorätt och rösträtt på kongress, distriktsårsmöte och 
kretsårsmöte, eftersom junis-medlemmar i vissa fall inte har avlagt nykterhetslöftet och att de i sådana 
fall bara ska ha närvarorätt och inte yttranderätt. Sen handlar det om lite formalia, t.ex. att byta plats på 
punkter så att det ser bra ut och lite förtydliganden om att det handlar om ordinarie och extrakongress. 
Deras femte, sjätte, sjunde och åttonde att-sats handlar om att definiera redan i stadgarna hur många 
ledamöter det minst måste vara. I de tre efterföljande att-satserna handlar det om att det ska vara 
minst en förtroendevald revisor, förutom på förbundsnivå där det bara ska stå att vi väljer gemensamt. 
I punkten 4:7 vill de stryka sista meningen då den redan står på andra ställen och att det bl.a. blir svårare 
att ändra stadgarna sen p.g.a. det.  

Anna Kerstin Andersson, också program- och stadgeutskottet, tog över talarfåtöljen och berättade att 
det har tillkommit fler att-satser som de har kommit på efter utskottshelgen. Dessa fanns på papper 
som inte var utdelade än men som skulle finnas vid skärmen. De handlade mest om språkfel och att  
ändra till modernare språk, till exempel att revideringsgruppen i sitt förslag har ändrat ”därmed lovar 
jag” till ”härmed lovar jag” i medlemslöftet. Detta medför att innebörden i löftet skulle kunna bli en 
annan, alltså en liten men ganska viktig språklig miss. Meningen var inte att ändra nykterhetslöftet 
innebörd. En annan detalj är att i punkt 3:6 står det inte hur många rösträknare det ska vara på ett 
distriktsårsmöte fast det står om föreningsmöte och kongress. Program- och stadgeutskottet föreslog 
kongressen besluta  

att ge riksstyrelsen till uppdrag att utreda och ge förslag på revidering av 
medlemsbegreppet i 1:3, 

att lägga till meningen ”Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt.”, samt 
stryka ”närvar- och” i första meningen i paragrafen 2:5, 3:5 och 5:3, 

att byta plats på punkten 2:6 b) och 2:6 c), på 3:6 b) och 3:6 c), på 4:4 b) och 4:4 c) och på 
5:4 b) och 5:4 c), 

att lägga till ordet ordinarie först i rubriken 2:2 och 3:2 samt stryka det första orden 
ordinarie i samma paragrafer i texten, 

att  lägga till, efter den fras som i förslaget står på 2:6 q), ”, minst 7 ledamöter”, 

att lägga till, efter den fras som i förslaget står på 3:6 p), ”, minst 3 ledamöter”, 

att lägga till, efter den fras som i förslaget står på 4:4 p), ”, minst 3 ledamöter”, 

att lägga till, efter den fras som i förslaget står på 5:4 q), ”, minst 5 ledamöter”, 

att stryka ordet tillsammans  i 2:12 och ersätta det med ”…gemensamt, däribland minst 
en förtroendevald”, 
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att  stryka ordet tillsammans  i 3:12 och ersätta det med ”…gemensamt, däribland minst 
en förtroendevald”, 

att  stryka ordet tillsammans i 4:9 och ersätta det med”…gemensamt, däribland minst 
en förtroendevald,”, 

att stryka ordet tillsammans i 5:8 och ersätta det med gemensamt, 

att stryka sista meningen i 4:7,  

att med ovanstående ändringar anta de nya stadgarna för UNF.  

Program- och stadgeutskottets till, ändringsförslag som berör alla tre förbunden. Program- och 
stadgeutskottet föreslog kongressen besluta 

att i § 1:4 ändra första ordet i medlemslöftets andra mening (”Härmed”) till ”Därmed”, 

att i § 2:6 ändra sista meningen till: ”Protokollet från kongressen ska inom fyra 
månader lämnas till den avgående och den nytillträdda förbundsstyrelsen, 
ombuden, revisorerna och distrikten samt hållas tillgängligt för föreningar och 
kretsar.”, 

att § 2:10 ändra tredje meningen till: ”Beslut fattas efter omröstning bland ledamöterna 
från de förbund som har valt att lämna över respektive fråga till riksstyrelsen.”, 

att i § 3:6 ändra punkt e) till: ”val av ordförande och sekreterare för mötet, minst två 
rösträknare och minst två protokolljusterare”, 

att i § 3:10 ändra tredje meningen till: ”Beslut fattas efter omröstning bland 
ledamöterna från de distrikt som har valt att lämna över respektive fråga till 
distriktsrådet.”, 

att i § 4:2 ändra andra styckets första mening till: ”Föreningens årsmöte ska hållas före 
februari månads utgång varje år på den tid och plats som föregående årsmöte har 
beslutat.”, 

att i § 4:4 ändra punkt m) till: ”beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte”, 

att i § 5:1 ändra andra styckets andra mening till: ”Distriktsrådet kan om det finns 
särskilda skäl besluta att en krets ska omfatta fler kommuner eller en del av en 
kommun.”, 

att i § 5:5 ändra tredje stycket till: ”Om kretsen bedriver juniorverksamhet i en 
juniorförening ska årsmötet utse en ansvarig juniorledare som ska ingå i styrelsen.”, 

att i § 6:4 ändra punkt d) till: ”riksstyrelsens sammansättning och funktion (§ 1:2, 2:1, 
2:9, 2:10)”, samt 

att i § 6:4 ändra sista meningen till: ”Dessutom betraktas § 16 och § 21 i NSF:s stadgar 
som stadgar som rör förhållande till annat förbund.”. 

Ändringsförslag som bara rör UNF 

att i § 4:11 ändra sista meningen till ”Lokaler som en förening, ett distrikt eller 
förbundet äger ska vara alkohol-, narkotika-, och tobaksfria.”. 

Ändringsförslag som endast berör IOGT-NTO 

att i § 3:8 ändra andra stycket till: ”Distriktsstyrelsen ska ge stöd åt föreningarna och 
medverka till förnyelse, effektivitet och struktur.”. 
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Ändringsförslag som endast berör IOGT-NTO och IOGT-NTOs Juniorförbund 

att i § 2:6 ändra punkt e) till: ”val av ordförande och sekreterare för kongressen, minst 
två rösträknare och minst två protokolljusterare”. 

§ 182  

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE 
OMBUDSFÖRDELNING  

Andreas Ericsson, förbundsstyrelsen, småjoggade fram och hann nästan fram till talarfåtöljen innan 
nedräkningen var nere på noll. Han berättade att han är medlem i IOGT-NTO och att det möjligtvis är 
därför han var lite sen upp. Förbundsstyrelsen har funderat lite på hur de skulle lösa problemet med att 
man kan dela upp sin förening i t.ex. fem små föreningar och på så vis få fem gånger så många röster. 
Dessutom är distrikten väldigt viktiga för UNF, dock har de ingen rösträtt efter beslut på kongressen i 
Stockholm. Distrikten har visat sig vara väldigt viktiga på vissa ställen där det har funnits mycket 
verksamhet, bra samordning och bra koll på vad som händer lokalt. När distrikten avvecklades så såg 
man att det kanske inte var så lyckat eftersom starka distrikt är en styrka för föreningarna. I 
förbundsstyrelsens förslag ändras föreningarnas ombudsantal från två till en, plus 40 ombud som ska 
fördelas genom ojämkad uddatalsmetod. Förbundsstyrelsen tycker att distrikten borde få två ombud 
så att de kan göra sin röst hörd. Andreas trodde att det nog också är bra för åldersfördelningen, han 
menade att det kanske saknas några äldre i ombudsförsamlingen. De har därför skrivit en lång att-sats, 
så att det blir verkligt tydligt och rätt i stadgarna. Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att  §10 Kongressombud i stadgarna ändras från 

§ 10 Kongressombud 

Föreningsårsmötet väljer ombud och om möjligt dubbla antalet ersättare till 
kongressen. Det ska anges i vilken ordning ersättarna ersätter ombud som får 
förhinder. Varje förening har rätt att skicka ombud till en ordinarie kongress om 
den senast den 31 december året före kongressen har rapporterat att den har haft 
verksamhet under året. Varje rapporterande förening representeras av minst två 
ombud. Dessutom fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod ytterligare 40 platser 
efter hur många betalande förbundsmedlemmar föreningarna hade den 31 
december året före kongressen. 

till 

§ 10 Kongressombud 

Föreningsårsmötet väljer ombud och om möjligt dubbla antalet ersättare till 
kongressen. Det ska anges i vilken ordning ersättarna ersätter ombud som får 
förhinder. Varje förening har rätt att skicka ombud till en ordinarie kongress om 
den senast den 31 december året före kongressen har rapporterat att den har haft 
verksamhet under året. Varje rapporterande förening representeras av minst ett 
ombud. Dessutom fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod ytterligare 40 platser 
efter hur många betalande förbundsmedlemmar föreningarna hade den 31 
december året före kongressen. Därtill väljer distriktsårsmötet två ombud och om 
möjligt dubbla antalet ersättare till kongressen Det ska anges i vilken ordning 
ersättarna ersätter ombud som får förhinder. Varje distrikt har rätt att skicka 
ombud till en ordinarie kongress om den senast den 31 december året före 
kongressen har rapporterat att den har haft verksamhet under året. 

Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet, tyckte det var jättekul att förbundsstyrelsen inser att 
något är fel. Utskottet kan dock inte nöja sig med förslaget. Program- och stadgeutskottet har därför 
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skrivit ett ganska långt motförslag. I huvudsak har de sett samma brister som förbundsstyrelsen från 
början, men de har också sett andra brister. Vidar menade att det går ganska trögt på kongressen nu och 
att en stor anledning kan vara att vi är väldigt många. Med tanke på att UNF vill öka medlemsantalet till 
150 föreningar tror program- och stadgeutskottet att det kan bli väldigt många ombud om man skickar 
ombud per förening. Det tråkiga med förbundsstyrelsens förslag är att de som inte har distrikt inte kan 
skicka några ombud från distriktet/regionen, det är därför utskottet har lagt sitt förslag.  

Vidar berättade att det är lite halvkrångligt att få till ett bra ombudsfördelningssystem och att de 
verkligen har tänkt igenom stadgarna, till och med så mycket att de fortsatt efter utskottshelgen. Detta 
innebär att de har ett tilläggsförslag, som de har fått hjälp av Mikaela Bexar med, till det förslag som 
finns med i handlingarna. De vill ha totalt 100 ombud, inte mer. Det blir då enklare att driva den 
demokratiska kongressen. De vill ha två ombud i grund från varje distrikt, de resterande 50 ombuden 
ska fördelas med ojämkad uddatalsmetod, proportionerligt mot antalet betalande medlemmar. Har 
man inget distrikt fördelas det till regionen. Det finns bestämmelser om vad en region är. Anledningen 
till att de vill fördela ombuden på enbart distrikt är dels för att det finns många bra människor som är 
engagerade i distriktet men dels också för att det känns som att de som håller ihop i distrikten har läst 
handlingarna ordentligt, de vet hur de ska rösta och går inte upp i talarstolen tio gånger för mycket. 
Han uppmanade till diskussion på torget, eftersom han var övertygad om att det är bättre än de andra 
förslagen. Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta 

att avslå förbundsstyrelsens förslag i sin helhet, 

att  paragraf 2:4 i stadgarna skall ersättas med texten:  

”Kongressen har etthundra ombud som väljs av distriktsårsmötet där distrikt finns. 
Där det saknas distrikt tillhör föreningarna i stället en region och väljer ombud vid 
sina regionombudsmöten. Förbundsstyrelsen bestämmer vilka föreningar som ska 
ingå i en region. En region skall dock i första hand bestå av ett område som tidigare 
har utgjort ett UNF-distrikt eller som utgör ett distrikt för något eller några av 
IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund. 

Varje distrikt eller region representeras av minst två ombud. Kvarvarande platser 
fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter hur många betalande registrerade 
medlemmar distrikten eller regionerna hade den 31 december året före kongressen. 
Distriktet eller regionen har rätt till två ersättare för varje ombud. Ersättarna ska 
väljas i en bestämd inbördes ordning.”, 

att  i stadgarna § 3:6 lägga till punken ”u) val av kongressombud och ersättare det år 
kongressen hålls” samt att de efterföljande punkterna från och med dagens u) döps 
om så att de heter som bokstaven efter den nuvarande bokstaven i alfabetet,  

att  i stadgarna ersätta punkten ”w) val av kongressombud och ersättare det år 
kongressen hålls” i §4:4 med ”val av ombud till regionsombudsmöte då föreningen 
inte tillhör ett distrikt”,  

att efter §2:4 fortsätta med en ny §2:5, vilket leder till alla andra §2:x flyttas upp i 
nummer av principen §2:x+1 där x är det förra numret, som följer nedan: 

 ”§ 2:5 Regionsombudsmöte regionsombudsmöte kan hållas det år kongressen hålls 
på den tid och plats som tidigare Regionsombudsmöte beslutat. 
Regionsombudsmötet ska hållas minst tio veckor före kongressen. 
Regionsombudsmötet utser en sammankallande med minst en ersättare som kallar 
till nästa regionsombudsmöte senast två månader innan regionsombudsmötet 
öppnas.  

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvaro- yttranderätt på 
regionsombudsmötet. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande. 
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Varje ombud från de föreningar tillhörande regionen har förslags- och rösträtt. Val 
sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler personer än det antal som 
ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig. Mötet avgör 
andra frågor om mötesregler när de kommer upp.  

På ett regionsombudsmöte ska följande ärenden tas upp:  

a) fastställande av föredragningslista 

b) ställningstagande om regionsombudsmötet har kallats enligt stadgarna 

c) fastställande av antalet närvarande och anmälda ombud 

d) ställningstagande till om regionsombudsmötet är beslutsmässigt  

e) val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare och minst två 
protokolljusterare 

f) val av ombud till kongressen 

g) val av en sammankallande och minst en ersättare till nästa regionsombudsmöte 

Protokollet från regionsombudsmötet ska inom två månader lämnas till 
förbundsstyrelsen, ombuden och samtliga föreningar i regionen”. 

  Tilläggsförslag 

att i vissa  fall där regionombudsmöte är nämnda ersätta det med regionsombudsmöte,  

att istället lägga paragraferna sist under kapitel  2 för att behålla enhetligheten,  

att ersätta vad vi ansåg bli nya § 2:4 till följande: 

“Kongressen har etthundra ombud. Där distrikt finns väljs de av 
distriktsårsmötena. Där det saknas distrikt tillhör föreningarna i stället regioner 
och ombuden väljs vid regionsombudsmöten. Förbundsstyrelsen bestämmer vilka 
föreningar som ska ingå i en region. En region skall i första hand bestå av ett område 
som tidigare har utgjort ett UNF-distrikt eller som utgör ett distrikt för något eller 
några av IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund. Bestämmelser om 
regionombudsmöte finns i § 2:17. 

Varje distrikt eller region representeras av minst två ombud. Kvarvarande platser 
fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter hur många betalande registrerade 
medlemmar distrikten eller regionerna hade den 31 december året före kongressen. 
Distriktet eller regionen har rätt till två ersättare för varje ombud. Ersättarna ska 
väljas i en bestämd inbördes ordning.”, 

att lägga till § 4:4 w) val av ombud till regionsombudsmöte det år som kongress hålls, 
om föreningen inte tillhör ett distrikt, 

att istället för vår 4:e att-sats lägga till sist i kapitel 2: 

“Av § 2:4 framgår att ombud till kongressen väljs vid regionsombudsmöten i 
områden där distrikt saknas. Regionsombudsmöte hålls det år kongressen hålls på 
den tid och plats som föregående regionsombudsmöte beslutat. 

I fråga om föreningarnas val av ombud och ersättare till regionsombudsmötet gäller 
§ 3:4. Det som där sägs om distriktsårsmötet ska i stället gälla regionsombudsmötet.  
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Regionsombudsmötet ska hållas senast tio veckor före kongressen. 
Regionsombudsmötet utser en sammankallande med minst en ersättare som kallar 
till nästa regionsombudsmöte senast två månader innan regionsombudsmötet 
öppnas. 

Inför en extra kongress ska extra regionsombudsmöte hållas om det begärs av 
minst en tredjedel av de föreningar i regionen som senast den 31 december 
föregående år har rapporterat att de har haft verksamhet under året. Extra 
regionsombudsmöte ska även annars hållas om det är behöver göras fyllnadsval av 
kongressombud eller ersättare. Den sammankallande ska kalla till extra 
regionsombudsmöte senast en månad innan mötet öppnas. De personer som valts 
till ombud till det senaste ordinarie regionsombudsmötet är också ombud på det 
extra regionsombudsmötet, om inte ett föreningsmöte beslutar något annat. Ett 
extra regionsombudsmöte är beslutsmässigt när det har blivit kallat enligt 
stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande. 

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvaro- och yttranderätt på 
regionsombudsmötet. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande. 
Varje ombud har förslags- och rösträtt. 

Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler personer än det antal som 
ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig. Mötet avgör 
andra frågor om mötesregler när de kommer upp. 

På ett regionsombudsmöte ska följande ärenden tas upp:  

a) fastställande av föredragningslista 

b) fastställande av antalet närvarande och anmälda ombud 

c) ställningstagande om regionsombudsmötet har kallats enligt stadgarna 

d) ställningstagande till om regionsombudsmötet är beslutsmässigt  

e) val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare och minst två 
protokolljusterare 

f) val av ombud till kongressen 

g) val av en sammankallande och minst en ersättare till nästa regionsombudsmöte 

Protokollet från regionsombudsmötet ska inom två månader lämnas till 
förbundsstyrelsen, ombuden och samtliga föreningar i regionen.”, 

Sedan följer konsekvensändringar: 

att i § 2:11 – ändra andra meningen till följande: ”Ett kongressombud måste dock vara 
registrerad medlem i det distrikt eller i någon av föreningarna i den region som 
ombudet representerar.”, 

att i § 4:3 – ändra andra meningen i andra stycket till följande: ”Vid val av ombud till 
kretsårsmöte, distriktsårsmöte och regionsombudsmöte samt vid beslut om 
beviljande av lokalt medlemskap har dock bara föreningens registrerade 
medlemmar förslags- och rösträtt.”, 
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att i § 4:8 – ändra andra meningen till följande: ”Ett distriktsårsmötes- eller 
regionsombudsmötesombud måste dock vara registrerad medlem i föreningen.”, 

att  i § 2:3 – ändra fjärde stycket till följande: ”De personer som valts till ombud till den 
senaste ordinarie kongressen är också ombud på den extra kongressen om inte ett 
distriktsårsmöte, extra distriktsårsmöte, regionsombudsmöte eller extra 
regionsombudsmöte beslutar något annat.”. 

§ 183  

SAKUPPLYSNING 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, ville bara tillägga att några i förbundsstyrelsen hade reserverat sig 
mot förbundsstyrelsens förslag. Exakt vilka kom han dock inte ihåg just då. 

Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet, blev inspirerad av Robert och passade på att upplysa 
om att Emma Oskarsson hade reserverat sig mot utskottets förslag. 

§ 184  

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE 
GRANSKNINGSUTSKOTT  

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, berättade att de med granskningsutskottet vill sprida 
medlemmars möjlighet att påverka inom UNF och därför ha en grupp medlemmar med olika 
erfarenhet som har en möjlighet att granska vad förbundsstyrelsen gör. Medlemmar, föreningar och 
distrikt ska dit kunna anmäla händelser som man anser att utskottet borde granska eller utreda. 
Förslaget på text till stadgarna tyckte hon att ombuden fick läsa själva.  Förbundsstyrelsen föreslog 
kongressen besluta  

att  lägga till här nedan föreslagen text i stadgarna under kapitel II ”bestämmelser för 
UNF som riksorganisation” som lyder: 

”Vid kongressen väljs också ett granskningsutskott för granskning av förbundets 
verksamhet. Granskningsutskottet ska bestå av 5 ledamöter samt 5 ersättare. 
Ersättare inträder i den ordning som fastställs vid kongressens val. En person i 
utskottet ska väljas till sammankallande. Granskningsutskottet ska i så stor 
utsträckning det vara möjligt vara representativ för medlemmarna. 
Granskningsutskottet är till för att under mandattiden granska och uttala oro eller 
kritik för beslut fattade inom förbundet. Granskningsutskottets huvuduppdrag är 
att bevaka att stadgar, grundsatser och program samt andra av kongressen fattade 
beslut följs. Granskningsutskottet ska avlämna en rapport över sitt arbete till 
kongressen efter den som granskningsutskottet valdes på. ” 

Program- och stadgeutskottet, ansåg sitt yrkande föredraget. De föreslog kongressen besluta  

att bifalla förslaget i sin helhet.  

§ 185  

INFORMATION OM MÖTESTORG 

Mi Larsson, torgansvarig, konstaterade att hon är mycket snabbare än Robert Damberg. Hon berättade 
att de har lite färre folk som kan hjälpa till på torget nu än tidigare eftersom det blev flyttat från igår till 
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idag. Hon berättade också att hon inte hade satt upp alla stadgar på väggen eftersom det är ganska 
mycket papper, så de finns i stället som blädderexemplar. Hon uppmanade ombuden att tänka på att 
vara effektiva och verkligen diskutera på torget, för att underlätta inför plena då vi ligger lite efter 
tidsmässigt. 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, upplyste om att torget ska hålla på till 10.20 och att det är 
återsamling klockan 10.35, men helst 10.33. 

§ 186  

AJOURNERING 

Kongressen beslutade 

att ajournera förhandlingarna för torg 5 klockan 09.02. 

§ 187  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Kongressen beslutade 

att återuppta förhandlingarna klockan 10.38. 

§ 188  

BESÖK 

Patrik Högberg från IOGT-NTO-rörelsen i Göteborg berättade om kongressen 2009 som arrangeras i 
just Göteborg. Den kommer att lanseras som ”turistkongressen”. De har ju bl.a. Liseberg. Tanken är att 
folk ska komma och njuta av Göteborg. Han upplyste om att han hade med sig kamrater som under 
tiden han pratade delade ut information om Göteborg till ombuden, för att locka dem att vilja komma 
dit. Allt som händer på kongressen 2009 kommer att ligga utefter 5:ans spårvagnslinje. Om det går som 
det ska kommer kongressen att hållas i Svenska mässan, ett stenkast ifrån Liseberg.  

Han hade också med sig en enkät, eftersom han inte allena kan veta vad 1200 personer vill göra på en 
kongress. På enkäten har ombuden möjlighet att skriva vad de tycker att arrangörerna av kongressen 
2009 ska fokusera på. Han framförde också till Stockholmsdelegationen att det inte går att reservera 
sig mot att Göteborg ska ha kongress 2009. Stockholmarna ropade från sin plats i bänken att de redan 
har haft sin kongress.  

§ 189  

ETT TILL BESÖK 

Nils Kohl från IOGT International och Danmark pratade danska och hoppades att ombuden skulle 
förstå vad han sa. Han tyckte att det var roligt att se så många ungdomar, för det har de inte i Danmark, 
där IOGT tyvärr bara består av gamla gubbar. Han framförde hjärtliga hälsningar från IOGT 
International. Han berättade om de frågor de jobbar med i sin styrelse. Bland annat jobbar de med 
förebyggande arbete på ett internationellt plan. Även om IOGT International kan ses som stora så är de 
i det stora sammanhanget små. De jobbar i nätverk med andra, tillsammans med Eurocare har de jobbat 
med ett intressant projekt på sistone, genom nätverket GAPA (Global Alcohol Policy Advocacy) har de 
kontakt med forskare och organisationer över hela världen. De har även samarbetat med 
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världshälsoorganisationen WHO. Han berättade också att de fått ett mycket bättre samarbete med 
ICAA (International Council on Alcohol and Addictions), som för övrigt firar 100 år på sin kongress i 
år. 
 
Han påpekade att han är på väg ut, men att ombuden på kongressen har ett långt liv framför sig. Han 
som äldre nykterist och vi unga i nykterhetsrörelsen har erfarenhet och möjlighet att hjälpa personer 
med missbruk, men även hjälpa och stötta familj och vänner runt den personen. Första steget till detta 
togs redan vid kongressen i Östersund 1998 då man beslutade att rehabilitering ska vara en del av IOGT 
Internationals program. IOGT International vill gärna jobba med globalt samarbete men har inte haft 
ekonomiska möjligheter. För tillfället pågår olika pilotprojekt runt om i världen bl.a. Sri Lanka där det i 
september kommer att vara ett seminarium. Det pågår även projekt i Baltikum. I fjol under IOGT 
Internationals kongress i Basel var det runt 20 olika nationella organisationer i världen som ville bilda 
en grupp som stöd för rehabiliteringsarbete. Nu är förhoppningen att kunna samla de här krafterna så 
att rehabiliteringsarbetet kan bli av.  

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, tackade Nils Kohl med en gul Spola kröken-tröja från UNF-
shopen och tackade sedan även Patrik Högberg som förärades en rosa kamp mot droger-tröja från 
samma shop.  

§ 190  

ETT TREDJE BESÖK 

Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, berättade att han hade åkt Uppsvinget på Liseberg. 
Han hoppades att IOGT-NTO-rörelsen också skulle få ett uppsving, i lagom tid till kongressen i 
Göteborg 2009. Ett mindre roligt uppsving är det av alkoholproblemen inom EU. EU-folket tänker att 
ungdomar och gravida är de enda som har problem med alkohol. Han hoppades att UNF kan upplysa de 
äldre gubbarna i EU om att de har problem med alkohol, för de verkar ha supit på rejält när de bestämt 
vissa saker… Införselreglerna är till exempel helt sjuka, tyckte han. Man får ta in max 15 kg fisk och två 
limpor cigaretter, men man får ta in så mycket alkohol att man kan bryta ryggen av att bära den. Han 
funderade på om de som tagit det beslutet hittade logiken i botten på en djup whiskeyflaska.  

Sen visade han bilder från en lobbyingmiddag med alkoholindustrin som han hade närvarat på. Den 
första bilden visade middagsbordet med en gigantisk mängd spritflaskor på. Nästa bild föreställde 
chefslobbyisten och hade hamnat på snedden, men det gjorde inte så mycket för det speglade 
verksamheten ganska bra, tyckte Carl. Alkoholindustrin i Europa tycker så synd om sig själva eftersom 
folk inte har insett att sprit har samma hälsovinster som vin och öl. Han avslutade med att säga att det 
var väldigt skönt att få komma hit och träffa lite nyktra människor som ser saken på ett annat sätt.  

Andreas Ericsson, förbundsstyrelsen, tackade för det inspirerande talet och det goda arbetet inom EU 
med en speciellt framtagen t-shirt för hans goda ”kamp mot droger”. Schlyter tog emot tröjan, trots att 
den var blå och inte grön.  

§ 191  

BESLUT OM TORG 3 

Lage Rahm upplyste om den behandling av torg 3 som komma skulle och tipsade om att ha både 
pärmen och torgprotokollen framför sig, eftersom all information inte fanns i torgprotokollet. 
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§ 192  

ORDNINGSFRÅGA 

Någon i salen frågade om inte kongressen borde fastställa röstlängden. Det konstaterade presidiet att 
det borde vi. 

§ 193  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 

att fastställa röstlängden till 121 närvarande ombud. 

§ 194  

BESLUT OM MOTION NR 2 ANGÅENDE KOLLEKTIVAVTAL  

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, sa att han tillhör den minoritet som inte nödvändigtvis 
tycker att kollektivavtal är det bästa för arbetarna och samhället i stort. Han tror att risken är att om 
man tar för mycket beslut som inte har med nykterhet att göra men är politiskt så missar man en massa 
potentiella medlemmar eftersom man blir ett smalare förbund. Han ville lyfta förslag nummer 3 i 
torgprotokollet, historieutskottets yttrande nr 11. Kongressen föreslogs besluta 

att avslå motionen i sin helhet, 

att bifalla förbundsstyrelsens andra att-sats, samt 

att UNF ska sträva efter att köpa varor som är producerade med schyssta villkor. 

Jimmie Norberg, UNF Klippan, tyckte att i och med att vi ska kämpa mot en solidarisk värld ska vi även 
kämpa mot en solidarisk värld för de som arbetar. De anställda vi har inom UNF-förbundet omfattas 
t.ex. av ett kollektivavtal. Han svarade också förbundsstyrelsen att det inte är så svårt att kolla upp vilka 
företag som har kollektivavtal. Man kan t.ex. maila de olika fackförbunden eller någon annan 
samordningsorganisation och få en lista över vilka företag det är. Jimmie ville lyfta förslag nummer 4 
och sitt tilläggsförslag till det. Kongressen föreslogs besluta 
 

att  motionens första att-sats bifalles, 

att förbundsstyrelsens andra att-sats bifalles, samt 

att historieutskottets tredje att-sats bifalles. 

Tilläggsförslag 

att  denna motion ej hindrar UNF att använda sig av enmans- och familjeföretag. 

Erik Wirén, UNF Hofors/Torsåker, blev faktiskt rätt glad när han läste Jimmies motion men fasen så 
arg när han läste förbundsstyrelsens avslag. Han anser att i ett demokratiskt och solidariskt förbund 
går det inte att handla med företag och familjeföretag som inte har kollektivavtal. Han skulle vilja 
plädera lite för Emil Österlunds förslag om att bifalla motionen med ändringen att den inte ska gälla 
enskilda firmor som är enmansföretag.  
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§ 195  

STRECK I DEBATTEN 

Streck i debatten begärdes. Kongressen beslutade  

att sätta streck i debatten. 

§ 196  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING MOTION NR 2 ANGÅENDE KOLLEKTIVAVTAL 

Emil Österlund, UNF Klippan, tyckte att förbundsstyrelsen och historieutskottet sa lite fåniga saker 
när de föreslog att samarbeta med företag som har schyssta villkor, att det känns som ett försök att 
verka politiskt korrekt men i verkligheten ignorera frågan. Han sa också att det inte är en partipolitisk 
fråga, utan en arbetsrättsfråga. Det handlar om solidaritet med våra medmänniskor.  

Mats Andersson, UNF Luftballongen, tyckte att han hade hört två lite konstiga påståenden från Jimmie 
Norberg och Emil Österlund, att kollektivavtalen enbart går att få genom facket. Det han har fått lära 
sig om kollektivavtal inom samhällskunskapen är att det går att besluta om kollektivavtal mellan vilka 
som helst egentligen. Till Emil Österlund riktade han upplysningen om att man kan mäta schyssta 
villkor på andra sätt än kollektivavtal, men att kollektivavtal är en bra metod. Han kunde dock inte ge 
något exempel just då på andra metoder. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, tänkte argumentera lite för förslag 1 och förslag 4. Han tyckte att det 
är ett väldigt bra förslag att använda kollektivavtal men tyckte inte att det ska finnas fast bestämt att 
det ska användas kollektivavtal utan att vi ska sträva efter att få en så solidarisk värld som möjligt 
genom t.ex. fair trade-märket, där arbetarna får rättvis lön. Han tyckte att församlingen skulle rösta för 
förslag 4.  

Jimmie Norberg, UNF Klippan, ville säga att motionen mest handlar om ett medvetet val, att vi väljer 
att använda oss av företag med schyssta villkor för sina anställda. Han svarade också på Mats 
Anderssons fråga om kollektivavtal att de kan tecknas med arbetsgivaren eller direkt med 
fackförbundet. Definitionen av schyssta villkor är kollektivavtal som arbetsgivaren och fackförbunden 
har kommit överens om. 

Erik Wirén, UNF Hofors/Torsåker, sa att kollektivavtal är det enda medel han ser som går att mäta 
schyssta avtal och schyssta löner och en schysst arbetsplats med. I förbundsstyrelsens förslag stod att 
det inte skulle gälla familjeföretag, men det är precis likadant där också, för de kan anställa människor 
och då ska kollektivavtalen gälla. Han uppmuntrade församlingen att vara lite solidariska med 
medmänniskorna. 

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, hade så tighta byxor att han inte kunde sitta i talarfåtöljen. Han 
förklarade att han hade reserverat sig mot förbundsstyrelsens förslag eftersom ett kollektivavtal 
kanske inte är det enda sättet att bekräfta att företag jobbar med schyssta villkor, men däremot det sätt 
vi använder i Sverige för att göra det. Ett kollektivavtal är ett avtal som kan gynna arbetarna, som kan 
gynna företagen, men som måste ingås av båda parterna. När det är underskrivet har man konstaterat 
från bägge sidor att man har schyssta villkor. Både arbetare och arbetsgivare skulle säkert kunna ha 
egna listor på schyssta villkor, men kollektivavtal är det sätt vi använder i Sverige. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ville bara säga att han blev lite upprörd när Emil gick upp och 
sa att det inte är en partipolitisk fråga. Andreas sa att han har en åsikt, att kollektivavtal inte det bästa 
för arbetarna. Han undrade också: om det inte är en politisk åsikt, vad är det då? Om Emil inte ens har 
tagit sig tid att ta åt sig åsikter och försöka förstå så undrade Andreas vilken värld han lever i och hur 
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insnöad han är i sitt tänk. Han tänkte inte argumentera för sin sak men frågade sig om UNF ska tycka 
det och om UNF ska ta ställning till politiska frågor, som han inte tycker att UNF ska ta ställning till.  

Emil Österlund, UNF Klippan, replikerade att frågan om kollektivavtal kanske i mångt och mycket är 
en partipolitisk fråga men att kollektivavtalet i sig är gemensamt och inte har något med partipolitik att 
göra på det viset. 

Anela Bektic, UNF Royal, höll med de flesta, men hon undrade hur man gör för att få reda på vilka som 
har kollektivavtal och hur man gör med små affärer där det kanske inte finns kollektivavtal. Om man 
har en aktivitet på ett ställe där det bara finns en sådan affär, ska de åka någon annanstans för att handla 
sin mat? 

Kristoffer Johansson, UNF Svartbyn, undrade vad kollektivavtal är, då han inte är så insatt i politik och 
inte vet vad det är. Han sa också att han tyckte att ombuden jobbar bra idag, bättre än igår. Han ville 
dessutom gärna se fler tjejer som går upp i talarfåtöljen, för det är väldigt skönt där uppe och han skulle 
kunna sova där. 

§ 197  

SAKUPPLYSNING 

Lage Rahm, presidiet, förklarade att ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, 
men framförallt ett avtal mellan deras respektive organisationer som är tecknat centralt och som är 
tänkt att gälla som en sorts grundavtal.  

Vidar Aronsson, UNF Kamratkedjan, passade på att göra en sakupplysning angående att enskilda 
firmor får ha hur många anställda som helst och fortfarande vara enskilda firmor. 

§ 198  

BESLUT OM MOTION NR 2 ANGÅENDE KOLLEKTIVAVTAL 

Kongressen beslutade 

att om motionen bifalls så är det med ändringen om att inte enskilda firmor berörs, 

att  avslå andra att-satsen i motion nr 2 angående kollektivavtal, 

att UNF ska sträva efter att köpa tjänster och varor av företag med schyssta villkor för sina 
anställda, 

att  med röstsiffrorna 68 mot 46 avslå första att-satsen i motion nr 2 angående kollektivavtal, 
samt 

att UNF ska sträva efter att köpa varor som är producerade med schyssta villkor. 

Erik Wirén, UNF Hofors, reserverade sig mot kongressens beslut, med motiveringen: ”Jag tycker att 
det är helt orimligt att UNF gav avslag. För kollektivavtal är det enda medlet i Sverige att mäta schyssta 
villkor.” 

Emil Österlund, UNF Klippan, reserverade sig mot kongressens beslut, med motiveringen: ”Jag tror på 
solidaritet inte bara när det kommer till drogfrågan utan även i alla andra. Att efterfråga kollektivavtal 
när man äter ute är en enkel sak att göra för att bidra till en bättre värld. Solidarisk demokrati framför 
”hej vi ska inte ta partipolitisk ställning”-rädsla.” 

Josefin Eklund, UNF Polhem, reserverade sig mot kongressens beslut, med motiveringen: ”En 
solidarisk värld innebär solidariska arbetsvillkor = kollektivavtal.” 
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Jimmie Norberg, UNF Klippan, Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, reserverade sig mot kongressens 
beslut, med motiveringen: ”Jag tycker det strider mot vår vision om en solidarisk värld fri från droger. 
Förbundsstyrelsens formulering med ’schyssta villkor’ är bara ord som inte leder till någon 
förändring.” 

Rebecca Samuelsson, UNF Klippan, reserverade sig mot kongressens beslut, med motiveringen: ”Jag 
tycker att det strider mot vår (UNF:s) vision ’Vi tror på en demokratisk och solidarisk värld fri från 
droger’. Framför allt stycket solidarisk.” 

§ 199  

BESLUT OM MOTION NR 3 ANGÅENDE BETALNINGSRUTINER  

Jobjörn Folkesson, historieutskottet, undrade var historieutskottets förslag var. Lage Rahm, presidiet, 
upplyste kongressen om att historieutskottets förslag inte fanns med i torgprotokollet men fanns i 
handlingarna. Det behövde dock inte behandlas eftersom innebörden var detsamma som i det förslag 
från riksstyrelsen som låg över strecket.  

Kongressen beslutade  

att avslå den del av motion nr 3 som föreslår autogirolösning, 

att  i övrigt med riksstyrelsens yttrande över motion nr 3 angående betalningsrutiner anse 
densamma besvarad. 

§ 200  

BESLUT OM MOTION NR 4 ANGÅENDE KAPITALFÖRVALTNING OCH PÅVERKAN  

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ville bara säga att han tycker att man ska tänka efter lite när 
det gäller att använda pengar till olika ändamål. Förbundsstyrelsen väljs för att de är duktiga på 
påverkan i alkoholpolitiksfrågan, inte för att de är bra på ekonomiska placeringar. Det kanske låter som 
ett bra förslag, men risken är att man bränner en massa pengar när man fokuserar på saker som inte 
gäller vad vi är bra på och ska hålla på med. Man kan ju ha det i åtanke, att placera pengar säkert och 
använda dem till någonting man verkligen vill använda dem till. 

Jobjörn Folkesson, motionär, upplyste om att tanken med motionen inte är att leka riskkapitalister 
utan att hitta ett bra alternativ till Miljonlotteriet. Frågan har ofta varit hur rätt det är att vi tjänar 
pengar på spel med tanke på spelmissbruket. Tanken är att förbundsstyrelsen ska undersöka 
möjligheten att investera pengarna, kanske ingå i ett samarbete med något bryggeri om att tillverka 
UNF-läsk eller någonting. Det känns inte så schysst ideologiskt att de som tillverkar 
Godtemplardrickan även tillverkar starkcider, t.ex. 

Vidar Aronsson, motionär, svarade Andreas Runnemo att det inte är upp till honom att avgöra varför 
någon väljs in i förbundsstyrelsen.  

Kongressen beslutade  

att  ge förbundsstyrelsen uppdraget att undersöka möjligheten att investera en stor del av vårt 
kapital i ekonomiskt och ideologiskt gynnsamma projekt, samt 

att  genom sådan investering vara med och påverka i projektet från förbundsstyrelsens sida, för 
att använda vårt kapital som påverkansmedel. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärna, reserverar sig mot kongressens beslut. Att ”investera en stor 
del av vårt kapital i ekonomiskt och ideologiskt gynnsamma projekt” innebär en stor ekonomisk risk 
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och våra förtroendevalda har inte kompetens att hantera denna risk och bedöma diverse 
affärsverksamhets lönsamhetspotential. 

§ 201  

BESLUT OM MOTION NR 5 ANGÅENDE UNF:S KONSUMTION AV SILVERPLUSKORT HOS 
SJ  

Martin Winnfors, UNF Zätizarna , lyfte förslag 1 över strecket. Kongressen föreslås besluta 

att utreda vilka årskort det finns ett behov av.  Ska man till exempel få ett årskort för att 
kunna ta sig till jobbet om man bor på annan ort. 

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen , ville bara säga att han själv kommer att rösta på 
förbundsstyrelsens förslag då han tycker att det är en bra besparingsåtgärd att bara spara de hundra 
papp vi tjänar in på detta.  

Kongressen beslutade  

att  tidigast möjligt byta dagens Silver Plus mot det billigare kortet, 

att  avslå den andra och den tredje att-satsen i motionen, samt 

att utreda vilka årskort det finns ett behov av.  Ska man till exempel få ett årskort för att kunna ta 
sig till jobbet om man bor på annan ort. 

§ 202  

BESLUT OM MOTION NR 6 ANGÅENDE UNF:S PREMIESYSTEM ÄR FÖRÅLDRAT  

Mats Olsson, UNF Bjurz, tog med sig sina kompisar upp. De ville lyfta förslag 2 ovanför strecket.  

Vi föreslår kongressen besluta 
  

att  uppdra till FS att se över systemet till kongressen 2009, 

att  ta fram en betaversion av det nya systemet på hemsidan så att medlemmarna kan 
lämna egna åsikter om det, 

att  inte göra som Juvente och premiera för fullföljda styrelseuppdrag utan granskning, 

att  se till att inga styrelsemedlemmar bara kan sitta av sina poäng utan att göra 
någonting, 

att  granska uppdragen på årsmöten och därefter ge poäng för dem om ovanstående 
system tas i bruk. 

Martin Winnfors, motionär, ville bara påpeka några saker som kanske inte är tydliga. Det enda hans 
motion innebär är att man ska göra om premiesystemet, det står inte på något sätt hur man ska göra om 
det, vilket det gör i de andra förslagen. Gällande kommentaren om Juventes poängsystem så upplyste 
han om att man inte behöver casha in kapitalvaror utan man kan också skänka pengar till Vänner i 
världen osv.  

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, ville yrka avslag på förslag 2 eftersom det är för lång tid till 2009 
och att vi då skulle behöva vänta i två år till för att sjösätta förslaget. Han tyckte att man skulle göra om 
förslaget och att ge förbundsstyrelsen i uppgift att ta fram ett förslag som kunde sjösättas redan under 
2008. 
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§ 203  

STRECK I DEBATTEN 

Presidiet påpekade att det nu varit fem killar i rad som suttit i talarfåtöljen och lyfte frågan om streck i 
debatten. 

Kongressen beslutade 

att sätta streck i debatten. 

§ 204  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM MOTION NR 6 ANGÅENDE UNF:S PREMIESYSTEM ÄR 
FÖRÅLDRAT 

Robin Andersson, UNF  Ronneby, lyfte tilläggsförslag nummer 3.  Kongressen föreslogs besluta 

att ändra orden ”göra om” till ”se över” i att-satsen. 

Mats Olsson, UNF Bjurz, ville bara ha ett kongressbeslut på det här så att vi inte får ett dåligt, annat 
förslag. Mats Andersson, UNF Luftballongen, som var med honom upp förtydligade att de ville ha 
kongressbeslut för att förbundsstyrelsen inte ska kunna lägga fram ett dåligt förslag. 

Gabriella Franzén, UNF Futuris Lundensis, tänkte på det där med att det finns jättemånga medlemmar 
som är väldigt aktiva men som inte sitter i någon styrelse och att de inte gynnas av det här systemet. 
Man kan vara aktiv på många andra sätt än att bara sitta i förenings- eller distriktsstyrelse. 

Kongressen beslutade  

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att göra om värvarpremiesystemet, 

att avslå förslag 1 om att de som är med i kursledningar ska få poäng, 

att ta fram en betaversion av det nya systemet på hemsidan så att medlemmarna kan lämna egna 
åsikter om det, 

att inte göra som Juvente och premiera för fullföljda styrelseuppdrag utan granskning, 

att se till att inga styrelsemedlemmar bara kan sitta av sina poäng utan att göra någonting, samt 

att avslå att-satsen nr 5 i förslag 2 om att granska uppdragen på årsmöten. 

§ 205  

BESLUT OM MOTION NR 7 ANGÅENDE VÄRVNING  

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, hann fram innan nedräkningen var över trots att han den här 
gången till och med gick och inte sprang. Han yrkade avslag på Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena och 
Rasmus Källströms, UNF Klippan, förslag. Han undrade om inte NSF-medlemmar också borde få 
Motdrag om Junis- och IOGT-NTO-medlemmar skulle få det.  Om det är så, blir det en ganska mycket 
större produktion av Motdrag. Nu trycks den i ca 9000 ex och skulle man ge den till de andra blir det 
nästan en dubblerad upplaga. Han tyckte inte att merkostnaden är värd det. Är man medlem i UNF har 
man förmånen att få vår fina och fantastiska medlemstidning, är man iggis eller junis får man gå med i 
UNF för att få den.  

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, undrade om NSF-medlemmarna är löftesbundna av nykterhetslöftet. 
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Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, upplyste om att detta var en av anledningarna till att vi inte 
reviderar stadgarna tillsammans med NSF. Det finns olika sorters medlemskap där, så alla är inte 
löftesbundna. 

Rasmus Källström, UNF Klippan, ville bara svara Robert Damberg att NSF inte står med i förslaget just 
eftersom det blir en extra kostnad.  

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, efterlyste fler jinglar när han kommer upp. Han berättade att de 
konfererat runt förbundsstyrelsebordet gällande NSF och att de kommit fram till att det är som med 
Junis att det handlar om att medlemmarna är i olika åldrar. De NSF:are som är i UNF-ålder ska vara 
löftesbundna allihop. 

Kongressen beslutade 

att avslå motionens första att-sats om att nya medlemmar automatiskt skrivs in i det förbund 
som passar deras ålder, 

att  gemensamma värvartalonger för de tre förbunden tas fram enligt ovan,  

att uppdra åt riksstyrelsen att utreda frågan om medlemsåldrar och förbundstillhörighet, 

att varje förbund ska tillhandahålla varandras kansli med medlemslistor, samt 

att avslå förslag 1 om att skicka ut Motdrag även till medlemmar i IOGT-NTO och Junis i UNF-
ålder. 

§ 206  

BESLUT OM MOTION NR 8 ANGÅENDE DEN RELIGIÖSA OBUNDENHETEN  

Magnus Heimdahl, UNF Royal, och Susanna Cederqvist, UNF Morgonstjärnan, var väldigt stressade 
när de skrev tilläggsförslaget. De kom på när de hade skrivit ut det att det var väldigt diffust och  gick 
därför upp i talarfåtöljen för att förklara vad de menade gällande religiösa texter. De tycker att det blir 
lättare att veta vad som ska finnas i sånghäftet med sitt tilläggsförslag. De föreslog kongressen besluta 

att konkretisera motionens andra att-sats till självklara religiösa texter. 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen , undrade om UNF:s sångbok inte ska ha några sånger med självklara 
religiösa texter i, som t.ex. klassikern ”Oh when the saints go marching in”.  

Magnus Heimdahl, UNF Royal, tyckte personligen att nyss nämnda låt har väldigt religiöst budskap. 
Den handlar om helgon och det finns inte direkt i det vardagliga livet. När den sjöngs under 
gårdagskvällen kände han själv lite att ”jaha, det här var ju verkligen religiöst obundet”. Så svaret på 
frågan är: ja, sådana låtar, och t.ex. ”han har öppnat pärleporten” ska bort.  

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, påpekade att det är skillnad på UNF:s sångbok och den sångbok 
som de vill ska finnas för användning vid parentationer. De vill att det ska finnas en ny sångbok som en 
vägledning när man ska göra parentationer, med sånger som t.ex. ”Vem kan segla förutan vind”.  

Kongressen beslutade  

att IOGT-NTO informerar sina föreningar, kretsar och distrikt att religionsutövning inte är 
förenligt med IOGT-NTO-rörelsens verksamhet,  

att IOGT-NTO tar fram och ger ut en skrift med exempel på texter, sånger och musik, som 
lämpar sig vid parentationer, avtackningar och högtidlighållande, 

att IOGT-NTO-medlemmar uppmanas att vara toleranta mot andra organisationers val av 
sånger vid samarbeten med dessa, samt 
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att konkretisera motionens andra att-sats till självklara religiösa texter. 

§ 207  

BESLUT OM MOTION NR 9 ANGÅENDE ATT I PROGRAMMET LÄGGA TILL EN SKRIVNING 
OM SEXUELL LÄGGNING  

Pontus Hallén, UNF Club Fortnight, sprang fram till talarfåtöljen under förinspelade applåder. Han 
tänkte bara förklara lite av förslag 2. Han tycker att det är jättebra att riksstyrelsen ser över sina 
grundsatser och program då det var hög tid för det nu, och att det borde göras lite oftare.  I det förslag 
som är lagt känns det lite som att de smiter undan från frågan om sexuell läggning. Det känns inte okej, 
han vill inte vara med i en organisation som duckar för den här frågan. 

Kongressen beslutade  

att  uppdra till riksstyrelsen att genomföra en översyn av grundsatser och program under den 
kommande kongressperioden,  

att vid denna översyn lägga stor vikt vid allas lika rättigheter oavsett sexuell läggning, orientering 
eller könsidentitet, samt 

att UNF i program-delen av våra grundsatser och program lägger till att vi också vill samla män 
och kvinnor utan hänsyn till sexuell läggning. 

§ 208  

BESLUT OM MOTION NR 10 ANGÅENDE SPRÅKRÖR I IOGT-NTO-RÖRELSEN  

Kongressen beslutade  

att  avslå motion nr 10 angående språkrör, samt 

att kongressen uppdrar åt riksstyrelsen att utreda språkrörssystemets för- och nackdelar, och 
redovisar dem år 2009. 

§ 209  

UTMÄRKELSE SILVERGRISEN 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, tyckte att ombudsförsamlingen hade jobbat bra idag (men 
efterlyste ändå högre tempo under eftermiddagen).  

Sen övergick han till det egentliga ärendet, att dela ut Silvergrisen. Den går till en person, förening eller 
ett distrikt som har hittat nya vägar att finansiera sin verksamhet. Silvergrisen delades ut till UNF 
Gävleborg med motiveringen: 

”UNF Gävleborg har på ett nytänkande och innovativt sätt använt sina resurser för att satsa på bra, 
drogfri ungdomsverksamhet både för sina medlemmar och Söderhamns ungdomar. Genom att starta 
upp ett internetcafé i centrala Söderhamn har man använt sina resurser för att både skapa bra 
verksamhet och dra in resurser till mer verksamhet. Det förtjänar alla gånger en silvergris!” 

Sen upplyste Robert om att det kommer fler utmärkelser sen. 
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§ 210  

TIPSRUNDA 

Ida KM Karlsson delade ut pris till Ylvali Sjögren och Magnus Heimdahl, som vann varsitt par 
nykterskosnören på tipsrundan. Ombud nummer 36, Tobias Gredfors, fick ett pris för sitt fina 
ombudsnummer. Han förärades såpbubblor.  Sedan ledde Ida ombuden i allsång, Hajarna. 

§ 211  

AJOURNERING 

Kongressen beslutade 

att  ajournera sig för lunch klockan 12.28. 
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Fredag den 6 juli 2007  FEMTE SESSIONEN  
Ordf: David Persson 
 Mathias Lövström 
Sekr: Lars Halvarsson 
 Jenny Andersson 

§ 212  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA  

Mathias Lövström, presidiet, informerade om planerna för eftermiddagen och kvällen. 

Kongressen beslutade kl. 13.41 

att återuppta förhandlingarna.  

§ 213  

BESÖK 

Ali Jerremalm framförde en hälsning från Sveriges Lärares Nykterhetsförbund. Han berättade att SLN 
är rätt liten organisation, som bara har ca 600 medlemmar. Man samarbetar dock gärna med UNF och 
är beredda att stötta verksamhet. Han berättade också som sin tid i SGU, Sveriges Godtemplarungdom. 
Han påtalade vikten av förhandlingar och den demokratiska processen. Han berättade att det var kul 
med gammal nykterhetslitteratur och framförde en dikt ur en bok han hittat på ett antikvariat. Till sist 
önskade han ombuden lycka till med förhandlingarna. 

§ 214  

BESÖK 

Jonas Naddebo framförde en hälsning från LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer. Han 
berättade att UNF är en aktiv medlemsorganisation inom LSU och gratulerade UNF till det. LSU är ett 
nätverk för olika ungdomsorganisationer som samlar totalt ca 700 000 medlemmar i Sverige. LSU 
tillhandahåller utbildningar för att medlemmar ska kunna stärka sig själva och sina organisationer. Han 
poängterade vikten av att vi alla bidrar till mångfalden, eftersom människor varje dag nedvärderas på 
olika sätt beroende på saker som inte borde spela någon roll. LSU driver därför kampanjen Alla Lika, 
Alla Olika, som även drivs i övriga Europa, som är ett krafttag mot diskriminering. Han ville tacka UNF 
för gott samarbete och goda insatser under det gångna året, och ett särskilt tack till Nina Svensson som 
sitter i styrelsen. Han såg fram emot gott samarbete med UNF och Nina framöver och hoppades på 
kloka tankar och diskussioner. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, tackade Ali och Jonas med kanonfina t-shirts från UNF-shopen. 

§ 215  

UTMÄRKELSE 

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, delade ut utmärkelsen Tennugglan till Marcus Karlsson samt 
Andreas Lood med motiveringen: ”Marcus och Andreas har båda väldigt mycket drivkraft och stort 
engagemang. De tilldelas därför Tennugglan för den goda idén med rörelsegemensamt 
sommararrangemang och för att med mycket bra resultat genomför sommarfestivalen 2006 
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tillsammans med våra systerorganisationer. Detta har inspirerat till nästa sommars arrangemang och 
vem vet, kanske en stående tradition.” 

Marcus sade tack. 

§ 216  

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE 
FÄLTKONSULENTSYSTEM 

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag. Han menade att många 
hade varit med på miniseminariet och där fått höra förslaget, så han ansåg det föredraget. Han 
välkomnade ombuden till torget, där man också skulle kunna se en lista över hur poängen skulle 
fördelas enligt dagens läge, samt att förbundsstyrelsen skulle finnas på plats för att svara på frågor. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att anta förslaget till fältkonsulentsystem. 

Christine Bokström, framtidsutskottet, föredrog utskottets yttrande. De tyckte att förslaget verkade 
bra. De ansåg att förslaget skulle innebära ett system liknande det som är idag. De ville dock inte att 
något distrikt skulle bli utan konsulent. 

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta 

att inget distrikt ska bli utan konsulent: i mening två (sidan två av förslaget, punkt fyra, 
föreningsspridning, andra stycket) som börjar med ”omfördelningsmallen handlar 
om…” tas orden ”och kanske ingen konsulent” bort. 

att anta förslaget med denna ändring. 

§ 217  

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE MOTDRAG 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag. Han berättade var i pärmen 
man kunde hitta förslaget, som han läste högt ur. Han berättade att Motdrag är en medlemstidning, 
med en heltidsanställd redaktör. Detta innebär en kostnad på 2,5 miljoner. Förvisso har det sparats det 
in mycket pengar genom att redaktören hittat ett nytt, billigare tryckeri. Då det varit mycket 
diskussioner om pengar och besparingar under kongressen kunde personalen komma att bli en post 
som berörs. Förbundsstyrelsen ville spara in en halvtidstjänst på kansliet och önskade även ett ökat 
engagemang av medlemmarna. Eftersom det är en medlemstidning ville de att kongressen skulle 
besluta i frågan. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta 

att dra ner redaktörstjänsten till 50% men bibehålla antalet utgivna nummer per år. 

Sara Lundell, framtidsutskottet, föredrog utskottets yttrande. De ansåg att förbundsstyrelsen hade fel 
som ville spara in pengar på Motdrag, för det är en tidning som behövs. 

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta 

att behålla redaktörstjänsten till heltidstjänst, och behålla antalet utgivna nummer, 
samt 
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att anordna skrivarkurser så att medlemmar känner att de kan skriva och därmed också 
vill skriva. 

§ 218  

FÖREDRAGNING AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE NOMINERINGAR 
TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Anton Hull, valberedningen, äntrade podiet till tonerna av Pippi Långstrump. Han föredrog 
valberedningens nomineringar. Han hoppades att alla läst motiveringen som stod i pärmen. Han tog 
upp de problem som UNF haft, bland annat med sjunkande medlemstal, och att han trodde att de elva 
föreslagna personerna tillsammans skulle kunna åstadkomma en vändning. Han berättade att de flesta 
på förslaget fanns närvarande och skulle finnas på torget. 

Anton berättade att valberedningen hade jobbat länge, att de börjat efter förra kongressen och att de 
bland annat hade intervjuat samtliga ledamöter i förbundsstyrelsen och därför hade en klar bild av 
läget. De skulle också finnas på plats på torget för att svara på frågor. 

Valberedningen föreslog kongressen besluta 

att välja Robert Damberg, Uppsala, till ordförande, 

att välja Salam Kaskas, Göteborg, till vice ordförande, 

att välja Vidar Aronsson, Växjö, till sekreterare, 

att välja Therese Johansson, Västerås, till kassör, 

att välja Jennifer Oskarsson, Östersund, till utbildningsledare, samt 

att välja Oskar Jalkevik, Årsta, Linda Engström, Vännäs, Sergio Manzanares, Gävle, 
Susanna Odin, Stockholm, Jonas Lundquist, Uppsala, och Mi Larsson, Uppsala, till 
ledamöter i förbundsstyrelsen. 

Mathias Lövström, presidiet läste upp en nominering som lämnats in av ombud från Gävleborg. 

Kongressen föreslogs besluta 

att välja Jon-Erik Flodin till förbundsstyrelsen. 

Sergio Manzanares, distriktsordförande i Gävleborg, föredrog ovanstående nominering. Han menade 
att det fanns många skäl till att välja Jon-Erik till förbundsstyrelsen. Han sade att Jon-Erik har suttit i 
förbundsstyrelsen, och Sergio tyckte att han gjort ett bra jobb där. Han ville inte prata mer från 
talarstolen, utan föreslog att ta diskussionen senare, på torget. 

§ 219  

TORG 

Kongressen beslutade 14.06 

att ajournera sig för torg till 14.45. 
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§ 220  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Mathias Lövström, presidiet, läste upp en hälsning från Kristoffer Johansson, UNF Svartbyn. Han 
tackade för den stora förbättringen och att man nu blivit effektivare. 

Kongressen beslutade 14.49 

att återuppta förhandlingarna. 

§ 221  

BESÖK 

Zana Josef Muhammad framförde en hälsning från Sveriges Unga Muslimer. Han var på sin andra 
kongress och tyckte att det var skitkul att få besöka UNF:s kongress igen. Han sade att SUM tydligt tar 
ställning mot rusdrycker och narkotika och läste upp vad Koranen säger om alkohol. Zana menade på 
att vi har ett gemensamt uppdrag och en gemensam sak att jobba mot. Avslutningsvis tyckte han att 
UNF gör ett sjukt bra arbete och att vi ska fortsätta vår goda relation. 

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, tackade Zana så mycket för att hälsningen, och berättade om 
sin roliga relation till Zana. Han hade varit på SUM:s kongress för två år sedan, och lyckades där värva 
60 medlemmar. Han tackade för besöket och delade ut en tröja. 

§ 222  

AJOURNERING 

Kongressen beslutade 14.56 

att ajournera sig för fika till 15.15. 

§ 223  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Kongressen beslutade 15.16 

att återuppta förhandlingarna. 

§ 224  

INFORMATION 

Camilla Berner, caféet, ville veta vilka slags mackor ombudsförsamlingen önskade till kvällsplenat. 
Hon tog Marcus Karlsson till hjälp för att medelst mentometerundersökning fastställa detta. 

§ 225  

BESÖK 

Sven Nilsson framförde en hälsning från NSF, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Han hade hört att 
förhandlingarna gick långsamt och berättade om skillnaden när de snälla scouterna hade möte och bara 



 85

klubbade igenom alla beslut. Han ville tacka för stödet från UNF i samband med fördelningen av 
pengarna från Miljonlotteriet, och sade att det var en stor gest att dela med sig av pengarna. Han lät 
också informera om att nästa sommar, då UNF ordnar Activelägret, kommer NSF att ha förbundsmöte 
i anslutning till detta. Han hälsade även ombuden varmt välkomna till årets förbundsmöte i Borås i 
oktober.  

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, tackade Sven med ett par superfina flip-flops från UNF-shopen. 
Hon lät meddela att hon såg fram emot nästa sommars Activekongress/Sommarfestival. 

§ 226  

INFORMATION 

Mathias Lövström, presidiet, informerade om kvällens riksmästerskap och påminde också folket längst 
bak i salen om att hålla tyst, eftersom de störde ombuden. 

§ 227  

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE 
ORDFÖRANDEARVODERING  

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag. Sedan förra kongressen har 
förbundsstyrelsen haft tillgång till 150 % arvodering. På så vis har förbundsstyrelsen kunnat arbeta 
både internt och externt, vilket har uppskattats mycket av medlemmarna. Eftersom systemet fungerat 
bra vill man även fortsättningsvis ha två personer arvoderade.  

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att förbundsstyrelsen har möjlighet att heltidsarvodera två personer inom styrelsen,  

att  en heltidsarvodering ska motsvara 5 prisbasbelopp per år, samt 

att   besluten gäller till dess kongressen beslutar annat. 

Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet, sade att de tyckt att det fungerat bra med två 
arvoderade, eftersom det är svårt att kombinera arbete med ideellt engagemang i den stora 
utsträckning det innebär. De tyckte därför att förbundsstyrelsens förslag var bra och att det inte rörde 
sig om så stor skillnad i kostnad för UNF med ytterligare 50 % arvodering, jämfört med tidigare år. 

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta  

att bifalla förbundsstyrelsens att-satser. 

§ 228  

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 ANGÅENDE ÖVRIGA 
ERSÄTTNINGAR  

Förbundsstyrelsen meddelade att de ansåg förslaget föredraget. 

Kongressen föreslogs besluta  

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 
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utgå med den av riksskatteverket rekommenderade så kallade ”skattefria” 
ersättningen, för närvarande 18 kronor per mil, samt 

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

Program- och stadgeutskottet meddelade att de ansåg yttrandet föredraget. 

Kongressen föreslogs besluta  

att bifalla förbundsstyrelsens förslag nummer 7.  

§ 229  

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 ANGÅENDE 
MEDLEMSAVGIFT  

Förbundsstyrelsen meddelade att de ansåg förslaget föredraget. 

Kongressen föreslogs besluta  

att  fastställa UNF:s medlemsavgift för 2008 och 2009 till 50 kronor/år. 

Program- och stadgeutskottet meddelade att de ansåg yttrandet föredraget. 

Kongressen föreslogs besluta  

att bifalla FS förslag nr 8 angående Medlemsavgift för 2008 och 2009.  

§ 230  

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 ANGÅENDE BUDGET FÖR 
2008-2009 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till budget. Han berättade var 
i handlingarna man kunde hitta förslaget. Han sade att UNF de kommande åren skulle få lite mindre 
intäkter, eller kexchoklad som man använt på budgetseminariet på ombudsskolan. Totalt rörde det sig 
om ca 2-3 miljoner i minskade intäkter. Förbundsstyrelsen hade försökt få budgeten i balans, och de 
ville gärna få frågor på torget, där de också såg fram emot nya förslag. Vidare berättade han om de fel 
som smugit sig in i handlingarna, och de konsekvensändringar som skulle göras när dessa justerats. 
Han utlovade en uppdaterad version av budgetförslaget på torget. 

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta  

att anta förbundsstyrelsens förslag till budet.  

Martin Knutsson, framtidsutskottet, gjorde även han en konsekvensändring, eftersom de föreslagit att 
Motdragstjänsten även fortsättningsvis ska vara en heltid. De föreslog att pengar skulle flyttas mellan 
olika poster på grund av detta. De skulle gärna svara på frågor under torget. Han avslutade med att 
önska ombudsförsamlingen puss och kram. 

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta  

att skära ner i underbudget nummer tre Förenings- och distriktsstöd, för både 2008 
och 2009, från posterna stöd till kurser; 200 000 kr till 175 000 kr, distriktsbidrag; 
från 1 000 000 kr till 875 000 kr och pengar att söka; 400 000 kr till 350 000 kr. 

att lägga till 220 000 kr på posten Kansli. 
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att lägga till i underbudget nummer nio, Medlemstidning, en skrivarkurs på 40 000 kr 
för år 2008. 

att minska i underbudget nummer två, kursverksamhet, Höjdaren drogpolitik och DSS 
2 500 kr samt Höjdaren kamratstöd, Förbundssamling och Julkursen 5 000 kr var 
för år 2008. 

att med ovanstående ändringar anta budgeten för 2008 och 2009. 

§ 231  

TORG 

Kongressen beslutade 15.35 

att ajournera sig för torg till 16.10. 

§ 232  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Kongressen beslutade 16.12 

att återuppta förhandlingarna. 

§ 233  

INFORMATION 

Ola Österlund och Ingrid Walan, jämställdhetsmätare, berättade för ombudsförsamlingen om sina 
resultat dittills i jämställdhetsmätningen. De lät ombuden gissa vilka som pratat mest. De berättade 
bland annat att tjejer stått för 59 inlägg och killar för 125. Vidare hade tjejerna pratat 32 minuter och 
killar i 69 minuter. Som referens upplyste de dessutom om att ombudsförsamlingen bestod av 75 tjejer 
och 28 killar. 

Några ombud brast ut i spontan sång och sjöng Åh åh åh tjejer. 

§ 234  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 

att justera röstlängden till 124 närvarande ombud. 

§ 235  

BORTGLÖMT BESLUT 

Mathias Lövström, presidiet, berättade att en att-sats glömts bort dagen innan, när arbetsplanen 
behandlades. Presidiet föreslog att denna nu togs upp till beslut. 

Kongressen beslutade 
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att ändra meningen ” att ha föreningar i landets 10 kommuner” till ”att ha föreningar i 150 av 
landets 290 kommuner. 

§ 236  

BESLUT OM MOTION NR 13 ANGÅENDE STÖDMEDLEMSKAP 

Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, ville lyfta förslag två och tyckte att motiveringen kunde läsas i 
torgprotokollet. 

Hon föreslog kongressen besluta 

att ge kommande förbundsstyrelse i uppdrag att undersöka fler möjligheter för icke-
medlemmar att stödja vår verksamhet än genom lotterierna. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, sa att förbundsstyrelsen tyckte att det var många förslag som gick 
ut på att utreda och se över saker och ting. Han var rädd för att man tappar fokus på verksamheten om 
man får för mycket att undersöka och utreda hela tiden. 

Kongressen beslutade 

att avslå motion nummer 13, samt 

att avslå förslag nummer två. 

§ 237  

ORDNINGSFRÅGA 

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, undrade varför man hade börjat med att räcka upp röstkorten på 
första omröstningen när det står i arbetsordningen att beslut i första hand skall tas med acklamation. 

Mathias Lövström, presidiet, sade att de hade hoppats att den frågan inte skulle komma upp, men att 
de givetvis inte skulle göra så eftersom Vidar hade rätt i fråga om arbetsordningen. 

Rickard Almers, UNF Futurus Lundensis, undrade vad definitionen för acklamation var. Han berättade 
att i Fältbiologerna innebär acklamation att man räcker upp handen samtidigt som man säger ja. 

Linda Engström, UNF QL utan U, föreslog för enkelhetens skull att vi gör som presidiet redan infört. 

Hon föreslog kongressen  

att vi använder oss av handuppräckning med röstkort vid första röstning. 

Kongressen beslutade 

att vi använder oss av handuppräckning med röstkort vid första röstning. 

§ 238  

BESLUT OM MOTION NR 14 ANGÅENDE FÖRBUNDSÖVERGÅNGAR 

Mathias Lövström, presidiet, berättade vilka förslag som fanns. 

Kongressen beslutade 

att avslå motion 14, samt 
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att IOGT-NTO:s Juniorförbund tillhandahåller listor på juniorer som är 13 år eller äldre till 
UNF:s förbundskansli, 

att listor på IOGT-NTO-medlemmar i åldern 13-25 år skickas från IOGT-NTO:s kansli, samt 

att uppdra åt respektive förbundsstyrelse att tillsammans ta fram ett material för övergångar och 
övergångsaktiviteter mellan förbunden. 

§ 239  

ORDNINGSFRÅGA 

Sanne Sundström, UNF Framåt, uppmanade folk att vara tysta när presidiet pratar. 

§ 240  

BESLUT OM MOTION NR 15 ANGÅENDE DEMOKRATIPLATTFORMEN 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, ville lyfta förslag två. 

Han föreslog kongressen besluta 

att avslå motionen i sin helhet. 

Kongressen beslutade 

att i demokratiplattformen, på mittuppslaget ändra rubriken ”Jämlikhet” till ”Jämställdhet och 
Jämlikhet”. 

att avslå att-sats 2 

Ida Karlsson och Oskar Augustsson, UNF Opposition, reserverade sig mot beslutet att i 
demokratiplattformen ändra ”Jämlikhet” till ”Jämställdhet och Jämlikhet” med följande motivering: 
”Jämställdhet ingår i begreppet jämlikhet, och genom att poängtera ”jämställdhet” menar man att 
anledning finns att skilja på könen, vilket stärker könsrollerna. För jämlikhet – mot feminism!” 

§ 241  

BESLUT OM MOTION NR 16 ANGÅENDE PROGRAM OCH POLICYS 

Mathias Lövström, presidiet, redogjorde för de förslag som fanns. 

Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, ville lyfta tilläggsförslaget. Hon trodde att det blivit missförstånd och 
önskade att det skulle vara mindre otydligt. 

Hon föreslog kongressen besluta 

att ändra meningen den aktuella meningen i motionens andra att-sats till ”UNF ser 
alkohol och andra beroendeframkallande droger som ett av de största hindren mot 
detta och därför är det en demokratifråga att vi får ha vårt eget personliga 
ställningstagande mot alkohol och andra droger.” 

Kongressen beslutade 

att UNF:s demokratiplattform och UNF:s drogpolitiska program ska genomgå en språklig 
revidering, 
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att avslå tilläggsförslaget, 

att avslå motionens andra att-sats, 

att UNF:s demokratiplattform ska genomgå en total revidering utöver det språkliga, samt 

att avslå motionens fjärde att-sats. 

§ 242  

INFORMATION 

Mi Larsson, förhandlingsansvarig, meddelade att torgprotokollen från i förmiddags kommit, och 
uppmanade ombuden att ta del av dem. Likaså gav hon order om att ombudsförsamlingen skulle städa 
upp kring bänkarna innan man gick på middag. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, informerade om visionsseminariet som skulle vara under 
middagen. Det skulle behandla UNF på nätet, det vill säga UNF:s framtid. Han tyckte att det var 
skithäftigt, och att det fanns ett hemligt rum där det skulle bli hemlig information. Han och Jens Lindh 
skulle stå och vara snygga och visa folk vägen dit. Andreas Ericsson skulle vara trevlig och även han visa 
vägen dit. Vidare delgav han ombuden att Sven-Olov Carlsson nyss påbörjat sitt trettonde år som 
IOGT-NTO:s förbundsordförande. 

Ida KM Karlsson bad ombuden om hjälp med rörelserna till sången En liten undulat, och beordrade 
Sergio att hjälpa till. Tillsammans ledde de sedan ombudsförsamlingen i ovan nämnda sång till stort 
jubel och glädje. 

§ 243  

AJOURNERING 

Kongressen beslutade 16.48 

att ajournera sig för inmundigande av middag till dess att kvällsplenat skulle börja 21.00. 
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Fredag den 6 juli 2007 SJÄTTE SESSIONEN  
Ordf: Andrea Ström Fredriksson
 Lage Rahm 
Sekr:  Kamilla Andersson 
 Hanna Fredin 

§ 244  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Kongressen beslutade 

att återuppta förhandlingarna klockan 21.02. 

§ 245  

ORDNINGSFRÅGA 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, undrade hur röstningen skulle gå till, med acklamation eller röstkort. 
Andrea Ström Fredriksson, presidiet, svarade att det kommer ombuden att få veta när det blir dags.  

§ 246  

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 

att fastställa röstlängden till 97 närvarande ombud. 

§ 247  

BESLUT OM MOTION NR 17 ANGÅENDE FÖRBUD MOT ALKOHOLKONSUMTION FÖR 
MINDERÅRIGA  

Helena Jacobsson, UNF Morgonstjärnan, tänkte att eftersom det är hennes motion vore det bra om 
hon pratade om den. Hon tänkte inte bifalla sin första att-sats. Sen kom hon på att hennes nya förslag, 
förslag nummer 3, inte heller var så bra eftersom UNF då inte skulle kunna göra sina 
ölutköpskontroller. Därför borde alla egentligen bifalla förbundsstyrelsens andra att-sats. Hon tycker 
som privatperson egentligen att det borde vara olagligt för minderåriga att dricka alkohol, men som 
organisation tycker hon inte att UNF borde tycka det.  

§ 248  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Några ombud kom sent. Kongressen beslutade 

att fastställa röstlängden till 103 närvarande ombud. 
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§ 249  

BESLUT OM MOTION NR 17 ANGÅENDE FÖRBUD MOT ALKOHOLKONSUMTION FÖR 
MINDERÅRIGA  

Kongressen beslutade  

att avslå motionen i sin helhet,  

att UNF ska kräva en ändring av lagstiftningen så att den tydligt förbjuder vuxna att bjuda 
minderåriga på alkoholhaltiga drycker,  

att avslå förslag 3 om att UNF ska verka för ett förbud för minderåriga att köpa och inneha 
alkoholhaltiga drycker. 

§ 250  

BESLUT OM MOTION NR 18 ANGÅENDE UTÖKA UNF:S VERKSAMHETSOMRÅDE  

Kongressen beslutade  

att  avslå motionen i sin helhet.  

§ 251  

ORDNINGSFRÅGA 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, skulle fatta sig kort så han kunde gå till discot sen ikväll. Han hade 
ett förslag vad gäller beslut om stadgarna och ombudsfördelningen. De stadgar som håller på att 
revideras nu är ju gemensamma med IOGT-NTO och Junis, som redan har debatterat det hela men 
väntat med att klubba det slutgiltiga förslaget i sin helhet tills det är synkat med UNF:s så att det blir 
likalydande förslag. Han ville därför föreslå att både förslaget till ombudsfördelning, stadgarna och 
egentligen granskningsutskottet också skulle tas ett principbeslut om och att kongressen sen ger i 
uppdrag till stadgerevisionsgruppen att sy ihop det slutgiltiga förslaget. Förbundsstyrelsen föreslog 
kongressen besluta 

att vi när vi beslutar om stadgar, ombudsfördelning och granskningsutskott ger i 
uppdrag till stadgerevisionsgruppen att återkomma med ett förslag till exakt 
formulering i stadgarna som kongressen sen fastställer. 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, undrade när kongressen ska komma tillbaka och ta beslutet. Har 
stadgerevisionsgruppen synkat det till nästa kongress eller till imorgon? 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, sakupplyste att det är självklart att vi ska klubba stadgarna den här 
kongressen. Det behövs inte två år för att göra ett nytt förslag, det kan de göra i natt. 

Kongressen beslutade 

att vi när vi beslutar om stadgar, ombudsfördelning och granskningsutskott ger i uppdrag till 
stadgerevisionsgruppen att återkomma med ett förslag till exakt formulering i stadgarna som 
kongressen sen fastställer. 
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§ 252  

ORDNINGSFRÅGA 

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, tyckte att det var kul att presidiet tyckte att det var bra 
torgprotokoll med mycket diskussioner men han tyckte inte att det var det. Det fattas saker i 
torgprotokollet, om stadgarna t.ex. Han visste inte vem som hade tagit ett beslut om att ta bort det, 
men han betvivlade att det var någon med förslagsrätt. 

För att gå vidare tyckte han att alla skulle bläddra upp program- och stadgeutskottets förslag på sidan 
20, flik 5 i pärmen. Det var ett långt förslag med många att-satser och tydliga förklaringar om hur 
regionsmöte ska fungera, osv. osv. Om man kollade i torgprotokollet så var väldigt stora delar strukna, 
förutom i princip den första att-satsen. Han hade snackat med presidiet innan och då verkade det som 
att presidiet tillsammans med Robert Damberg hade tagit beslutet att kapa i torgprotokollet.  

Vidar menade att en styrka med program- och stadgeutskottets förslag var att väldigt mycket redan var 
gjort och Mikaela Bexar hade sagt att det är mycket små ändringar som behöver göras i efterhand. 
Samma sak med utskottets tilläggsförslag, ett långt förslag med en massa konsekvensändringar som 
hade försvunnit från torgprotokollet. Han hade inte ens kvar förslaget själv eftersom han har gett bort 
sin utskrift. Han blev arg när han såg att saker ur hans förslag hade tagits bort ur torgprotokollet. Han 
ville yrka på att all information som har lagts som förslag på torget ska finnas i torgprotokollen.  

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade för Vidar att det är honom han ska hänga i sådana fall. 
Presidiet pratade med Robert om att torgprotokollet var krångligt och väldigt långt och för att få det 
överskådligt och översiktligt så skalades konsekvensändringsattsatserna bort, eftersom det bara skulle 
tas principbeslut vid denna session. Han sa att de kanske hade varit lite för snabba, och att om det hade 
försvunnit mycket grejer så var det bara att be om ursäkt. 

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, tyckte verkligen inte att det var någons uppgift att bestämma vad 
som är för mycket information för kongressen förutom kongressen. Han föreslog kongressen besluta 

att ha all information i torgprotokollen och inte sortera bort något framöver. 

Kongressen beslutade 

att ha all information i torgprotokollen och inte sortera bort något framöver. 

§ 253  

MACKUTDELNING 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, informerade om att det fanns mackor som skulle delas ut till 
ombuden för att ätas under förhandlingarna. Det fanns också kaffe och te man fick  hämta när man ville, 
men det blir ingen paus i förhandlingarna.  

En snabb mackutdelning skedde. 

§ 254  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 

att fastställa röstlängden till 117 närvarande ombud. 
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§ 255  

UTMÄRKELSE HEDERSKNYFFELN 

Robert ”Blixten” Damberg, förbundsstyrelsen, kom fram för att dela ut Hedersknyffeln. Det är ett pris 
som går till en superiggis. Det här priset instiftades i mitten på 90-talet med anledning av att IOGT-
NTO:s förra förbundsordförande Kjell E Johansson fyllde 60. Han gick bort för bara några veckor sedan 
och Robert tyckte att det kändes bra att dela ut den nu lite i hans minne, för han var en bra iggis som 
verkligen förbättrade samarbetet mellan IOGT-NTO och UNF . Robert läste upp motiveringen: 
 
”Trots alla sina uppdrag i olika styrelser, och ett jobb som tar mycket tid, har Micke alltid haft plats till 
övers för alla UNF:are i Jämtland och övriga UNF-Sverige. Det har handlat om många olika saker 
genom åren, den största mest konkreta biten är kanske all hjälp med ekonomi och bokföring. Men det 
handlar också om bilskjuts, hjälp med att städa skitiga lokaler, gett klappar på axeln till 
distriktsstyrelser och gjort peppande besök på distriktsårsmöten. Allt som en riktig hedersknyffel gör!” 

Årets Hedersknyffel delades ut till Mikael Lindström, som berättade att det är bekvämare hos UNF, 
syftades på talarstolsfotöljen, än borta på IOGT-NTO. Han tyckte att det var oväntat att få 
Hedersknyffeln. När Robert började läsa motiveringen hade Mikael sagt till Lena som stod bredvid 
honom att ”det är i alla fall inte jag”.  Men det var det. Tack och åter tack, sa Micke. 

§ 256  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Kongressen beslutade 

att fastställa röstlängden till 118 ombud. 

§ 257  

BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE NYA STADGAR  

Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet, berättade att de hade ett ändringsförslag till sitt förslag 
som var huvudförslag på torget. Att de kom med ett ändringsförslag berodde på att Junis och IOGT-
NTO har ändrat ordvalsmässigt på sina kongresser och att och de vill ha exakt likadana lydelser. Han 
ville också lyfta det osynliga förslag som inte finns någonstans över någon sorts osynligt streck och 
påpekade att det är viktigt att veta att Junis och IOGT-NTOs utskott också står bakom detta, att det är 
oerhört genomarbetat.  

Lina Boberg, UNF Smile, yrkade på att lyfta Christine Bokströms förslag nummer 3. Hon föreslog 
kongressen besluta 

att förbundsstyrelsen tar fram ett sätt att betala via internet. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, kom upp med en kopp kaffe i handen. Han ville bara säga att 
förbundsstyrelsen också är med på ändringarna som är föreslagna av program- och stadgeutskottet och 
utropade ”We’re behind you”. 

§ 258  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 
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att fastställa röstlängden till 119 ombud. 

§ 259  

FORTSATT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE NYA STADGAR 

Rebecca Samuelsson, UNF Klippan, undrade om förslag nummer 2 av Oskar Augustsson och Ida 
Karlsson redan var lyft. Annars ville hon göra det. Ett yrkande om att lyfta förslag nummer 2 hade redan 
lämnats in skriftligen till presidiet från Gabriella Franzén, UNF Futuris Lundensis. I förslaget föreslogs 
kongressen besluta 

att den gamla skrivningen om att medlemslöftet skall avgivas skriftligen, står kvar. 

Kongressen beslutade 

att bifalla program- och stadgeutskottets nya förslag enligt följande: 

att ge riksstyrelsen till uppdrag att utreda och ge förslag på revidering av medlemsbegreppet i 1:3, 

att  byta ut första meningen i § 2:5 mot ”Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på 
kongressen. Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt på 
kongressen.” , 

att  byta ut första meningen i § 3:5 mot ”Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på 
distriktsårsmötet. Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt på 
distriktsårsmötet.”, 

att  byta ut första meningen i § 5:3 mot ”Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på 
kretsårsmötet. Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt på 
kretsårsmötet.”, 

att byta plats på punkten 2:6 b) och 2:6 c), på 3:6 b) och 3:6 c), på 4:4 b) och 4:4 c) och på 5:4 b) och 
5:4 c), 

att lägga till ordet ordinarie först i rubriken 2:2 och 3:2 samt stryka det första ordet ordinarie i 
samma paragrafer i texten, 

att  ändra § 2:6 punkt q) till ”beslut om antal ledamöter, minst sju, i förbundsstyrelsen”, 

att  ändra § 3:6 punkt p) till ”beslut om antal ledamöter, minst tre, i distriktsstyrelsen”, 

att ändra § 4:4 punkt o) till ”beslut om antal ledamöter, minst tre, i styrelsen”, 

att  ändra § 5:4 punkt q) till ”beslut om antal ledamöter, minst fem, i kretsstyrelsen samt om deras 
mandattid”, 

att stryka ordet tillsammans i 2:12 och ersätta det med ”...gemensamt, däribland minst en 
förtroendevald”, 

att  stryka ordet tillsammans i 3:12 och ersätta det med ”…gemensamt, däribland minst en 
förtroendevald”, 

att  stryka ordet tillsammans i 4:9 och ersätta det med ”…gemensamt, däribland minst en 
förtroendevald,”, 

att stryka ordet tillsammans i 5:8 och ersätta det med gemensamt, 

att stryka sista meningen i 4:7,  
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att i § 6:1 andra stycket ändra andra meningen till ”Beslut av föreningar och distrikt gäller dock 
inte förrän de har fastställts av förbundsstyrelsen om de innebär att föreningen eller 
distriktet …”, 

att fastställa framlagt förslag till nya stadgar för IOGT-NTO, UNF och Junis, samt 

att stadgarna ska gälla från och med 2007-07-09, 

att med röstsiffrorna 67 mot 46 avslå förslag nummer 2 om att medlemslöftet ska avgivas 
skriftligen ska stå kvar, samt 

att förbundsstyrelsen tar fram ett sätt att betala via internet, 

att  i § 1:4 ändra första ordet i medlemslöftets andra mening (”Härmed”) till ”Därmed”. 

Motivering: Ordet ”därmed” i det nu gällande medlemslöftet medför att löftets andra mening 
syftar tillbaka på den första. På så sätt tydliggörs att löftet om att leva helnyktert är en följd av 
att den nya medlemmen ställer sig bakom rörelsens grundsatser och program. Ändras 
”därmed” till ”härmed” (som i riksstyrelsens förslag), bryts sambandet mellan meningarna 
och därmed också mellan löftets båda delar. Ordet ”härmed” för istället tankarna till 
yttranden av typen ”Härmed förklarar jag mötet öppnat”. Den närmast till hands liggande 
tolkningen skulle då komma att vara att den som avlägger löftet menar: ”Genom att uttala 
dessa ord [det vill säga orden i löftets andra mening] lovar jag att leva helnyktert”. Det är 
förstås inget fel på detta löfte i sig, men innebörden av löftet i dess helhet skulle komma att bli 
en något annan. Därför bör det, liksom i nuvarande löfte, stå ”därmed”. 

att  i § 2:6 ändra sista meningen till: ”Protokollet från kongressen ska inom fyra månader lämnas 
till den avgående och den nytillträdda förbundsstyrelsen, ombuden, revisorerna och 
distrikten samt hållas tillgängligt för föreningar och kretsar.”, 

Motivering: korrigering av skrivfel (”tillgängliga” ändrat till ”tillgängligt”). 

att  i § 2:10 ändra tredje meningen till: ”Beslut fattas efter omröstning bland ledamöterna från de 
förbund som har valt att lämna över respektive fråga till riksstyrelsen.”, 

Motivering: I riksstyrelsens förslag sägs att omröstningen ska ske ”bland de förbund som har 
valt …”, vilket är en otydlig formulering, eftersom det inte framgår vilka personer det är som 
ska delta i omröstningen. Meningen skulle kunna tolkas som att det är något organ i de 
enskilda förbunden (till exempel respektive förbundsstyrelse) som ska vara med och fatta 
beslut. 

att  i § 3:6 ändra punkt e) till: ”val av ordförande och sekreterare för mötet, minst två rösträknare 
och minst två protokolljusterare”. 

Motivering: Om det inte är fastställt vilket antal rösträknare som (minst) ska väljas (som i 
riksstyrelsens förslag för IOGT-NTO och IOGT-NTOs Juniorförbund), kan det tolkas som 
att det räcker med att välja en. 

att  i § 3:10 ändra tredje meningen till: ”Beslut fattas efter omröstning bland ledamöterna från de 
distrikt som har valt att lämna över respektive fråga till distriktsrådet.”, 

 Motivering: se § 2:10. 

att  i § 4:2 ändra andra styckets första mening till: ”Föreningens årsmöte ska hållas före februari 
månads utgång varje år på den tid och plats som föregående årsmöte har beslutat.”, 

Motivering: Riksstyrelsens förslag är en sammanblandning av ”före februari månads utgång” 
och ”senast den sista februari”. Formuleringen skulle kunna orsaka förvirring. 
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att  i § 4:4 ändra punkt m) till: ”beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöte”, 
Motivering: Det är onödigt att specificera att det gäller ordinarie årsmöte, eftersom det inte 
finns några andra typer av årsmöten omnämnda i stadgarna. På så sätt undviks onödig 
förvirring. Även i övrigt är den formulering som föreslås här tydligare och dessutom språkligt 
bättre. 

att  i § 5:1 ändra andra styckets andra mening till: ”Distriktsrådet kan om det finns särskilda skäl 
besluta att en krets ska omfatta fler kommuner eller en del av en kommun.” 

Motivering: I linje med de allmänna principer som har gällt i revideringen av stadgarna, bör 
inte nakna substantiv (”en del av kommun”) förekomma. 

att  i § 5:5 ändra tredje stycket till: ”Om kretsen bedriver juniorverksamhet i en juniorförening ska 
årsmötet utse en ansvarig juniorledare som ska ingå i styrelsen.” 
Motivering: korrigering av skrivfel (”utser” ändrat till ”utse”). 

att  i § 6:4 ändra punkt d) till: ”riksstyrelsens sammansättning och funktion (§ 1:2, 2:1, 2:9, 2:10)”,  
Motivering: motsvarande paragraf i distriktskapitlet finns med i uppräkningen i punkt e) och 
för konsekvensens skull bör det vara lika i båda punkterna. 

att  i § 6:4 ändra sista meningen till: ”Dessutom betraktas § 16 och § 21 i NSF:s stadgar som stadgar 
som rör förhållande till annat förbund.”,  
Motivering: Tidigare i paragrafen definieras vad innebörden av begreppet ”stadgar som rör 
förhållande till annat förbund” är hos de övriga tre förbunden. Det är då lämpligt att inte 
introducera ytterligare ett begrepp (”bestämmelser som rör …”) med samma innebörd. 

Ändringsförslag som endast berör UNF 
att  i § 4:11 ändra sista meningen till ”Lokaler som en förening, ett distrikt eller förbundet äger ska 

vara alkohol-, narkotika- och tobaksfria.”.  
Motivering: korrigering av skrivfel (ett bindestreck tillagt). 

att därmed anta UNF:s, IOGT-NTO:s och Junis nya stadgar som börjar gälla 2007-07-09, och till 
protokollet notera att beslutet togs med två tredjedels majoritet.  

 
Oskar Augustsson och Ida Karlsson, UNF Opposition, reserverade sig mot beslutet att avslå förslag 
nummer 2 med motiveringen: ”För att nykterhetslöftet skall vara seriöst och risken för falska inträden 
ej ska öka krävs ett undertecknat, skriftligt inträde.”. 

§ 260  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRLAG NR 3 ANGÅENDE OMBUDSFÖRDELNING  

Lage Rahm, presidiet, berättade att han hade roat sig med att försöka urskönja huvudlinjer i de olika 
förslagen till ombudsfördelning. Han hade gjort en bild av det hela som han frågade om 
ombudsförsamlingen ville se. Det ville de och han visade den pedagogiskt i storformat samtidigt som 
han förklarade vad han menade. 

§ 261  

SAKUPPLYSNING 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, sa att ojämkad uddatalsmetod är det som nästan alltid används när det 
ska vara demokratiskt. Han sa att det är t.ex. det som används i Sveriges riksdag. Här blev han dock 
avbruten av Lage Rahm, presidiet, som påpekar att Sveriges riksdag använder sig av jämkad 
uddatalsmetod men att dessa metoder är väldigt lika. Jobjörn sa då att även han var fundersam på vad 
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ojämkad uddatalsmetod var. Lage gav sig då in i en förklaring och sa att om en förening har 50 
medlemmar och en annan har 100 medlemmar och det är 3 ombud som ska fördelas så får den 
föreingen med 50 medlemmar ett ombud och den förening med 100 medlemmar får två ombud. Han 
ämnade inte gå in i detalj på hur de olika metoderna fungerar då det är väldigt liten skillnad men väldigt 
krångligt att förklara, och båda syftar till proportionell fördelning av mandat eller ombud. 

§ 262  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRLAG NR 3 ANGÅENDE 
OMBUDSFÖRDELNING  

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, berättade att han reserverade sig mot förbundsstyrelsens förslag. 
Han ställde en retorisk fråga: hur många som är föreningsombud är på något vis distriktsaktiva? Det 
visade sig vara ganska många. Han ser två stora problem med förbundsstyrelsens förslag till 
ombudsfördelning. 1: för stor ombudsskara, känns inte tillräckligt proportionell. Bästa lösningen är 
program- och stadgeutskottets förslag, att distriktsombud fördelas beroende på hur stora de olika 
distrikten är. Känns fel att Gotland ska få lika många mandat som t.ex. Gävleborg eller Stockholm. 
Många sitter på dubbla stolar, så problemet med att man tappar föreningsförankring om man har 
distriktsombud tror inte han finns.  

Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet, sa som han påpekat tidigare att inte all information 
finns i torgpapperet. I pärmen kan man se att de har löst alla problem som skulle kunna uppkomma i 
stadgarna, en väldig fördel. Om man valt att inte ha distrikt utan istället ha regioner så ska man ändå 
kunna skicka ombud. Sen kan man också titta på förbundsstyrelsens förslag ur ett annat perspektiv, hur 
väl är stadgarna skrivna? Mikaela Bexar säger också att det är ganska dåligt skrivet, eftersom det bygger 
på de gamla stadgarna och inte det nya förslag som ska klubbas igenom. Kan kanske tyda på att det inte 
riktigt är genomarbetat. Han ville också prata för program- och stadgeutskottets förslag eftersom han 
tror att det skulle bli en mycket bättre demokratisk kongress och lättare att ha ombudsskolor. Vidar vill 
därför lyfta program- och stadgeutskottets förslag över strecket, han föreslog kongressen besluta 

att avslå förbundsstyrelsens förslag i sin helhet, 

att avslå motion nr 11 i sin helhet, 

att avslå motion nr 12 i sin helhet, samt 

att paragraf 2:4 i stadgarna skall ersättas med texten: 
”Kongressen har etthundra ombud som väljs av distriktsårsmötet där distrikt finns. 
Där det saknas distrikt tillhör föreningarna istället en region och väljer ombud vid 
sina regionombudsmöten. Förbundsstyrelsen bestämmer vilka föreningar som ska 
ingå i en region. En region skall dock i första hand bestå av ett område som tidigare 
har utgjort ett UNF-distrikt eller som utgör ett distrikt för något eller några av 
IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund. Varje distrikt eller region representeras av 
minst två ombud. Kvarvarande platser fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter 
hur många betalande registrerade medlemmar distrikten eller regionerna hade den 
31 december året före kongressen. Distriktet eller regionen har rätt till två ersättare 
för varje ombud. Ersättare ska väljas i en bestämd inbördes ordning.”, 

att  i stadgarna § 3:6 lägga till punkten ”u) val av kongressombud och ersättare det år 
kongressen hålls” samt att de efterföljande punkterna från och med dagens u) döps 
om så att de heter som bokstaven efter den nuvarande bokstaven i alfabetet, 

att i stadgarna ersätta punkten ”w) val av kongressombud och ersättare det år 
kongressen hålls” i § 4:4 med ”val av ombud till regionsombudsmöte då föreningen 
inte tillhör ett distrikt”, 
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att efter § 2:4 fortsätta med en ny § 2:5, vilket leder till alla andra § 2:x flyttas upp i 
nummer principen § 2:x+1 där x är det förra numret, som följer nedan: 
 
”§ 2:5 Regionsombudsmöte  
regionsombudsmöte kan hållas det år kongressen hålls på den tid och plats som 
tidigare Regionsombudsmöte beslutat. Regionsombudsmötet ska hållas minst tio 
veckor före kongressen. Regionsombudsmötet utser en sammankallande med 
minst en ersättare som kallar till nästa regionsombudsmöte senast två månader 
innan regionsombudsmötet öppnas.  

Varje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvaro- yttranderätt på 
regionsombudsmötet. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande. 
Varje ombud från de föreningar tillhörande regionen har förslags- och rösträtt. Val 
sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler personer än det antal som 
ska väljas, eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig. Mötet avgör 
andra frågor om mötesregler när de kommer upp.  

På ett regionsombudsmöte ska följande ärenden tas upp:  

a) fastställande av föredragningslista 

b) ställningstagande om regionsombudsmötet har kallats enligt stadgarna 

c) fastställande av antalet närvarande och anmälda ombud 

d) ställningstagande till om regionsombudsmötet är beslutsmässigt  

e) val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare och minst två 
protokolljusterare 

f) val av ombud till kongressen 

g) val av en sammankallande och minst en ersättare till nästa regionsombudsmöte 

Protokollet från regionsombudsmötet ska inom två månader lämnas till 
förbundsstyrelsen, ombuden och samtliga föreningar i regionen”. 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, ville lyfta förslag nummer 6 och för enkelhetens skull 
motförslaget förslag nummer 12 med anledningen att program- och stadgeutskottets förslag orsakar 
ganska mycket krångel med bortfall av distrikt och förbundsstyrelsens förslag tillåter att man snabbt 
kan skapa små föreningar bara för att få ombud. I hans förslag måste man vänta i tre år samtidigt som 
man håller sin förening aktiv för att man ska få sina ombud. Med det vill han yrka bifall på förslag 
nummer 6, han föreslog kongressen besluta 

att kongressen ska ha 201 ombud, vilka delas ut på distrikten med ojämkad 
uddatalsmetod, och sedan delas ut enligt samma metod på föreningarna, 

att  ombudsfördelningen sker i förhållande till antal betalande medlemmar i distrikt 
och föreningar, samt 

att föreningar som varit aktiva i tre år garanteras ett ombud som tas från en taklös pott 
utöver de 201 ordinarie. 

Förslag nr 12, föreslog kongressen besluta 

att ändra Mats Anderssons förslag om 201 ombud till 101 ombud. 
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§ 263  

STRECK I DEBATTEN 

Kongressen beslutade  

att sätta streck i debatten.  

§ 264  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRLAG NR 3 ANGÅENDE 
OMBUDSFÖRDELNING  

Eftersom streck i debatten var beslutad så gjordes en justering av yrkandelängden och ombuden gavs 
en sista chans att lyfta eller ge nya förslag. De förslag som lyftes var: 

Program- och stadgeutskottets tilläggsförslag: 

att i vissa fall där regionombudsmöte är nämnda ersätta det med regionsombudsmöte, 

att i stället lägga paragraferna sist under kapitel 2 för att behålla enhetligheten, 

att ersätta vad vi ansåg bli nya §2:4 till följande 
 
”Kongressen har etthundra ombud som väljs av distriktsårsmötet där distrikt finns. 
Där det saknas distrikt tillhör föreningarna istället en region och väljer ombud vid 
sina regionombudsmöten. Förbundsstyrelsen bestämmer vilka föreningar som ska 
ingå i en region. En region skall dock i första hand bestå av ett område som tidigare 
har utgjort ett UNF-distrikt eller som utgör ett distrikt för något eller några av 
IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund. Varje distrikt eller region representeras av 
minst två ombud. Kvarvarande platser fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter 
hur många betalande registrerade medlemmar distrikten eller regionerna hade den 
31 december året före kongressen. Distriktet eller regionen har rätt till två ersättare 
för varje ombud. Ersättare ska väljas i en bestämd inbördes ordning.”, 

Förslag 7: 

att avslå förslaget i sin helhet. 

Förslag 9: 

att förbundsstyrelsen rekommenderar eventuellt hjälper distriktet att anordna inför-
kongressmöten. 

Förslag 10: 

att om detta tilläggsförslag går igenom så ska förbundsstyrelsen se över ett bra system 
för detta. 

Förslag 11: 

att ändra program- och stadgeutskottets första att-sats till 149 ombud, 

att bifalla program- och stadgeutskottets förslag i övrigt. 

Emil Österlund, UNF Klippan, föreslog kongressen besluta: 

att bifalla program- och stadgeutskottets förslag med ändringen 150 ombud istället för 
100. 
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Anna Henriksson, UNF QL utan U, sa att bl.a. hon hade gjort förslag nummer 11. De tycker om 
program- och stadgeutskottets förslag och vill ändra till 149 ombud eftersom 100 ombud kändes lite få 
nu när vi ska värva och få 10 000 medlemmar. Dessutom är det bra med ett ojämnt antal. 

Emil Österlund, UNF Klippan, hade satt på sig fotbollsskorna så att han skulle kunna springa upp 
snabbt. Han jämkade sig med Annas förslag om 149 ombud, mycket bra tyckte han. Han tyckte också att 
förbundsstyrelsens förslag var sämre än det vi redan har. Han tycker att program- och stadgeutskottets 
förslag är bra, men 149 ombud är bättre. Man kan inte fuska, enda sättet att fuska med program- och 
stadgeutskottets förslag är att värva en massa medlemmar – varsågod, gör det. Han hoppas att det går 
igenom. 

Matilda Köhl, UNF Youngsbro kickers, lade en kommentar till Oskar Jalkeviks ”det kan vara för många 
ombud på en kongress”. Hur kan det vara för många ombud i en demokrati? Hon jämkar sig med 
program- och stadgeutskottets förslag med tillägget 149 ombud i stället.  

David Svensson, UNF Silpinge, tänkte dra lite kort hur de har det i sitt distrikt där de inte har en egen 
UNF-distriktsstyrelse. De har sina distriktsårsmöten tillsammans med IOGT-NTO och Junis. De har 
något liknande som program- och stadgeutskottets förslag, vilket i stort skulle vara att återgå till det 
ursprungliga. Av erfarenhet vet han att väldigt många föreningar i distriktet inte är med på 
distriktsårsmötena, och väldigt många av dem är inte så engagerade. Han vet inte om de skulle vilja åka 
på deras distriktsårsmöte. Han tycker ändå att program- och stadgeutskottets förslag är bra, det ska 
inte gå att fuska. 

Sergio Manzanares, som sig själv, hade fortfarande för tighta byxor. Han representerar en oenig 
förbundsstyrelse. En sak är de dock eniga om: de vill inte se en ombudsförsamling som passerar 200-
strecket. De tycker att det är väldigt bra med demokrati, men vi går mot tider där pengarna börjar ta slut 
och ju större kongress ju dyrare blir det. Någon kommer säkert att säga att ”demokrati får kosta”, och så 
är det ju, men vid 200 går ändå gränsen. Angående regioner: principen för förbundsstyrelsen är: finns 
man inte, då ska man inte vara representerad och man ska inte kunna skicka ombud till UNF:s 
kongress. 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, tyckte inte att demokrati var så enkelt. Apropå fusk undrade han hur lätt 
det är att fuska i det nuvarande systemet. Hur lätt är det att få ihop fem personer som vill bilda en 
förening? Man kanske kan få ihop fyra extraröster, och hur stor skillnad kan de göra på kongressen? 
Han uppmanade kongressen att koncentrera sig mindre på fusket. Om en förening får för sig att fuska 
är inte det ombudssystemet det är fel på, utan en syn på demokratin i just den föreningen. Man kan inte 
lagföra bort ett sådant problem, om demokratitänket är fel.  

Jimmie Norberg, UNF Klippan, tyckte det var lite tråkigt när han bad om en förklaring från kongressen 
om hur de menade med de olika att-satserna och förslagen. Folk tittade surt på honom, suckade osv.,  
det tyckte han var en härskarteknik. Det kändes tråkigt, det var bara det han ville säga. 

Tommy Carlsson, UNF Ånge, undrade hur många gånger UNF har haft egna kongresser och om det 
någon gång har hänt att det har fuskats. Vill gärna ha replik eller sakupplysning på den frågan.  

Christin Bokström, UNF Gävle, tyckte att om ombuden tas bort från föreningar kan distriktsstyrelsen 
få för mycket makt och det kan bli väldigt snett om någon förening inte har distriktsaktiva. Bra med 
många ombud eftersom fler får uttrycka sin åsikt och rösta, det blir väldigt demokratiskt. 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, hade lagt förslag nummer 9 i torgprotokollet. Att-satsen är väl 
egentligen lite gummi, men han ville bara understryka vikten av att om vi fördelar ombuden på 
distriktsnivå så måste ombuden vara med på något möte där alla föreningar och så många medlemmar 
som möjligt är närvarande så att man kan diskutera fram till vad distriktet står för och det inte blir den 
enskilda medlemmens åsikt. 

Pontus Hallén, UNF Club Fortnight, sa att grunden i all demokrati är att all makt ska utgå ifrån folket. I 
det här fallet medlemmarna, antingen föreningar eller distrikt. Han tror att båda lösningarna är fullt 
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acceptabla, så länge de görs på bra sätt så att medlemmarna får sin vilja igenom. Ärligt talat så vet han 
inte vad han föredrar, han har två favoriter. Han tycker att det vi har nu inte är perfekt men det fungerar 
för ändamålet och det andra är program- och stadgeutskottets förslag. Antagligen kommer han lägga 
ner sin röst av den orsaken att han inte bestämt sig, men detta är det förslag som han anser ger bäst 
resultat i sin kategori. Han uppmanade kongressen att tänka på det när de röstade och tackade för sig. 

Ellen Lindgren, UNF Wendelsberg, tänkte bara säga att hon tycker att föreningarna är det viktigaste 
organet UNF har, det är där vi får in nya medlemmar. Hon är själv ny medlem i UNF och tycker att om vi 
har kvar det system vi har nu så får alla medlemmar som är nya en chans att åka. Har föreningen bara ett 
ombud så innebär det att färre medlemmar från föreningar får åka, och hade det varit så hade hon inte 
varit här och det hade varit tråkigt. Det är kul att komma på kongress och lära sig nya saker. 

Stina Lisa Österström, UNF Low Rider, har massor att säga eftersom det kommer en massa folk och 
säger saker till henne. Till att börja med tror hon inte att det är fusk, eftersom det står i stadgarna som 
det gör, men det är lätt att utnyttja systemet och det ska det inte vara eftersom vi ska sträva efter 
rättvisa. Program- och stadgeutskottets förslag är mycket rättvisare. Det är inte distriktsstyrelserna 
som väljer vilka som ska åka som ombud, utan det är på distriktsårsmöte eller på regionsombudsmöte. 
Representanter till distriktsårsmöten väljs från föreningarna och på distriktsårsmöten bestäms vilka 
som ska åka som ombud till kongressen så det är ändå föreningarna som beslutar i slutändan. Hon vill 
ändå puscha för förslag nr 11 eftersom det är ojämnt antal och också för förslag nr 9 för att göra det ännu 
mer demokratiskt eftersom folk kommer ha mycket bättre koll om m an har en ombudsskola innan. Då 
slipper man så många ordningsfrågor. 

Robert Damberg, som sig själv, inte förbundsstyrelsen, ville först instämma med det Stina Lisa sa, att 
program- och stadgeutskottets förslag är ju att distriktsårsmötena väljer ombuden och att de 
domineras av föreningarna. På hans första kongress, 2001 i Stockholm, ändrades ombudsfördelningen. 
Då var det 80 ombud som skickades från distrikten. Det var en väldigt bra kongress, faktiskt den bästa 
han har varit på hittills, ur en demokratisynpunkt. Han tror det var för att det inte var för många. 
Demokrati innebär inte att man är många som representerar, utan att man representeras. Det allra 
mest demokratiska skulle annars vara att alla medlemmar fick rösta, skulle vara lite jobbigt med 5 000 
eller 7000 här som röstar. Han vill puscha för program- och stadgeutskottets förslag som han tycker är 
bäst, och förbundsstyrelsens förslag är näst bäst eftersom de känns mest genomarbetade. Han menade 
att program- och stadgeutskottets förslag är det mest demokratiska för kongressen. 

Leonard Axelsson, som sig själv, var en av de som reserverade sig mot förbundsstyrelsens förslag. Han 
tror också att program- och stadgeutskottets förslag är det bästa, av två anledningar. Den inbjuder inte 
till fusk. Fusk menade han då innebär inte att vi fuskar, utan att systemet som det är utformat just nu 
inbjuder till att vi skapar små föreningar för att kunna åka på kongress, och det är faktiskt föreningar 
som gör så. Det är inte bra. Vi ska skapa nya föreningar för att det behövs en förening med nytt syfte. 
Det är också viktigt med ombudsskara som representerar medlemmarna från landet, med en lämpligt 
stor skara runt 100 personer. En stor skara innebär problem med passiva medlemmar. Alla ska vara 
delaktiga, då får vi de bästa mest demokratiska besluten. 

Kongressen beslutade; med siffrorna 68 mot 47 

att i vissa fall där regionombudsmöte är nämnda ersätta det med regionsombudsmöte, 

att istället lägga paragraferna sist under kapitel 2 för att behålla enhetligheten, 

att ersätta vad vi ansåg bli nya §2:4 till följande 
 
”Kongressen har etthundra ombud som väljs av distriktsårsmötet där distrikt finns. Där det 
saknas distrikt tillhör föreningarna istället en region och väljer ombud vid sina 
regionombudsmöten. Förbundsstyrelsen bestämmer vilka föreningar som ska ingå i en 
region. En region skall dock i första hand bestå av ett område som tidigare har utgjort ett 
UNF-distrikt eller som utgör ett distrikt för något eller några av IOGT-NTO-rörelsens övriga 
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förbund. Varje distrikt eller region representeras av minst två ombud. Kvarvarande platser 
fördelas enligt ojämkad uddatalsmetod efter hur många betalande registrerade medlemmar 
distrikten eller regionerna hade den 31 december året före kongressen. Distriktet eller 
regionen har rätt till två ersättare för varje ombud. Ersättare ska väljas i en bestämd inbördes 
ordning.” 

§ 265  

KNAPPAR 

Marcus Karlsson informerade om hur de ombud som hade trasiga mentometerknappar skulle gå 
tillväga.  

§ 266  

ORDNINGSFRÅGA 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, sa att det aldrig togs något beslut om förslag nummer 9 på förra 
punkten. Det konstaterade presidiet att det gjorde det ju inte, så därför lyftes förslaget till beslut. 

§ 267  

YTTERLIGARE BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRLAG NR 3 ANGÅENDE 
OMBUDSFÖRDELNING  

Kongressen beslutade 

att bifalla förbundsstyrelsen rekommenderar eventuellt hjälper distriktet att anordna inför-
kongressmöten. 

§ 268  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE 
GRANSKNINGSUTSKOTT 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, sa att enligt de stadgar vi fortfarande har kan vi på denna 
kongress välja ett granskningsutskott. Han ville uppmärksamma kongressen på att det vore bra.  

Vidar Aronsson, program- och stadgeutskottet hälsade från stadgerevideringsutskottet att förslaget till 
granskningsutskott inte är jättegenomarbetat och att det kan ta ganska lång tid att få det klart.  

Kongressen beslutade  

att  lägga till här nedan föreslagen text i stadgarna under kapitel II ”bestämmelser för UNF som 
riksorganisation” som lyder: 

”Vid kongressen väljs också ett granskningsutskott för granskning av förbundets verksamhet. 
Granskningsutskottet ska bestå av 5 ledamöter samt 5 ersättare. Ersättare inträder i den 
ordning som fastställs vid kongressens val. En person i utskottet ska väljas till 
sammankallande. Granskningsutskottet ska i så stor utsträckning det vara möjligt 
vara representativ för medlemmarna. Granskningsutskottet är till för att under 
mandattiden granska och uttala oro eller kritik för beslut fattade inom förbundet. 
Granskningsutskottets huvuduppdrag är att bevaka att stadgar, grundsatser och 
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program samt andra av kongressen fattade beslut följs. Granskningsutskottet ska 
avlämna en rapport över sitt arbete till kongressen efter den som 
granskningsutskottet valdes på. ” 

§ 269  

AJOURNERING 

Kongressen ajournerade sig för fem minuters bensträckare 23.28. 

§ 270  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Förhandlingarna återupptogs klockan 23.38. 

§ 271  

JUSTERANDE AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 

att fastställa röstlängden till 120 närvarande ombud. 

§ 272  

BESLUT OM MOTION NR 20 ANGÅENDE ATT STARTA EN GYMNASIESKOLA INOM 
SEKTORN ANT, ALKOHOL, NARKOTIKA TOBAK 

Kongressen beslutade  

att avslå motionen i sin helhet.  

§ 273  

BESLUT OM MOTION NR 21 ANGÅENDE VEGETARISK MAT 

Leonard Axelsson, förbundsstyrelsen, ville egentligen bara besvara historieutskottets yttrande. Han 
påpekade att att-satsen var samma som i motionen från förra kongressen, men att det är en ny motion. 
Anledningen till att de ville avslå den andra att-satsen var för att de tycker att alla ska få bra mat, inte 
bara vegetarianerna.  

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, tänkte inte säga några argument eftersom frågan hade 
diskuterats på torget, men hon ville lyfta förslag nummer 5 över strecket.  Hon föreslog kongressen 
besluta 

att vegetarisk mat ska vara huvudalternativet på UNF:s kurser och 
förbundsarrangemang, och att den som vill äta kött måste anmäla det som 
specialkost. 

Jimmie Norberg, UNF Klippan, tyckte att det verkade vara ett skitbra förslag att det ska likställas och sa 
att det inte kommer att bli några krångligheter. 
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Anela Bektic, UNF Royal, ville lyfta förslag nr 3 över strecket. Presidiet upplyste att detta precis hade 
kommit in ett yrkande på papper för att lyfta det förslaget. I förslag nr 3 föreslogs kongressen besluta 

att vegetariskt mat ska alltid vara grundutbud på kurser och arrangemang. Detta träder 
i kraft då anmälda deltagare har glömt att anmäla kostpreferens. 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, tyckte inte riktigt att kongressen behövde diskutera slut sig på den 
här frågan då alla ändå kommer att få äta det de vill på kurser.  Han menade att vi inte kommer att 
förbjuda någon form av mat. 

Rebecca Samuelsson, UNF Klippan, ville lyfta att-sats 1 och 3 i förslag 8, där kongressen föreslogs 
besluta 

att det på kursanmälan skall finnas en ruta för varje kostalternativ, såsom kött, fisk, 
fågel, ägg, vegetarisk, vegan samt en övrig punkt för allergi. 

att ingen mat är basalternativ. 

Ragnhild Karlsson, UNF Indigo, lämnade in ett skriftligt yrkande där hon föreslog kongressen besluta 

att om förslag 5 eller annat förslag som innebär att vegetariskt blir huvudalternativ ska 
detta bara gälla förbundskurser. Vilken mat man väljer att ha på lokal nivå ska vara 
upp till föreningar, distrikt och region. 

§ 274  

STRECK I DEBATTEN 

Kongressen beslutade 

att sätta streck i debatten. 

§ 275  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM MOTION NR 21 ANGÅENDE VEGETARISK MAT 

Emil Österlund, UNF Klippan, riktade sig till Josef Söreke. Han menade att det inte handlade om att 
inte alla får mat, i hans ögon handlar det om att vegetarianer inte ska få samma falafel och ris tre dagar i 
rad. Maten för de som inte äter kött är  på många arrangemang väldigt dålig, inga proteiner och oftast 
nästan ingen smak. Han tyckte att Anna Kerstins förslag var jättebra. I Göteborg är all mat vegetarisk i 
grunden, och det funkar jättebra: alla äter jättegott och är jätteglada. 

Martin Winnfors, UNF Zätizarna, ville plädera lite för Anna Kerstins förslag. Köttätare dör ju inte av att 
äta vegetariskt en vecka. Argumenten som framfördes på torget baserade sig på fördomar mest. Det är 
ju ingen stor grej, liksom. 

Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena och militant vegan, instämde i det Emil Österlund sa och ville bara 
påpeka att den här frågan inte innebär att UNF ska plädera för djurrätt och bli en organisation som 
tycker till om allt och allting, för det verkar som om folk är lite rädda för det. Det handlar om att 
medlemmarna ska få så bra mat som möjligt och att det ska vara lika för alla. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, hade skrivit ett förslag tillsammans med Isabel Jungstrand, UNF 
Aring, och Sara Pålsson, UNF Framåt. Tanken med motionen är att inte ha något basalternativ utan att 
man utökar själva ansökan på kursen, t.ex. att det finns vegetarianer som äter fisk, vissa som äter fågel, 
vissa som äter både och. Om man då kryssar för vegetarisk mat är det inte säkert att man kan få tillgång 
till den mat man kan äta. Om det t.ex. serveras kycklinggryta kan ju dom som äter det äta det, eller om 
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det serveras gratinerad fisk så är det samma där. Om man glömmer att kryssa i alternativen ska 
kursledarna följa upp genom att kontakta personen i fråga så att man har ett hundraprocentigt svar från 
personen som ska åka på kursen. Det är mest tänkt till kurser där maten är lättillgänglig.  

§ 276  

ORDNINGSFRÅGA 

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, sa att timmen är sen och att folk är trötta på att debattera, men 
att det inte innebär att när någon annan pratar ska man prata, sucka och skaka på huvudet. Detta är en 
typisk härskarteknik som ombuden lärde sig om på ombudsskolan. 

§ 277  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM MOTION NR 21 ANGÅENDE VEGETARISK MAT 

Gabriella Franzén, UNF Futurum Lundensis, tyckte också att Anna Kerstins förslag var mycket bra. 
Det står i kommentar 4 av Rickard Almers, UNF Futurum Lundensis, att det också finns ett miljötänk i 
det här, att det är mer hållbart och inte bidrar till klimatförändringar som köttproduktionen gör och vi 
är en miljövänlig organisation. 

Ragnhild Karlsson, UNF Indigo, tyckte att förslag 5 var det bästa förslaget med hennes tillägg. De flesta 
som äter kött kan också äta vegetariskt, och då kan man laga en rätt i stället för flera och det blir enklast 
för kursledningen. Vill man absolut äta kött får man säga till om det. Då gör man ett aktivt val, det är 
bra. 

Tommy Carlsson, UNF Ånge, tyckte personligen att hela frågan har kommit till den nivå där det bara 
handlar om respekt för vegetarianerna egentligen. Han drog sig till minnes delar av kommentar 1 i 
torgprotokollet ”något som tuggande av kadaver” och ”för övrigt anse att likätare ska få bra och god 
mat”. Han tyckte att det var en bra början på diskussionen men att den har avslutats med att det gäller 
respekt och att folk har blivit sura på andra personer.  

Kongressen beslutade  

att animalisk och vegetarisk kost ska vara likställda, det vill säga att man måste kryssa i om man 
vill ha köttmat, eller om man vill ha vegetarisk mat, på alla UNF:s kurser och arrangemang, 

att  anse motionen besvarad. 

§ 278  

SAKUPPLYSNING 

Linda Engström och Jens Lindh uppmärksammade ombudsförsamlingen på att det nu var lördag och 
att det innebar att vi hade (minst) tre födelsedagsbarn i lokalen. Andrea Ström Fredriksson, Tobias 
Tengström och Naza Ali. Alla närvarande i lokalen reste sig och sjöng ”Ja må de leva” i kör – om än lite i 
otakt – för födelsedagsbarnen. 

§ 279  

FORTSATTA BESLUT OM MOTION NR 21 ANGÅENDE VEGETARISK MAT 

Kongressen beslutade 
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att anse att-sats 3 angående vegetarisk kokbok i motionen besvarad. 

Oskar Augustsson, UNF Opposition, reserverade sig mot beslutet att alla ska få äta så bra mat som 
möjligt med motiveringen: ”Den som ’väljer’ att inmundiga likdelar förtjänar inte att få så ’bra’ ’mat’ 
som möjligt.” 

§ 280  

BESLUT OM MOTION NR 22 ANGÅENDE MOTDRAG  

Pontus Hallén, UNF Club Fortnight, ville lyfta förslag nummer 3 över strecket. Om man stryker 
”förbundsstyrelsen” och ”skall” ur historieutskottets att-sats och lägger till ”aktivt” före 
”marknadsföra” i förbundsstyrelsens förslag så blir resultatet detsamma.  

Kongressen beslutade  

att avslå motionen i sin helhet, till förmån för:  

att stryka orden ”förbundsstyrelsen” och ”skall” ur historieutskottets andra att-sats, så att 
meningen blir ”aktivt marknadsföra och verka för att fler ska prenumerera på Motdrag”, 

§ 281  

BESLUT OM MOTION NR 23 ANGÅENDE DISTRIKTSSTYRELSEKURSER  

Kongressen beslutade  

att avslå första att-satsen i motionen att förbundet ansvarar för att de nyvalda 
distriktsstyrelserna varje år erbjuds en kostnadsfri utbildning i styrelsearbete, 

att förbundet ansvarar för att de nyvalda distriktsstyrelserna varje år erbjuds en utbildning i 
styrelsearbete, 

att dessa kurser genomförs regionvis och inom en månad efter sista datumet för att ha 
distriktsårsmöte, samt 

att avslå tredje att-satsen i förbundsstyrelsens förslag att förbundet har initiativ och 
budgetansvar för regional distriktsstyrelseutbildning. Detta ska ske i samarbete med 
arrangerande distrikt och de deltagande distrikten får räkna med en mindre ekonomisk 
insats. 

§ 282  

BESLUT OM MOTION NR 24 ANGÅENDE E-POSTLISTOR OCH E-NYTT  

Kongressen beslutade  

att  kansliet ska med fältkonsulenternas hjälp stå för insamling och sammanställning av 
kontaktuppgifter till förtroendevalda på olika nivåer inom UNF samt olika utskott, och 
skapandet av e-postgrupper i samband med det nya communityt, 

att  anse den andra att-satsen i motionen besvarad, samt  

att  alla registrerade medlemmar på Sobernet automatiskt får E-nytt, med möjlighet att senare 
avregistrera sig från nyhetsbrevet. 
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§ 283  

BESLUT OM MOTION NR 25 ANGÅENDE TURNÉBUSS  

Kongressen beslutade 

att avslå motion 25 angående inköp av turnébuss i sin helhet. 

§ 284  

BESLUT OM MOTION NR 26 ANGÅENDE VÄRNINGS- OCH MARKNADSFÖRNINGSTURNÉ 

Magnus Heimdahl, UNF Royal, och Josefin Eklund, UNF Polhem, kom upp och läste den kommentar 
de hade lagt på torget. 

”Vi tycker att det inte känns så superbra med en värvningsturné. Vi tycker att det är bättre med ett 
lokalt engagemang och intresse när det gäller värvning där medlemmarna i föreningen har den aktiva 
rollen gällande medlemsökning, som vet vad föreningen vill, söker och klarar av. Det är ingen idé att ha 
en grupp personer som inte känner till den lokala verksamheten när det är föreningen som vill bli 
bättre. Det är bättre med kvalitet istället för kvantitet, till skillnad vad förbundsstyrelsen verkar tycka.” 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, kunde tänka sig att det här värvningsgänget kanske inte i första hand var 
till för att åka till ställen där UNF redan finns utan att de ska åka till nya orter där UNF inte finns och få 
igång föreningar där. 

Vidar Aronsson, motionär, ville förtydliga att det viktiga är att det här ska genomföras i samarbete med 
lokalt engagemang, så att det blir någon sorts utbildning samtidigt som man är väldigt effektiv och 
värvar åt förbundet. 

Sanne Sundström, UNF Framåt, trodde att mycket med förslaget är att få igång det lokala, för just nu 
funkar det inte jättebra på vissa orter. Hon tror att den här värvningskampanjen kan få det att komma 
igång, som att säga: ”nu jävlar kör vi”.  

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, riktade en fråga till Vidar om var han hade tänkt sig att pengarna 
skulle tas ifrån. 

Vidar Aronsson, motionär, hoppades att Martin hade varit på budgettorget, det hade varit roligt, där 
stod det nämligen värvningspengar 50 000 kr. Eftersom förbundsstyrelsen tycker det är ett bra förslag 
har de lagt en konsekvensändring i budgeten. 

Kongressen beslutade  

att  ge uppdraget till FS att till 2008 års budget sätta till ekonomiskt stöd, samt under 2008 
genomför bildandet av en grupp drivna och engagerade UNF:are som under några veckors tid 
turnerar UNF Sverige, vars syfte är att få igång värvandet över Sverige. 

§ 285  

BESLUT OM MOTION NR 27 ANGÅENDE FORTSATT HÖGSKOLESATSNING  

Torbjörn Kristiansson, UNF RNU, tyckte att det var viktigt att fortsätta på högskolesatsningen. Det 
finns inte så många UNF:are ute på högskolorna som dessutom är engagerade på högskolorna. Därför 
känns det viktigt att ha kvar satsningen och kanske satsa på att få in representanter hos studentkåren 
för att verka för UNF:s idéer. 

Kongressen beslutade  
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att UNF ska fortsätta göra en högskolesatsning.  

§ 286  

INFORMATION 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, tackade för uppmärksamheten och talade om att de var grymt 
imponerade av ombuden.  Hon sa även att vi nästan var i fas och att eftersom vi nästan är ikapp så kör vi 
en omgång till, därefter skrattade hon trött. Lage Rahm, presidiet, fortsatte på Andreas linje och sa att 
vi tänkte klubba allt i klump mot avslag. Mi Larsson, städinformatör, bad ombuden plocka upp skräp 
och kasta i papperskorgarna. Hon bad även ombuden sätta upp stolarna. 

ORDNINGSFRÅGA 

Christine Bokström, UNF Gävle, lyfte frågan om att ta ett plena till. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, upplyste kongressen om att vi bara ligger en torgplena efter, vilket 
är max 2-3 timmar. Dessutom har vi fyra timmars tid för extraförhandling på söndag, men också ett 
väldigt luftigt schema imorgon. Han rekommenderade ombuden att gå till discot och dansa. 

Christine Bokström, UNF Gävle, lade ett förslag om att fortsätta med ett till plena idag eftersom det är 
ganska tunga frågor imorgon (bl.a. budget) och att det är väldigt bra om man kan sluta lite tidigare 
imorgon då det är avslutningsfest med middag tillsammans med de andra. Discot slutar väl 01.00 vilket 
är om bara en halvtimme. 

Kongressen beslutade 

att avslå förslaget om ännu ett torgplena. 

§ 287  

AJOURNERING 

Kongressen beslutade 

att klockan 00.26 ajournera sig och återsamlas 08.30 lördag. 
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Lördag den 7 juli 2007 SJUNDE SESSIONEN  
Ordf: David Persson 
 Mathias Lövström 
Sekr: Anna Johansson 
 Patrick Schoultz 

§ 288  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA  

David Persson, presidiet, bad församlingen att förse sig med torgprotokoll 6 och 7 och slå sig ner. 

Kongressen beslutade  

att återuppta förhandlingarna kl 08.38.  

§ 289  

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

David Persson, presidiet, inväntade mentometersystemet så att ombuden kunde registrera sin närvaro. 

Kongressen beslutade  

att fastställa antalet närvarande ombud till 106. 

§ 290  

DISKUSSION OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE 
FÄLTKONSULENTSYSTEM  

David Persson, presidiet, bad dem som inte hade utskrivna torgprotokoll att titta med grannen på 
förslagen. Han presenterade därefter förslagen som ligger ovanför strecket. 

Huvudförslag 

att anta förbundsstyrelsens förslag. 

Tilläggsförslag 1, framtidsutskottets förslag 

att  inget distrikt ska bli utan konsulent; i mening två (sid 2 av förslaget, punkt 4 
Föreningsspridning, andra stycket) som börjar med ”Omfördelningsmallen 
handlar om…” tas orden ”…och kanske ingen konsulent” bort. 

att  anta förslaget med denna ändring. 

Tilläggsförslag 2 

att  om ett distrikt bara har råd med t.ex. 75% tjänst så ska det självklart vara möjligt. 

Tilläggsförslag 3 

att  avslå förslaget och låta förbundsstyrelsen revidera och undersöka om man kan ha 
ett liknande poängsystem, fast mer rättvist. Eller om man skall bygga förbundets 
prioritering, vid placering av konsulent, på annat sätt. 



 111

David Persson, presidiet, presenterade också ett på papper anmält förslag att lyfta förslag 4 under 
strecket och läste upp detsamma. 

Tilläggsförslag 4 

att  poängsystemet ska räknas efter betalande medlemmar istället för stående 
medlemmar. 

Ordförande David Persson lämnade därefter ordet fritt. 

Rebecca Samuelsson, UNF Klippan, bad om en kortfattad redogörelse över dagens 
fältkonsulentsystem. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, ville lyfta förslag 5 under strecket. Han pläderade för att det 
är konstigt att införa ett system år 2010 och ansåg att om man beslutar om ett nytt system bör det 
införas redan nästa år. Han tyckte dessutom att det inte framgick av förbundsstyrelsens förslag hur det 
skulle fungera i praktiken, t ex när ett distrikt passerar en gräns. Han ansåg att förslag 5 skulle lösa 
detta. 

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, bad kongressen fundera över vilket distrikt som egentligen 
behöver en konsulent bäst, ett som fungerar dåligt eller ett som fungerar bra? Vilka är det som behöver 
sin konsulent? Hon bad kongressen fundera på detta. 

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, förklarade dagens system, att vi idag har 17,5 tjänster som ingår i 
fältkonsulentsystemet, där alla distrikt har minst en halvtid. Hur de är fördelade beslutades av förra 
kongressen. Man utgick från medlemsunderlag, hur många som bor där, hur stor ytan är och antalet 
medlemmar. Han berättade att den stora skillnaden mot förbundsstyrelsens nya förslag är den 
minskade godtyckligheten, tidigare gick man på magkänsla, sa han. Det känns rättvisare att mäta efter 
vissa klara faktorer, avslutade han. 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, yrkade från sin stol att förbundet köper in fältkonsulenttjänster. David 
Persson, presidiet, bad Jobjörn komma upp och föredra sitt förslag. 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, ville förtydliga sitt och Vidars förslag. De tyckte förbundsstyrelsens 
förslag var lite för svart och vitt, att ramarna är väldigt strikta - ”så här måste ni göra”. Det finns fler 
variabler i det hela. De trodde inte att det är så enkelt som förbundsstyrelsen lägger fram det om hur 
och vilka som ska få fältkonsulenter. 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, började berätta att han även sitter i framtidsutskottet och har därför 
pratat med förbundsstyrelsen om detta. Detta system är en mall och en grund och ska avgöra hur 
mycket tjänst konsulenten ska ha i varje distrikt, det ska inte avgöras av en dator hur mycket som finns i 
vart distrikt, det finns säkert möjlighet att anpassa systemet och göra bedömningar från fall till fall. 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, berättade att han ”bor på Gotland, en jävligt isolerad och jävligt liten 
plats” och att de därför har en halvtidskonsulent. Han berättade att sådana tjänster inte brukar vara så 
populära eftersom folk vill ha heltidsjobb. Konsulenter måste dessutom också åka iväg på massor med 
utbildningar som denne får betalt för och som kostar pengar, sa han och berättade att de i princip aldrig 
fick se en konsulent, då denne var på 2 veckors utbildning på Teneriffa och därefter var borta 4 veckor. 
Därför tyckte han att förbundet ska köpa ut tjänster på vissa orter, så att konsulenterna får tid att 
faktiskt jobba och föreslog kongressen som tilläggsförslag 6  

att förbundet i det nya fältkonsulentsystemet köper ut den extra tid som krävs för 
utbildningar, för att de annars tar rejäla portioner av arbetstiden, speciellt när det 
gäller halvtidskonsulenter. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, började med att hälsa god morgon. Han berättade att som det ser ut 
just nu har vi konsulent i Malmö och då han bor i Blekinge, emellan vilka restiden är två timmar, så fyra 
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timmars arbete går åt till resor. Två timmars arbetstid i mitten räcker inte, fortsatte han. Man kanske 
skulle kunna få mer tid om man söker hos förbundsstyrelsen eller någonting, sa han. 

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, vill bara klargöra att deras förslag inte är ett förslag som gör att 
ett distrikt får mindre konsulenter till förmån för ett annat, utan ett förslag som gör att 
förbundsstyrelsen kan föreslå till kongressen hur många konsulenter som ska vara i varje distrikt. Det 
här systemet gör att det blir tydligare, distrikten kan se varför de får mer eller mindre mot vad de får nu.  

Robin Andersson, UNF Ronneby, ville höra med förbundsstyrelsen eller någon som är mer insatt om 
man kommer att kunna påverka mer från distrikten så att man får den konsulenttid man behöver. 
Genom att utvidga distriktets yta exempelvis. 

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, besvarar Robins fråga om att det kanske inte handlar om att ens län 
ska ha större yta, men att det givetvis kommer att finnas möjlighet att påverka. Kongressen 2009 
kommer att avgöra hur det blir exakt. 

David Svensson, UNF Silpinge, och Louise Pedersen, UNF Svartbyn, pläderade gemensamt för att 
systemet ska bygga på betalande medlemmar - att man ser bättre vilka som är aktiva, de som inte är 
aktiva kan ju skita i att bli aktiva, systemet blir då mer rättvist ansåg de. 

Sara Karlsson, UNF Rasmus, påpekade att det man kanske inte tänker på är de mindre distrikten som 
har den täckningen som gör att man får mer medlemmar, de kan behöva konsulenten för att få igång 
distriktsmöten och olika saker, de stora distrikten har väl många medlemmar, de små distrikten 
behöver hjälp de också, sa hon.  

§ 291  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade  

att  justera röstlängden till 112 ombud. 

§ 292  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE 
FÄLTKONSULENTSYSTEMET 

David Persson, presidiet, presenterade förslagen. 

Huvudförslag  

att  anta förbundsstyrelsens förslag. 

Framtidsutskottet tilläggsförslag om  

att  inget distrikt ska bli utan konsulent; i mening två (sid 2 av förslaget, punkt 4 
Föreningsspridning, andra stycket) som börjar med ”Omfördelningsmallen 
handlar om…” tas orden ”…och kanske ingen konsulent” bort, 

att  anta förslaget med den ändringen. 

Tilläggsförslag 2 

att om ett distrikt bara har råd med en t.ex. 75% tjänst så ska det självklart vara möjligt.  
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Tilläggsförslag 3 

att avslå förslaget och låta Förbundsstyrelsen revidera och undersöka om man kan ha 
ett liknande poängsystem, fast mer rättvist. Eller om man skall bygga förbundets 
prioritering, vid placering av konsulent, på annat sätt. 

Tilläggsförslag 4 

att poängsystemet ska räknas efter betalande medlemmar istället för stående 
medlemmar. 

Tilläggsförslag 5 

att systemet ska börja verkställas under 2008,  

att stycket som börjar med ”den stora fördelen…” tas bort,  

att följande stycke läggs till efter stycket som börjar med “Den totala poängen...”  
”16 konsulenttjänster fördelas enligt systemet. Varje distrikt är garanterat att få 
minst den tjänst man har rätt till inom ett år efter att man kvalificerat sig för den, 
givet att man har varit kvalificerad under hela denna tidsperiod. Därutöver har 
förbundsstyrelsen rätt att fördela ytterliggare 1,5 heltidstjänster om den finner 
detta motiverat.” 

Tilläggsförslag 6 

att förbundet i det nya fältkonsulentsystemet köper ut den extra tid som krävs för 
utbildningar, för att de annars tar rejäla portioner av arbetstiden, speciellt när det 
gäller halvtidskonsulenter. 

§ 293  

PAUS 

Presidiet sammanställde förslagen och beslutsordningen medan Anna Karin Nilsson delade ut 
godispåsar till ombud nr 48, 84 och 114. Förbundsstyrelsen försökte övertyga om att de hade just de 
numren. Då ombud 114 sov så fick ombud 76 godispåsen istället. 

§ 294  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE 
FÄLTKONSULENTSYSTEMET 

David Persson, presidiet, redogjorde för beslutsordningen. 

§ 295  

ORDNINGSFRÅGA 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, undrade om det inte är bättre om vi fastställer förbundsstyrelsens 
förslag först, så att vi vet vad vi röstar om. 
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§ 296  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE 
FÄLTKONSULENTSYSTEMET 

David Persson, presidiet, reviderade snabbt och presenterade en ny beslutsordning. 

§ 297  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade  

att  justera röstlängden till 114 ombud 

§ 298  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE 
FÄLTKONSULENTSYSTEMET 

Kongressen beslutade  

att inget distrikt ska bli utan konsulent; i mening två (sid 2 av förslaget, punkt 4 
Föreningsspridning, andra stycket) som börjar med ”Omfördelningsmallen handlar om…” 
tas orden ”…och kanske ingen konsulent” bort, 

att om ett distrikt bara har råd med en t.ex. 75% tjänst så ska det självklart vara möjligt, 

att poängsystemet ska räknas efter betalande medlemmar istället för stående medlemmar, 

att avslå förslaget om att systemet ska börja verkställas under 2008. 

§ 299  

SAKUPPLYSNING 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, upplyste om att motiveringen till hans andra att-sats om att 
ta bort ett stycke, var att detta stycke innehöll text om att systemet ska börja gälla 2010. Han påpekade 
att då att-satsen om att förslaget ska börja gälla redan 2008 inte gått igenom, så var den att-sats som nu 
skulle beslutas om mindre önskvärd. 

David Person, presidiet, menade att det stycke som Andreas föreslagit skulle strykas innehåller fler 
saker än enbart årtal. Förslaget kvarstår därför.  

§ 300  

BESLUT KRING FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE 
FÄLTKONSULENTSYSTEMET 

Kongressen beslutade 

att avslå förslaget om att stycket som börjar med ”den stora fördelen…” tas bort, 

att avslå förslaget att lägga till följande stycke efter stycket som börjar med “Den totala 
poängen...”  
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”16 konsulenttjänster fördelas enligt systemet. Varje distrikt är garanterat att få minst den 
tjänst man har rätt till inom ett år efter att man kvalificerat sig för den, givet att man har varit 
kvalificerad under hela denna tidsperiod. Därutöver har förbundsstyrelsen rätt att fördela 
ytterliggare 1,5 heltidstjänster om den finner detta motiverat.”, 

att förbundet i det nya fältkonsulentsystemet köper ut den extra tid som krävs för utbildningar, 
för att de annars tar rejäla portioner av arbetstiden, speciellt när det gäller 
halvtidskonsulenter. 

§ 301  

SAKUPPLYSNING 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, upplyste om att det är en begränsad del av faktorerna i 
förbundsstyrelsens förslag som man kan påverka. Han uttryckte att det är svårt att påverka ytan av ett 
distrikt. 

§ 302  

BESLUT KRING FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE 
FÄLTKONSULENTSYSTEMET 

Kongressen beslutade  

att avslå förslaget som beskrivs i dokumentet med ovan gjorda ändringar. 

§ 303  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutar  

att justera röstlängden till 115 ombud 

§ 304  

BESLUT KRING FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE 
FÄLTKONSULENTSYSTEMET 

Kongressen beslutade, med 55 röster mot 53,  

att bifalla tilläggsförslag 3, att avslå förslaget och låta förbundsstyrelsen revidera och undersöka 
om man kan ha ett liknande poängsystem, fast mer rättvist. Eller om man skall bygga 
förbundets prioritering, vid placering av konsulent, på annat sätt. 

§ 305  

ORDNINGSFRÅGA 

Rickard Almers, UNF Futurus Lundensis, berättade att han är osäker på vad som beslutats, 75% tjänster 
till exempel, gäller det fortfarande, undrade han. 
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§ 306  

INFORMATION 

David Persson, presidiet, berättade att beslutet återremitterats till förbundsstyrelsen som 
förhoppningsvis tar debatten från kongressen i åtanke när de reviderar systemet. 

§ 307  

HÄLSNING 

Efter lite fördröjning visades en videohälsning från Tanzania för kongressen på stora skärmen, för att 
visa hur mycket roligt som händer i Tanzania. 

Rasmus Källström och Linda Engström berättade att årets studieresa kommer att gå till just Tanzania. 
Vill man åka dit så skriver man ihop en ansökan. Resan kommer äga rum vecka 44 och 45 för att hälsa på 
projekten, dansa, spela trummor, sådant som man gör i Afrika, berättade Rasmus. De uppmanade alla 
att söka till det här för det är jätteroligt och man behöver inte spela trummor heller.  

§ 308  

EFTERLYSNING 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade att han hatar datorer, och behövde hjälp med Adobe 
Acrobat för att inte börjar gråta. Han berättade vidare att han har svårt med pdf-filer. Han efterlyste 
även sitt A5-block som ett ombud genast räckte honom. 

§ 309  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 ANGÅENDE MOTDRAG 

David läser upp förslagen ovanför strecket 

Huvudförslag 

att det skickas endast ett nummer av Motdrag till varje hushåll, oavsett antal 
medlemmar som ingår per hushåll och 

att minska antal Motdrag från åtta till sex per år 

Förslag 1 

att införa en eller flera annonser i Motdrag om hur man avbeställer sin prenumeration 
på Motdrag 

David Persson, presidiet, släppte ordet fritt. 

Matilda Köhl, UNF Yangsbro kickers, lyfte förslag 4, att skicka ut endast 6 nummer per år, men varje 
UNF:are ska få varsin tidning. Hon påpekade också att det är bra att lägga in en annons i tidningen, så 
att man själv får bestämma om man ska få ett eller flera nummer om man har flera UNF:are i hushållet. 
Hon berättade också att hon hört att om man skär ner två nummer per år så har man sparat lika mycket 
som den nedskurna redaktörstjänsten. Hon uttryckte att hon föredrar kvalitet framför kvantitet, och 
därför kan tänka sig färre nummer men av hög kvalitet. 

Gabriella Franzén, UNF Futurus Lundensis, yrkar på att lyfta förslag nr 5 ovanför strecket. 
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Rebecca Samuelsson, UNF Klippan, lyfter framtidsutskottets förslag. 

Jimmie Norberg, UNF Klippan, tycker att vi har en grymt bra tidning, vill lyfta förslag 6 och pläderade 
för att Motdrag är fett bra och bör få ha en heltidsanställd redaktör. 

Oskar Augustson, UNF Opposition, lyfter samtidigt på papper förslag 6. 

Frank Eriksson-Wingårdh, UNF Tåilu, bad ombuden att slå upp flik 7 och se över budgetposterna för 
Motdrag. Därefter önskade han lyfta förslag 7 ovanför strecket. Han önskade behålla den höga kvalitén 
som Motdrag har idag, och ansåg att vi då behöver en heltidsredaktör. Detta är viktigt eftersom 
Motdrag också är marknadsföring menade han. Han frågade varför förbundsstyrelsen anser att den 
kostar för mycket, då han menade att pengarna kan sparas genom att flytta om posterna i 
Motdragsbudgeten utan att tidningen kostar mer. Han sa också att vi kommer få fler prenumerationer, 
eftersom vi ska jobba för att få fler medlemmar. Han uttryckte att Felicia Hedström, redaktör för 
Motdrag, är den enda anställda på tidningen då de övriga är frilansjournalister. Det kostar alltså inte så 
mycket med frilanspersonal, så den posten borde man kunna skära ner. Han fortsatte vidare med att 
kommentera att Accent skickas till UNF:are och önskade en kommentar från förbundsstyrelsen om 
detta. Han tyckte det var en bra ide med skrivarkurs, men ändå vill ha kvar den höga kvalitén på 
tidningen.  

Felicia Andersson, UNF Kamratkretsen och David Svensson, UNF Silpinge, berättade att det var de 
som la huvudförslaget, vilket också öppnat upp för många andra bra förslag. De förklarade att de inte 
tänkt på det från början, men att förslag 1 har en bra poäng som de missat när de skrev sitt första förslag. 
De ville dock ha kvar sin andra att-sats, att ha 6 nr per år, som skulle spara in nedskärningen på 
redaktören 

Martin Knutsson, framtidsutskottet, diskuterade skrivarkursen och förklarade att tanken med den var 
att utbilda medlemmar så att det inte blir så mycket merjobb att ta in artiklar från medlemmar. Med 
skrivarkursen skulle artiklarna kunna vara skrivna på ett sätt som sparar arbete för redaktören. 

Robert Damberg och Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, önskade förklara varför de lagt förslaget 
från början. De förklarade att det dels handlade om besparingar, även om de noterade att Felicia själv 
har dragit ner på kostnaderna redan. De ville dock också ha en mer medlemsproducerad tidning med en 
aktiv och producerande redaktionskommitté. Förbundsstyrelsen jämkade sig dock med förslag att ha 6 
nr per år, till förmån för heltidstjänst för redaktören 

Emil Österlund, UNF Klippan, tyckte inte man ska dra ner på frilansjournalistposten, då det också 
handlar också om bra saker. Han ansåg att vi behöver kunna ge bra löner till dem som frilansar. 
Budgetposten kan också användas för att utbilda skrivare till tidningen. Emil säger sig vara stolt över 
tidningen och berättar att han gärna visar den även för kompisar som inte är medlemmar. Han berättar 
att han ofta ser den på skolbibliotek och vill ha kvar lika många nummer per år som vi har idag och även 
behålla den höga kvaliteten.  

§ 310  

ORDNINGSFRÅGA 

Sofia Hagström Månsson, UNF Eldsjälar, undrar om förslag 4 räknas som två att-satser, eller om det är 
en och samma. 

David Persson, presidiet, svarar att presidiet ser det som två att-satser. 
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§ 311  

SAKUPPLYSNING 

Matilda Köhl, UNF Yangsbro kickers, berättade att när hon skrev den tänkte hon den som en att-sats, 
även om det står två ”att” i meningen. Den var menad som en att-sats, sa hon. 

§ 312  

FORTSATT DISKUSSION KRING FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 ANGÅENDE 
MOTDRAG 

Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, yrkade bifall på förslag nr 7 om att minska med ett nummer per år, 
eftersom hon ansåg att man ska ha så många nummer som möjligt och det är bättre med 7 än 6. Hon sa 
att om man har en tidning med fler medlemmar som skickar in material, som gör det ideellt och inte får 
pengar för arbetet, så behöver man kanske inte lika mycket frilansjournalister och kan då dra ner på den 
posten, speciellt om de pengarna inte används i dagsläget. 

Malin Klasgren, UNF Hirrvi Hyppää, undrade om det finns någon sidbegränsning för antalet tryckta 
sidor i Motdrag i dagsläget. 

§ 313  

SAKUPPLYSNING 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, presenterade sig som springpojke åt redaktören, och hälsade att 
ju tjockare tidningen är, desto dyrare blir den.  

§ 314  

ORDNINGSFRÅGA 

Ragnhild Karlsson, UNF Indigo, undrade över förslag 7, då det inte finns några att-satser i förslaget. Det 
enda med ”att” är något som förslagsläggaren inte vill genomföra, menade hon.  

David Persson, presidiet, informerade om att det går att utläsa tre att-satser ur förslag 7. 

Frank Eriksson Wingårdh, UNF Tåilu, informerade om det var tänkt som tre att-satser. Han undrade 
också om IOGT-NTO tar betalt för Accent till UNF:are. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen och springpojke åt förbundskassören berättade att UNF betalar 
delar av vad det kostar att skicka Accent till UNF:are. Han sa att det här året så har de tydligen valt att 
debitera UNF, så vi har tagit med det i budgeten. 

§ 315  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 ANGÅENDE MOTDRAG 

David Persson, presidiet, frågade om kongressen var redo att gå till beslut. 

Kongressen beslutade 

att gå till beslut. 

Kongressen beslutade i frågan om antal nummer av Motdrag per år 
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att avslå förslaget att minska Motdrag med 1 nummer mindre/år,  

att minska antalet Motdrag från åtta till sex per år, med 68 röster mot 41. 

Kongressen beslutade i frågan om antal nummer av Motdrag per hushåll 

att avslå förslaget att antal nummer per hushåll ska vara 1, 

att antal nummer per hushåll ska vara valfritt (annons), 

att avslå förslaget att antal nummer per hushåll ska vara obegränsat. 

Kongressen beslutade även 

att avslå förslaget att Accent inte ska skickas till UNF:are över en viss ålder, i enlighet med 
förslag 6, 

att anordna skrivarkurser, i enlighet med framtidsutskottets förslag 3,   

att avslå förslaget att fler prenumerationer från 9 000 till 10 000 ska ge 60 000 kr extra, i enlighet 
med förslag 7, 

att  dra ner frilansjournalistposten från 300 000 till 200 000, med 52 röster mot 47, samt 

att anta dessa förändringar om Motdrag. 

Därmed föll förslag 5 om att behålla Motdrag som den är idag och istället hitta andra poster att skära 
ner på. 

§ 316  

DISKUSSION KRING FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE 
ORDFÖRANDEARVODERING  

Mathias Lövström, presidiet, läste upp det enda förslaget ovanför strecket som var förbundsstyrelsens 
huvudförslag. Han släppte därefter ordet fritt. 

Torunn Folkesson, UNF Tåilu, lyfte förslag 1. 

Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, tyckte att det är en konstig formulering i förslag 1, motiveringen är som 
det står nu att man ska spara ner på motdrag istället. Tycker vi ska fråga oss om vi vill ha en eller två 
heltidsarvoderade och vad denne/dessa i så fall ska göra? Hon påpekar att hon själv inte tänkt så mycket 
på denna fråga men undrar om vi vill lägga två heltidsarvoderingar och varför vill vi göra det? 

Martin Knutsson, UNF Trots allt, nu har vi ju sparat in på ekonomin, så det här förslaget kanske inte är 
helt nödvändigt. Som framtidsutskottet vill jag också påpeka att vårt besparingsförslag finns kvar, men 
det tar vi på budgeten senare. 

Martin Winnfors, UNF Zätizarna, berättade att när de la förslaget visste de inte vad som skulle beslutas 
om motdrag. Det är inte en så ekonomisk fråga, utan mer en ideologisk fråga. Det är vettigare att lägga 
pengarna på mer än en person, på fler medlemmar. Hundra ideella kan uppnå mer än en arvoderad. 

Stina Lisa Österström, UNF Low Rider, ville veta vad förbundsstyrelsen har för argument för att ha två 
arvoderingar. Hon trodde att de i förbundsstyrelsen har mest koll eftersom de har arvoderade och vet 
hur det fungerar.  

Rebecca Samuelsson, UNF Klippan, visste inte var ombudsförsamlingen tycker, men hon ville se mer 
av förbundsstyrelsen, den enda som hon sett är Hanna Rönnmark.  
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Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, hänvisade till att någon sa att det här är en ideologisk fråga. Den 
övertygelse som förbundsstyrelsen är att de ska finnas där medlemmarna finns, ute i landet. De har 
tidigare haft två arvoderade, som tillsammans utgjort 1,5 heltidsarvodering, och sett att det behövs. 
Fördelningen har varit svår att hantera. Vill man vara ute och resa och vara en dag i Jokkmokk och en 
dag i Jönköping, då behövs heltidsarvodering. Sergio avslutade med att påpeka att det är ni i 
ombudsförsamlingen som bestämmer prioriteringarna, men förbundsstyrelsen är övertygade om att 
det här är ett bra förslag.  

Jonny Andersson, UNF Lundell, sa att man får det man betalar för, det är värdefullt att ha 
förbundsstyrelsen som man kan nå, de måste ju kunna tjäna pengar och har inte tid att ha ett jobb om 
de ska kunna stå till tjänst för oss. Han menade att arvoderingar ger mycket för pengarna. 

Martin Winnfors, UNF Zätizarna, ansåg inte att förbundsstyrelsen prioritering borde vara att åka runt i 
landet och träffa föreningar. Han ansåg att de borde jobba med de stora frågorna. Vidare framhöll han 
att förbundsstyrelsen borde, när det behövs folk till en kurs eller liknande, kunna vara bra för att hitta 
andra personer som har den kompetensen. Därför tyckte han dock att man borde arvodera en istället 
för två. 

Magnus Heimdahl, UNF Royal, undrade hur många föreningar har de två arvoderade besökt under 
kongressperioden och vad de har prioriterat själva. 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, berättade att han tänkte samma som föregående talare och ville 
fråga förbundsstyrelsen och i synnerhet de två arvoderade hur stor del av deras 75%-arvoderade dagar 
som varit internarbete och hur mycket som varit media och sånt. Han påpekade att han visste att 
Robert har jobbat mycket med media och hängt i tv-sofforna. Avslutningsvis tillade han att ombuden 
skötte sig bra. 

§ 317  

ORDNINGSFRÅGA 

Streck i debatten togs upp pga att det varit fem killar på rad i talarstolen. 

Kongressen beslutar  

att vi ska sätta streck i debatten. 

§ 318  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE 
ORDFÖRANDEARVODERING 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, skuttade upp i talarstolen och berättade att han inte tänkte 
argumentera något i sak, utan bara redogöra för vad de arvoderade förbundsstyrelsemedlemmarna har 
lagt vår tid på. Han berättade att Sergio har gjort en sammanställning över arvoderade timmar, och 
fortsatte med att redogöra för sin första höst efter valet till förbundsstyrelsen. Då lade han ner 1 800 
timmar på UNF och redogjorde sedan för uppdelningen av dessa timmar. Han påpekade att den mesta 
tiden går åt till att representera organisationen och hålla ihop förbundsstyrelsearbetet och personalen.   

Jon-Erik Flodin, förbundsstyrelsen, tog över Roberts dator och hittade sin kolumn och redogjorde så 
för sina arbetade timmar, bland annat 240 timmar på fältet. Han påpekade att det man framför allt 
kunde utläsa var att han varit mer ute på fältet än Robert. Totalt hade han arbetat 1 060 timmar.  

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, intog också talarstolen och påpekade att de varit tre 
ordföranden den senaste perioden. Hon berättade att hon varit den som inte varit arvoderad och 
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påpekade att om man inte är arvoderad så måste man ha ett heltidsjobb. Hon har därmed inte kunnat 
vara ute lika mycket som Robert och Jon-Erik. Hon har varit tvungen att prioritera sina uppdrag och 
kunde inte jobba lika mycket med ordförandeskapet. Slutligen poängterar hon att man inte kan leda 
organisationen samtidigt som man leder sakfrågor och har ett heltidsjobb. Som ett exempel nämner 
hon att hon varit ute och jobbat sju helger i rad. Hon tycker inte att man ska behöva arbeta mer än två 
helger i månaden. 

David Persson, presidiet, frågar om kongressen är redo att gå till beslut. 

Kongressen beslutar  

att gå till beslut. 

§ 319  

SAKUPPLYSNING 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, upplyste presidiet om att det inte finns någon fortsättning på 1,5-
tidsarvoderingen, utan att det är antingen 1 eller 2 heltider som måste beslutas om. Mathias Lövström, 
presidiet, informerade kongressen om detta. 

§ 320  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE 
ORDFÖRANDEARVODERING 

Kongressen beslutade  

att förbundsstyrelsen har möjlighet att heltidsarvodera två personer inom styrelsen, 

att avslå förslaget om att förbundsstyrelsen har möjlighet att heltidsarvodera [endast] en person 
inom styrelsen,  

att  en heltidsarvodering ska motsvara 5 prisbasbelopp per år, 

att   besluten gäller till dess kongressen beslutar annat. 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, reserverade sig mot beslutet om ordförandearvodering med 
motiveringen att ”i en ideell förening så bör ej så mycket pengar användas som morot.” 

Martin Winnfors, UNF Zätizarna, reserverade sig mot beslutet om två stycken heltidsarvoderingar 
med motivationen att ”ha kringresande ’förtroendekonsulenter’ inte är acceptabelt. 290 timmar på 
’fältet’ är ingenting positivt. Att inte veta vad man betalar för är befängt.” 

§ 321  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 ANGÅENDE ÖVRIGA 
ERSÄTTNINGAR 

Mathias Lövström, presidiet, redogjorde för förslagen och släppte ordet fritt. 

Då ingen satte upp sig på talarlistan frågade Mathias om kongressen var redo att gå till beslut. 

Kongressen beslutade  

att gå till beslut. 
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Kongressen beslutade  

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 18 kronor per mil, samt 

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

§ 322  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 ANGÅENDE 
MEDLEMSAVGIFT 

Mathias Lövström, presidiet, redogjorde för förslagen och lämnade därefter ordet fritt. 

Erik Wirén, UNF Hofors/Torsåker, lyfte förslag 1 över strecket och lade förslaget 

att man själv får välja när man skrivs in om man vill betala 50 kr per termin eller betala 
hela summan på en gång. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, lyfte förslag 2 och förslag 3 över strecket. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, påpekade att medlemsavgiften trots allt är en väldigt liten 
del av vår budget, med några 100 000 mot flera miljoner. Han trodde att det fanns de personer som har 
dåligt med pengar och att det man tjänar på den här höjningen är försumbart i sammanhanget jämfört 
med medlemmarna man kan förlora på det. 

Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, ansåg att 80 kr per år är bra och att första året gratis är också ett 
bra förslag.  

Emma McKeogh, UNF Unga viljor, tyckte att idén med att första året ska vara gratis egentligen är en 
bra idé, men berättade att landstingsbidragen gör att man bara får bidrag för betalande medlemmar. 
Statsbidraget utgår från bekräftade medlemmar, men för att få landstingsbidraget måste man ha 
betalat. Hon trodde att fler distrikt har samma system och de nya reglerna skulle innebära att vi inte får 
bidrag för nya medlemmar. 

Therese Johansson, förbundsstyrelsen, berättade att medlemsavgiften inte påverkar UNF-förbundets 
budget, eftersom avgiften går direkt ut till föreningarna. Det är föreningarnas ekonomi som påverkas, 
inte förbundets, sa hon. 

Emil Österlund, UNF Klippan, påpekade att vi har tillsatt värvningsutskott och att vi ska värva massor 
med medlemmar. Han menar att ett beslut att sänka medlemsavgiften till 0 kr för första året kommer 
att hjälpa oss att värva medlemmar. Fortsättningsvis påpekar han att om det dröjer en månad efter 
värvning innan man får en räkning på 50 kronor hem i brevlådan så kanske man inte är lika peppad.  

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, ansåg att passiva stödmedlemmar skulle försvinna om det kostade 
100 kr att vara medlem och att 50 kr är lättare att ”slänga iväg”. Han anser i frågan om medlemsavgift på 
0 kr att man skulle kunna ha någon sorts rabatt, eller få ett rabatterat pris så att man får tillbaka 
pengarna, för att inte bli av med landstingsbidragen. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, berättade att han hade tänkt argumentera för förslag nr 2, eftersom 
han sitter med i Grön Ungdom Blekinge, där har de samma system som förslag 2. Han berättade att 
innan det systemet infördes hade vi ganska lite medlemmar, men att nästan omedelbart när förslaget 
infördes så skedde en näst intill fördubbling av medlemmarna på tre år.  
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Mårten Malm, UNF Kamratkretsen (ersättare för Vidar Aronsson), ansåg att proceduren att betala 
medlemsavgiften gör att man känner sig som en medlem, att man inte bara skriver på en lapp för att bli 
medlem. Han tyckte att rabatt är en bra idé, så att man inte bara betalar 0 kr.  

Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, tyckte att det var ett bra förslag egentligen, men ville påpeka det som 
Emma sa, att de inte vet hur det ser ut i andra distrikt, men att de inte fått något landstingsbidrag 
eftersom de är under 300 betalande medlemmar. Trots försök har man inte kunnat få några undantag 
och har inte kunnat ha några rabattsystem. Att ha första året avgiftsfritt skulle göra detta ännu svårare, 
menade hon. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, bad om ursäkt att han är i talarstolen så mycket. Han kommenterade 
därefter det Mårten sa, att det känns mycket bättre att veta vad man betalar för, så om man haft ett 
provår och kanske det känns ännu bättre.  

Erik Wirén, UNF Hofors/Torsåker, berättar att han har tänkt om och bestämt sig för att ändra sitt 
förslag. Han lägger fram ett nytt förslag  

att  medlemsavgiften blir 25 kr för första året. Man blir medlem samma dag som man 
skrivs in i UNF. Andra året blir medlemsavgiften 75 kr. 

§ 323  

ORDNINGSFRÅGA 

Någon i församlingen begärde streck i debatten.  

Kongressen beslutade  

att  sätta streck i debatten 

§ 324  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 ANGÅENDE 
MEDLEMSAVGIFT 

Mårten Malm, UNF Kamratkretsen (ersättare för Vidar Aronsson), berättar att han funderat det som 
någon ur Grön Ungdom sagt, att det känns mycket bättre att vara med när man provat ett år, men det 
skulle kunna leda till att det blir för lätt. När man får hem en räkning blir det inte lika lätt att gå med och 
ändå dricka alkohol. Det vore bra att få en viss gräns, en räkning sätter en sådan gräns. 

Emma McKeogh, UNF Unga viljor, ansåg inte att nyvärvade skulle kunna få utgöra ett undantag och ha 
speciella regler, det fungerar enligt henne i alla fall inte i Östergötland. Hon anser att idén med att man 
skulle betala 25 kr första året fungerar inte, minimiavgiften för att det ska räknas i landstingsbidraget är 
50 kr.  

Anela Bektic, UNF Royal, diskuterade vidare om att ha ett friår innan man går med. Hon berättar att 
hon gått på flera möten innan hon betalade sin medlemsavgift, för att kolla om hon ville göra det här 
ställningstagandet. Man får ju komma på möten utan att gå med, påpekar hon. 

Miriam Morén, UNF Falun, frågade om det inte är så att om man inte har betalat medlemsavgiften så är 
man heller inte försäkrad? Hon undrar också om det inte blir så att många bara är med i ett år i 
dagsläget, och att om man har friår så blir det fler som bara är med i ett år. 

Tommy Carlsson, UNF Ånge, påpekade att nyvärvade medlemmar inte brukar vara så jätteglada i att 
betala sin medlemsavgift. Han menade att de bidrag man får från distrikt ju oftast är för nyvärvade 
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medlemmar. Han poängterade att de flesta inom UNF har varit med mer än ett år, så då får man ju ändå 
ett bidrag för dem. 

Simon Brehmer, UNF Tabergsdalen, berättade att de skulle förlora sitt landstingsbidrag om det här 
förslaget gick igenom, och att en stor del av deras budget skulle gå förlorad. Han påpekade att detta 
skulle leda sämre ekonomi för både distrikt och föreningar. Kronoberg har en budget på ca 400 000 kr 
varav landstingsbidraget är 340 000 kr. 

Jonny Andersson, UNF Lundell, tyckte att det var dumt med kongressbeslut som drabbade föreningar. 
Om man vill ge någon sorts rabatt kan man ju göra det lokalt, med de inkomna avgifterna.  

Robin Andersson, UNF Ronneby, ville säga att det inte är en absolut nödvändighet att ta ett beslut här i 
kongressen, man kan ta beslut i föreningen eller distriktet, att de betalar de 50 kronorna. Han berättar 
att han fick sin medlemsavgift betalad och kunde åka direkt på kongress under sitt första år. Han ville 
också tacka för alla bra förslag och bra argument under debatten. 

Christine Bokström, UNF Gävle, ansåg att det kanske är bra med gratis medlemskap första året, det ger 
många medlemmar på papperet, men de kanske inte blir aktiva. Hon frågade kongressen om vi vill ha 
många på papperet eller många aktiva? 

§ 325  

AJOURNERING 

Mathias Lövström, presidiet, frågade kongressen om de kunde ajournera för fika från kl 11:01 till kl 
11:20. 

Kongressen beslutade  

att ajournera sig till kl 11:20. 

§ 326  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFT 

Mathias Lövström, presidiet, återupptog förhandlingarna kl 11:26 för att gå till beslut om 
medlemsavgiften i UNF. 

Kongressen beslutade 

att återuppta förhandlingarna. 

§ 327  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Kongressen beslutade  

att justera röstlängden till 113 ombud. 

§ 328  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 8 ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFT 

Kongressen beslutade i frågan om medlemsavgift i UNF 
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att  avslå förslaget att fastställa UNF:s medlemsavgift för 2008 och 2009 till 80 kronor/år,  

att  avslå förslaget att fastställa UNF:s medlemsavgift för 2008 och 2009 till 75 kronor/år, 

att  avslå förslaget att fastställa UNF:s medlemsavgift för 2008 och 2009 till 100 kronor/år,  

att  fastställa UNF:s medlemsavgift för 2008 och 2009 till 50 kronor/år.  

För nyvärvade medlemmar beslutade kongressen 

att  avslå förslaget att fastställa UNF:s medlemsavgift för första året till 25 kronor/år, med 50 
röster mot 48, 

att  avslå förslaget att fastställa UNF:s medlemsavgift för första året för 2008 och 2009 till 0 
kronor/år. 

§ 329  

GÄSTER 

Jan Jobbman, board member of Active, sa “Good morning! Two years ago, I was in the UNF congress, I 
asked two questions – who in the UNF congress is a member in Active. You’re all members of Active, it 
is an umbrella organization in which UNF is a part. The importance of this is, what is the thing you want 
to do? You want to change society and make the world a better place. Many organisations want to do 
this, but what does it mean? One of our main questions is alcohol- and drug policy. Is there an alcohol- 
and drug policy in EU? Yes. The Swedish system was strong, but did not win in parliament, because the 
lobby was weak. The point is that you can not influence society, except on a European level, so it’s 
about all of you. You have to be aware that you’re a part of a bigger thing that does not work by itself. 
Don’t ask what Active can do for you; ask what you can do for Active.” 

Madlena Tsetkova, Active, sa “I’m going to say a few words about what we’ve done the last few years 
and what we’re going to do in the future. I see new faces, which means you are a big organisation, with 
lots of people and lots of experience. You can work with other member organizations, they are smaller, 
but you can create the steps towards a better Europe, with less alcohol, if not without. Hanna 
Rönnmark has been a big help and took a serious part in our last congress in Basel. Together with many 
members we did our part..? We hope that this cooperation can continue the following years. You have a 
lot to give. Thank you.” 

Kristina Sperkova, NORDGU (och Active) som projektledare, sa ”NORDGU är ungefär som Active, 
men bara för de nordiska länderna. NORDGU har funnits längre, men är inte så aktivt. För tre år sedan 
hade man årsmöte och nystartade i Norge. Nu börjar vi ha olika aktiviteter. Varför är NORDGU viktigt 
när vi har Active? Samhället i nordiska länder är ganska lika, och kan ha lika alkoholpolitik, därför 
viktigt att utbyta information. Vi har mycket att lära varandra, alla nordiska länder är inte lika starka 
som Sverige och UNF. Island och Färöarna har mycket svaga nykterhetsaktiviteter, även Danmark har 
en mycket svag ungdomsnykterhetsorganisation. De behöver se hur bra det kan fungera. Nu sitter jag 
här på UNF-kongressen och ser hur mycket aktiviteter och åsikter ni har, det är viktigt att ni delar det 
med andra länder. NORDGU finns här för det. NORDGU skulle vara jätteglada om ni deltog på våra 
seminarier, vi kommer informera styrelsen. Håll koll på hemsidan, och kontakta oss gärna. Ni har 
kanske märkt att vi har annonser om Färöarna, är det någon som skulle vilja jobba ett år på Färöarna 
och utveckla ungdomsorganisationen så hör av er.” 

Madlena Tsetkova, Active, sa “You might have seen the posters for our summer camp, it’s not too late 
to register, and you’re welcome to Bulgary.”  
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Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, sa “I want to thank you for being here, I’m glad you’re so many 
here, many volunteers who work in the office. The work of Active and Nordgu brings important factors 
to UNF. Next time you visit, we will be sure to know that we’re members of Active.”  

Andreas Ericsson, förbundsstyrelsen, sa “It’s always a pleasure meeting you, to know that the fight 
against alcohol doesn’t end at the Swedish borders or even the European borders. Kampen fortsätter 
inte bara i tiden, efter kongressen. Man kan skriva brev, man kan träffa politiker. Alkoholpolitiken 
bestäms inte bara i Sverige, men i Bryssel finns också NBV, IOGT-NTO och UNF. Jag kommer att 
finnas där i höst. Man kan göra studiebesök och träffa politiker. Prata med mig om ni vill komma dit. 
Men nu ska vi tacka våra gäster.” Andreas och Hanna delade därefter ut tröjor till gästerna. 

Robert Damberg och Sofia Hallbert, förbundsstyrelsen, föredrog en hälsning som inkommit per SMS 
från Juvente i Norge. Sofia läste upp meddelandet på sin fina ”svorska”. ”Hei! Her er en kort hilsen fra 
Juventes landsmøte. Vi koser oss med forhandlinger her inne i skogen, og er inne i vår siste dag. Vi 
håper dere har det like bra som oss, at dere har gode forhandlinger, intressante debatter og lange 
netter. Vi ønsker dere lykke til og ser frem til et strålende samarbeid i den kommende perioden! Vi liker 
dere! ☺” 

§ 330  

ORDNINGSFRÅGA 

Therese Johansson, förbundsstyrelsen, kommenterade att förbundsstyrelsen tyckte att senaste torget 
var lite för kort, speciellt vad gällde motionerna med budgeten. De ville därför lyfta budgetförslagen 
även på torg 8 och skjuta fram besluten lite grann.  

§ 331  

BESLUT ANGÅENDE ÄNDRING AV DAGORDNING 

Kongressen beslutade  

att  lyfta budgetförslaget även på torg 8 och därmed ta besluten i plena 8. 

§ 332  

PRESENTATION AV TORG 8 

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, presenterade det drogpolitiska programmet framtaget i Köping 
1997 som senare reviderats under efterföljande kongresser. Han berättade att vi nu kommer att skriva 
till att det reviderats i Uppsala 2007. Förra gången gjorde man ganska mycket ändringar och han 
berättade att förbundsstyrelsen inte föreslår lika mycket ändringar nu. Det handlar mest om 
språkändringar för att göra det tydligare. Däremot vissa förändringar angående ställningstagandet, 
som han därefter föredrog för kongressen. Han nämnde bland annat ändringen av formuleringen att 
bekämpa legalisringsrörelsen till att bekämpa legaliseringen, med flera. 

Anna Kerstin Anderson, program- och stadgeutskottet, tyckte att det var bra saker förbundsstyrelsen 
har kommit på och berättade att de ville bifalla det. Program- och stadgeutskottet hade dock vissa 
tillägg. Exempelvis ville de att kommunens möjligheter att kontrollera utskänkningstillstånd skulle 
behandlas tydligare.  

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag nr 12, jämställd 
organisation 2011. Han berättade att det här dokumentet är viktigt och unikt och att ledamöterna i 
förbundsstyrelsen har jobbat mycket med jämställdheten för att se hur det ser ut i UNF. Siffrorna som 
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jämställdhetsmätarna här presenterade igår är därför viktiga. Han berättade att förbundsstyrelsen 
valde att göra det kort och konkret och att det de vill göra för att skapa en jämställd organisation.  

Framtidsutskottet ansåg detta förslag föredraget. 

Motionären av motion nr 19 om jämställdhet anser motionären också vara föredragen. 
Förbundsstyrelsen anser den också föredragen, likaså framtidsutskottet. 

Förbundsstyrelsens förslag nr 13 om klimatneutralt resande anses föredragen. 

Motion nr 1 angående utsläppsrätter anser förbundsstyrelsen vara föredragen. Framtidsutskottet 
anser den också föredragen. 

Mathias Lövström, presidiet, berättar att detta är vad som ingår i torg 8. Även budgeten kommer att 
ingå i detta torg, i enlighet med tidigare beslut.  

§ 333  

ORDNINGSFRÅGA 

Ett ombud frågar när det är dags för lunch. 

Mathias Lövström, presidiet, svarar att lunch tas 12:45 när torget är klart, förhandlingarna ska 
återupptas kl 13:30, lunchen kortas således ner till 45 minuter.  

§ 334  

AJOURNERING 

Kongressen beslutade 

att ajournera mötet kl 11:59 för att gå till torg 8. 
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Lördag den 7 juli 2007  ÅTTONDE SESSIONEN  
Ordf: Andrea Ström Fredriksson 
 Lage Rahm 
Sekr:  Lars Halvarsson 
 Jenny Andersson 

§ 335  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA  

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, välkomnade ombuden tillbaks från lunchen och informerade om 
vad som komma skulle. 

Kongressen beslutade 13.39 

att återuppta förhandlingarna.  

§ 336  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Upprop förrättades medelst mentometerknapptryckning. 

Kongressen beslutade  

att fastställa antalet närvarande ombud till 121. 

§ 337  

BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Liza Viktorsson, sammankallande i valberedningen, föreslog att styrelsen ska bestå av 11 ledamöter, 
detta med anledning av att valberedningen ansåg att den i nuläget består av för många personer. De 
ansåg att en styrelse med färre ledamöter skulle bli mer effektiv, och att de vill ha makten ute i landet, 
inte i förbundsstyrelsen. De vill också att förbundsstyrelsen ska arbeta genom utskott, och tror att de 
kommer tvingas göra detta om de inte är så många. 

Valberedningen föreslog kongressen besluta 

att förbundsstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter. 

Aron Brehmer, UNF Tabergsdalen, tyckte att förbundsstyrelsen skulle bestå av 12 ledamöter. Detta då 
det har kommit in en till nominering utöver valberedningens förslag. Han trodde inte att det skulle bli 
problem med omröstningar som slutar lika. Dessutom skulle det lösa problemet med ojämn 
könsfördelning. 

Han föreslog kongressen besluta 

att förbundsstyrelsen ska bestå av 12 ledamöter. 

Robin Bergman, valberedningen, blev jättenervös över att prata. Han berättade att valberedningen 
hade tänkt rätt mycket. hade inte fokuserat så mycket på vilka personer de ville ha, utan på en 
fungerande gruppsammansättning. Han drog sedan parallellen till pannkakssmet, där man ska ha visst 
mycket av varje. Om man har för mycket mjöl blir det snarare en kaka. Valberedningen hade lagt ett 
helhetsförslag. Då blir svårt om man gör som på förra kongressen, och väljer in fler personer utöver det 
ursprungliga förslaget, bara för att vara snäll. 
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Martin Knutsson, UNF Trots allt!, frågade förbundsstyrelsen hur det skulle funka att vara tolv 
ledamöter. Han menade att smet också var bra, och att Jon-Erik kompletterade valberedningens 
förslag väldigt bra. 

Martin Winnfors, valberedningen, ville replikera Aron. Genom att stå upp ville han demonstrera en 
härskarteknik som många killar använder sig av för att få som de vill. Genom att ha en majoritet tjejer 
skulle förslaget också spegla organisationens sammansättning, eftersom UNF består av fler tjejer än 
killar. 

§ 338  

ORDNINGSFRÅGA 

Robin Andersson, UNF Ronneby, tyckte inte att man behövde diskutera den här frågan så mycket mer. 
Han var van vid styrelsearbete och menade att en person mer eller mindre inte spelar så stor roll. 

Han föreslog kongressen besluta 

att sätta streck i debatten. 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, tyckte att debatten var rätt färsk och att vi var alltför tidigt i 
diskussionen. Han yrkade avslag på förslaget om streck i debatten. 

Valberedningen lät meddela att de ville diskutera mera. 

Kongressen beslutade 

att inte sätta streck i debatten. 

§ 339  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I 
FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, menade att en majoritet tjejer i förbundsstyrelsen var ett svagt 
argument, eftersom det fanns beslut på att sträva efter hälften vardera. Han frågade sig också om tjejer 
bara kan representeras av tjejer och om man tänker olika beroende på kön.  

Salam Kaskas, förbundsstyrelsen, svarade på Martins fråga, och sa att 11 eller 12 ledamöter inte spelade 
så stor roll. Anledningen till att man borde välja Jon-Erik till förbundsstyrelsen är att han arbetat 
väldigt bra där. 

Josefin Eklund, UNF Polhem, sade att Sergio berättat att han var den som pratat mest i den nuvarande 
förbundsstyrelsen. Således skulle en styrelse med sex tjejer och fem killar resultera i mer jämnt 
fördelade diskussioner. 

Ragnhild Karlsson, UNF Indigo, sade att det verkade tas för givet att en styrelse bestående av 11 
ledamöter skulle få en majoritet tjejer. Hon påpekade att det lika gärna kunde bli en majoritet killar. 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, undrade om de använt könskvotering när de tagit fram förslaget 
till förbundsstyrelse. 

Liza Viktorsson, valberedningen, menade på att de var intresserade av ledamöternas kunskaper i första 
hand. Dock hade det varit viktigt för dem att styrelsen fått en jämn könsfördelning. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, kommenterade att det var fler tjejer än killar på kongressen, men att 
det ändå var killarna som pratade mest. Enligt honom skulle fler tjejer i styrelsen inte lösa problemet, 
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eftersom killar i regel pratar mer. Dessutom tyckte han fortfarande att det borde sättas streck i 
debatten. 

§ 340  

ORDNINGSFRÅGA 

Robin Andersson föreslog kongressen besluta 

att sätta streck i debatten. 

Kongressen beslutade med röstsiffrorna 64-55 

att inte sätta streck i debatten. 

§ 341  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I 
FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, presenterade sig som Lars-Åke, och ville svara på 
jämställdhetsdiskussionen. Han försökte komma ihåg ett citat av Mark Twain, som handlade om att 
statistik är ett helvete, vilket han menade på. Han påpekade att bara för att Sergio pratar mest behöver 
det inte betyda att det han säger är vettigt eller att någon lyssnar. Avslutningsvis tyckte han att det var 
töntigt att hela tiden hänvisa till statistik. 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, höll med Vidar och tyckte att det var konstigt att man ville få tjejer 
att prata mer sammanlagt genom att välja in en majoritet tjejer. Målet borde istället vara att få tjejerna 
att prata mer. 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, började med att säga att man kanske skulle få killarna att prata 
mindre också. Därefter frågade han valberedningen om hur det kom sig att de inte föreslagit Jon-Erik 
Flodin till förbundsstyrelsen. 

Robin Bergman, valberedningen, ville inte prata direkt om Jon-Erik, och tyckte att de hade lagt fram ett 
komplett förslag. Han menade på att förbundsstyrelsen handlar om större arrangemang, som 
exempelvis kongresser, och att förbundsstyrelsen skulle ägna sig åt tänkande och visionerande snarare 
än lokala arrangemang. Han såg det som naturligt att man först är aktiv på föreningsnivå, och sedan går 
uppåt i organisationen, och man som förbundsstyrelseledamot därför inte i första hand ska göra 
verksamhet. Vidare tyckte han att det lokala engagemanget skulle lösas genom utskotten. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, ville inte att man skulle blanda ihop debatterna. Han ville att 
debatten skulle röra antalet ledamöter. Han påpekade att det skulle komma möjlighet senare att 
diskutera personer. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, förstod inte hur en styrelse bestående av 12 personer skulle innebära 
ett hinder för utskottens arbete.  

§ 342  

ORDNINGSFRÅGA 

Det påpekades från ombudsförsamlingen att det nu varit fem killar i rad i talarstolen, och att streck i 
debatten då skulle lyftas, enligt arbetsordningen. 



 131

Kongressen föreslogs besluta 

att sätta streck i debatten. 

Kongressen beslutade 

att sätta streck i debatten. 

§ 343  

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I 
FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, han berättade hur situationen varit under den gångna 
mandatperioden, när styrelsen bestått at 14 ledamöter. Han menade att det hade varit både på gott och 
ont. Vid sjukdom har det ändå funnits ledamöter, men ibland har det varit lite för många kockar i 
soppan. Traditionellt hade det varit 11-13 personer i förbundsstyrelsen, och han berättade också att han 
inför kommande mandatperiod hade ambitionen att jobba med utskottsarbete. Avslutningsvis sade 
han att han ansåg samtliga 12 föreslagna ledamöter vara mycket kompetenta och att det vore kul att få 
jobba med dem. 

Martin Winnfors, valberedningen, replikerade Robin Andersson och sade att alla på valberedningens 
förslag var kompetenta och kompletterade varandra väldigt bra. Han menade att förbundsstyrelsens 
jobb främst var att delegera till konsulenter och distriktsstyrelser, samt ha en övergripande koll och 
helhetssyn. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, höll inte med valberedningen. Han efterlyste en 
förbundsstyrelse som syntes i landet, dock utan att detta behöver innebära att förbundsstyrelsen är 
ansvariga för lokala arrangemang. Han utfärdade också en varning där han menade att det fanns risk för 
ett hierarkiskt UNF om man bara går uppåt och inte deltar på de nivåer som finns under.  

Linda Engström, UNF QL utan U, ställde sig tveksam till om hon skulle prata, men eftersom hon var 
tjej tog hon ändå chansen. Hon höll med Andreas och varnade likaså för elitistiska tendenser. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, tackade valberedningen för svaret. Han förespråkade en styrelse med 
12 ledamöter då de skulle vara mer effektiva. På så vis skulle styrelsen kunna arbeta snabbare och bad 
ombudsförsamlingen tänka igenom valet noga noggrant. 

Tommy Carlsson, UNF Ånge, lyfte problemet vid omröstning, då resultatet kunde bli 50-50 om det är 
12 personer i styrelsen. Han hänvisade till sten, sax, påse – förbundet om så skulle bli fallet. 

Marcus Karlsson, medlem i IOGT-NTO, påpekade att valberedningen hade klurat på sitt förslag i två år 
nu, och att de hade fått in nomineringar, vägt olika namn mot varandra och funderat på vilka som de 
trodde kunde göra det som skulle göras. Nu hade de lagt ett förslag bestående av folk som kan vara ute 
på fältet, tänka strategiskt och staka ut vägen som organisationen ska ta. Han trodde inte att 
kongressen på en kvart kunde komma på något som var särskilt mycket bättre. 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, tyckte att det var viktigt att förbundsstyrelsen är med på alla nivåer, 
och att de inte står över allt annat. Han hade uppfattningen att alla på valberedningens förslag som nu 
sitter i förbundsstyrelsen ville ha tolv ledamöter. 

Kongressen beslutade 

att förbundsstyrelsen ska bestå av tolv ledamöter. 
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§ 344  

VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE 

Liza Viktorsson, valberedningen, föreslog Robert Damberg till förbundsordförande och bad honom att 
presentera sig själv. 

Robert Damberg, förbundsordförandekandidat, berättade att han är 24 år och bor på Arken i Uppsala, 
där han för övrigt tyckte att fler borde bo. Han hade suttit i förbundsstyrelsen i fyra år, varav två som 
ordförande. Han sade att han har många idéer som han vill genomföra, och att han är peppad på två år 
till. Han såg också fram emot att få jobba med stöd från en så bra styrelse. 

Liza Viktorsson, valberedningen, föreslog Salam Kaskas till vice ordförande. 

Salam Kaskas, viceförbundsordförandekandidat, hejade på ombudsförsamlingen. Hon berättade att 
hon är 24 år, bor i Göteborg, alltså inte så nära Uppsala. Hon studerar på universitet, och i övrigt visste 
hon inte riktigt vad hon skulle säga. Hon erbjöd sig att besvara frågor senare. 

Liza Viktorsson, valberedningen, föreslog Vidar Aronsson till sekreterare. 

Vidar Aronsson, sekreterarkandidat, upplyste ombuden om att han är 18 år och bor i Gemla, fast han 
tänkte inte bo kvar där. Han tyckte att det skulle bli fett kul att sitta i förbundsstyrelsen, och han var 
taggad och beredd att lägga mycket energi på förbundsstyrelsearbetet. Vidare berättade han, när han 
ändå var i talarstolen, apropå att han nog inte tänkte bo kvar i Gemla, att Kronoberg efter Norrland var 
den största utflyttningsorten i Sverige. Efter att ha delgivit ombudsförsamlingen detta drogs han ner 
från talarstolen och podiet av valberedningen. 

Liza Viktorsson, valberedningen, föreslog Therese Johansson, 24 år från Västerås. Hon sade att 
valberedningen inte ser någon annan som kan sköta kassörsrollen så bra som Therese och att hon är en 
riktig klippa när det gäller ekonomin. 

Liza Viktorsson, valberedningen, föreslog Jennifer Oskarsson, 22 år från Östersund till 
utbildningsledare. 

Jennifer Oskarsson, utbildningsledarkandidat, berättade att hon på den här kongressen varit 
lägerledare och därför inte synts så mycket, att hon är 22 år gammal, bor i från Östersund och brinner 
för alla medlemmar i UNF mellan 13 och 25. 

Robin Bergman, valberedningen, föreslog Oskar Jalkevik till ledamot, och bad Sergio Manzanares 
komma upp. 

Sergio Manzanares berättade att Oskar Jalkevik är en 23-årig kille från Stockholm, eller egentligen från 
någonstans i Dalarna. Han tyckte att det varit en ära att sitta i samma förbundsstyrelse som Oskar och 
att nu också var en ära att få presentera honom. 

Robin Bergman, valberedningen, förtydligade att det nu var ledamöter de presenterade, och föreslog 
Linda Engström till ledamot. 

Linda Engström, förbundsstyrelsekandidat, berättade att hon bodde i Vännäs, men inte länge till, för 
snart skulle hon flytta till Göteborg, vilket var ännu bättre. Hon var jättepeppad på att sitta i 
förbundsstyrelsen. 

Robin Bergman, valberedningen, föreslog Sergio Manzanares till ledamot, och bad Oskar Jalkevik 
komma upp. 

Oskar Jalkevik meddelade att han skulle passa på att prata om sig själv, eller så kanske inte. Han 
berättade att Sergio har ett strategiskt helhetstänk, och kommer med bra förslag som gör skillnad i 
UNF. 
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Liza Viktorsson, valberedningen, föreslog Susanna Odin, 22 år från Stockholm till ledamot. 

Susanna Odin, förbundsstyrelsekandidat, berättade att hon jobbar på CAN som projektsamordnare för 
Local Hero, och att hon har arbetat i Bryssel som trainee. Vidare sade hon att hon älskar politik och 
UNF, samt att hon nu hoppas bli vald till förbundsstyrelsen. 

Liza Viktorsson, valberedningen, föreslog Jonas Lundquist till ledamot. 

Mi Larsson tog på sig att presentera Jonas, eftersom han för tillfället var ute och sprang runt för att göra 
en massa tekniska saker. Han hade dock varit närvarande på torget där man kunde fråga ut 
förbundsstyrelsekandidaterna. Vidare berättade hon att Jonas är 22 år och bor på Arken, tvärs över 
korridoren från Robert, vilket var viktigt att poängtera. Han hade planer på att flytta till Piteå, och 
skulle då förvisso inte bo på Arken längre. Hon tyckte att han är en bra kille med koll på allting.  

Liza Viktorsson, valberedningen, föreslog Mi Larsson till ledamot. 

Mi Larsson, förbundsstyrelsekandidat, berättade att det var hon som var Mi Larsson, även om hon 
hoppades att folk visste det vid det här laget. Hon är 19 år och bor på arken, och tänkte göra det ett tag 
till. Hon sade att hon brinner för UNF, att hon sitter och skriver en massa torgprotokoll, och att hon vill 
jobba med UNF tills hon blir iggis. 

Liza Viktorsson, valberedningen, ville tacka för de gångna två åren, som fungerat jättebra. Hon sa att 
det varit roligt att sitta i valberedningen och tackade alla som engagerat sig i arbetet samt för alla 
nomineringar. 

Jon-Erik Flodin, förbundsstyrelsekandidat, presenterade sig. Han uppgav att han haft en puls på 210 
den senaste tiden. Han berättade att distrikt och föreningar låg honom varmt om hjärtat, och att det 
inte var att gå in på detaljnivå att engagera sig där, utan såg det som en av UNF:s vision. Slutligen 
hoppades han på att få arbeta så i två år till. 

Kongressen beslutade  

att välja Robert Damberg, Uppsala, till ordförande, 

att välja Salam Kaskas, Göteborg, till vice ordförande,  

att välja Vidar Aronsson, Växjö, till sekreterare,  

att välja Therese Johansson, Västerås, till kassör,  

att välja Jennifer Oskarsson, Östersund, till utbildningsledare, samt  

att välja Oskar Jalkevik, Årsta, Linda Engström, Vännäs, Sergio Manzanares, Gävle, Susanna 
Odin, Stockholm, Jonas Lundquist, Uppsala, Mi Larsson, Uppsala, och Jon-Erik Flodin, 
Gävle, till ledamöter i förbundsstyrelsen.  

§ 345  

INFORMATION 

Ida KM Karlsson lottade ut Kinderägg till Karin Alke Nilsson och Mattias Eriksson. 
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§ 346  

INFORMATION 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, tackade så mycket för att han fått förtroendet att bli omvald. Han 
visade upp den fina klubba han fått i present och demonstrerade dess ljudeffekter. Han ville att den nya 
förbundsstyrelsen skulle träffas på fikat för att ta lite bilder. 

§ 347  

VAL AV LEDAMÖTER TILL RIKSSTYRELSEN  

Liza Viktorsson, valberedningen, föreslog kongressen besluta  

att  välja Robert Damberg, förbundsordförande, och Therese Johansson, 
förbundskassör, till ledamöter i riksstyrelsen. 

Kongressen beslutade  

att välja Robert Damberg och Therese Johansson till ledamöter i riksstyrelsen.  

§ 348  

VAL AV REVISORER SAMT REVISORSSUPPLEANTER  

Liza Viktorsson, valberedningen, föreslog kongressen besluta  

att välja Elin Lundgren och Anders Ringnér till ordinarie revisorer, samt 

att välja Lars Halvarsson och Gabriella Franzén till revisorssuppleanter. 

Kongressen beslutade  

att välja Elin Lundgren och Anders Ringnér till ordinarie revisorer, samt 

att välja Lars Halvarsson och Gabriella Franzén till revisorssuppleanter . 

§ 349  

VAL AV VALBEREDNING  

Martin Knutsson, framtidsutskottet, med stöd av resterande delar av utskottet, föreslog kongressen 
besluta  

att välja Anna Kerstin Andersson, Stockholm, sammankallande, Rasmus Källström, 
Göteborg, Emil Österlund, Oslo, Lina Boberg, Umeå, och Andreas Ericsson, Växjö, 
vill valberedning, samt 

att välja Emma Nilsson, Karlstad, Helena Jacobsson, Stockholm, Johan Goude 
Uppsala, Stina Lisa Österström, Falun och Hanna Rönnmark, Göteborg till 
suppleanter till valberedningen.  

Kongressen beslutade  

att välja Anna Kerstin Andersson, Stockholm, sammankallande, Rasmus Källström, Göteborg, 
Emil Österlund, Oslo, Lina Boberg, Umeå, och, Andreas Ericsson, Växjö, till valberedning, 
samt 
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att välja Emma Nilsson, Karlstad, Helena Jacobsson, Stockholm, Johan Goude Uppsala, Stina 
Lisa Österström, Falun och Hanna Rönnmark, Göteborg till suppleanter till valberedningen.  

§ 350  

SAKUPPLYSNING 

Ronja Hagfalk, UNF Zoda, upplyste om att det var Emma Nilsson som fanns på framsidan av pärmen, 
men att hon var inte närvarande på kongressen. 

§ 351  

EVENTUELLA YTTERLIGARE VAL 

Lage Rahm, presidiet, konstaterade att några eventuella ytterligare val inte förelåg, och lämnade därför 
punkten därhän. 

§ 352  

BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE KONGRESSORT 2011  

Leonard Axelsson, förbundsstyrelsen, företrädde riksstyrelsen och föreslog kongressen besluta  

att utse Jämtlands distrikt till arrangör för IOGT-NTO-rörelsens kongresser 2011. 

Sara Lundell, Christine Bokström och Martin Knutsson, framtidsutskottet, tyckte att det var ett bra 
förslag, då Jämtland sökt vid ett flertal tillfällen och verkade motiverade. 

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta  

att utse Jämtlands distrikt till arrangör för IOGT-NTO-rörelsens kongresser 2011. 

Linda Engström, UNF QL utan U, berättade att det varit fett stressat under den här kongressen. Hon 
gillade inte känslan av att demokratin begränsats av tiden. Hon tänkte inte börja diskutera längden på 
nästa kongress, men skulle jobba på det i förbundsstyrelsen. Däremot undrade hon om hon kunde lägga 
förslag om datum för kongressen 2011. Hon menade att kongressen också handlade om att ha kul, och 
att det måste finnas möjligheter till detta för att få UNF att gå framåt. 

Hon föreslog kongressen besluta 

att förbundsstyrelsen ska göra allt de kan för att UNF:s kongress 2011 ska vara sex 
dagar. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, sade att man normalt låter riksstyrelsen besluta datum, men att 
man givetvis kunde ta ett principbeslut om hur lång UNF:s kongress ska vara. 

§ 353  

SAKUPPLYSNING 

Christine Bokström, UNF Gävle, berättade att IOGT-NTO inte var färdiga med sina förhandlingar, 
vilket hade sagts från talarstolen. 
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§ 354  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE 
KONGRESSORT 2011 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, föreslog att pittoreska Härensås, en förort till Gemla, skulle bli 
värdort för kongressen 2011. Han berättade att man skulle kunna bo i logar och vedbodar. Vidare 
menade han att verkstäderna kunde ägna sig år komjölkning, staketuppsättning och rivning av 
stenmurar. 

Han föreslog kongressen besluta 

att kongressen 2011 hålls i Härensås, Kronoberg. 

Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, frågade huruvida längden på kongressen påverkade övriga förbund, och 
undrade hur man synkar med dem om vi beslutar ett visst antal dagar. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, svarade Jenny och sade det inte var något problem för UNF att ha 
en längre kongress än övriga förbund. Detta hade man faktiskt haft även denna kongress. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, tyckte att ombuden skulle komma två dagar innan förhandlingarna, 
varav en för ombudsskola och en för förhandlingar, för att kunna ta del av det övriga 
kongressprogrammet.  

Han föreslog kongressen besluta 

att ombuden åker upp/ner till kongressen två dagar innan kongressen börjar, t.ex. en 
dag till ombudsskola och en till förhandlingar. 

Anna-Maria Mårtensson, UNF Hönsgården, berättade om sina reflektioner över sin första kongress, 
som för övrigt var i år. Hon uttryckte besvikelse då hon hade fått höra att kongressen är det roligaste de 
vet, men att hon mestadels suttit på förhandlingar, och då bland annat missat styrdansen kvällen innan. 
Hon efterlyste en kongress där även roliga saker hinns med. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, ville svara tidigare talare, och sade att hans förslag skulle möjliggöra 
precis det som Anna-Maria efterlyste. 

Tommy Carlsson, UNF Ånge, fick ett SMS, men struntade i det. Han påpekade först att han inte tycker 
att det är tråkigt med kongress, men att han undrade om det inte skulle innebära en högre kostnad om 
vi beslutade att förlänga kongressen. 

§ 355  

ORDNINGSFRÅGA 

Förslag kom från ombudsförsamlingen om streck i debatten. 

Kongressen föreslogs besluta 

att sätta streck i debatten. 

Kongressen beslutade 

att sätta streck i debatten. 



 137

§ 356  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE 
KONGRESSORT 2011 

Lage Rahm, presidiet, gick igenom de yrkanden som lämnats in, och justerade yrkandelängden. 

Kristoffer Johansson, UNF Svartbyn, ville säga att han är svinigt imponerad över att man hunnit med så 
mycket, med tanke på hur mycket vi tidigare låg efter. Han uttryckte glädje över att det snart var över. 

Lina Boberg, UNF Smile, hade varit på kongress sedan hon var ett och ett halvt år gammal. Hon var 
övertygad om att kongressen kunde arrangeras betydligt billigare och enklare. Hon och Christine 
Bokström, UNF Gävle, som följt med till talarstolen, förespråkade en kongress på sex dagar, där den 
ökade kostnaden bara skulle bli logi. 

Magnus Heimdahl, UNF Royal, kommenterade att det viktigaste ändå måste vara demokratin och att 
det måste få kosta mer pengar. Slutligen lät han meddela att han hellre betalade en hundralapp extra för 
att få ytterligare en dag.  

Robin Andersson, UNF Ronneby, lät meddela att det fanns många argument för att förlänga 
kongressen till sex dagar. Han drabbades sedan av en minneslucka och visste inte riktigt vad han ville 
säga, men tyckte ändå att det var trivsamt att sitta där uppe. 

 

§ 357  

ORDNINGSFRÅGA 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, undrade om de ombud som kom från de distrikt som sökt 
kongressen var jäviga i frågan om val av kongressort. 

Han föreslog kongressen besluta 

att de ombud som är från de distrikt som söker kongress rekommenderas att inte rösta. 

Lage Rahm, presidiet, upplyste om att så nog inte var fallet, eftersom det inte kunde anses finnas några 
personliga fördelar för ombuden i att placera kongressen i deras distrikt. 

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, undrade om det var okej för de berörde ombuden från Jämtland 
och Kronoberg att inte rösta. 

Karin Alke Nilsson, UNF Hirrvi Hyppää, tyckte att det lät okej att avstå, eftersom att det skulle kännas 
konstigt att rösta på sitt eget distrikt. 

§ 358  

ORDNINGSFRÅGA 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, föreslog kongressen besluta 

att sätta streck i debatten 

Kongressen beslutade 

att sätta streck i debatten. 
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FORTSATTA DISKUSSIONER KRING ORDNINGSFRÅGAN 

Patrick Möllhagen, UNF Ånge, frågade hur man hade gått tillväga tidigare år, huruvida man då fått rösta 
på sitt eget distrikt eller ej. 

Martin Knutsson, UNF Trots all!, informerade om att ombud från både Uppsala och Göteborg fått 
rösta när det legat förslag på att välja deras distrikt till kongressarrangörer. 

Nils Falkman Hedström, UNF Din mamma, tyckte att det var konstigt att man inte skulle ha möjlighet 
att rösta på sitt eget förslag, och undrade om samma i så fall skulle gälla vid motionsbehandling. 

Isabel Jungstrand, UNF Aring, var från Kronoberg, och kände inte för att riva stenmurar nästa 
kongress, så hon ville kunna rösta mot förslaget att lägga kongressen i Kronoberg. Hon uppmanade 
ombudsförsamlingen att tänka.  

Matilda Köhl, UNF Yangsbro kickers, funderade över innebörden av begreppet demokrati, och tyckte 
att alla skulle ha rätt att rösta, aven om man bor där kongressen föreslås vara.  

§ 359  

SAKUPPLYSNING 

Robin Andersson, UNF Ronneby, påminde om att alla är ombud. 

§ 360  

BESLUT OM ORDNINGSFRÅGAN 

Kongressen beslutade 

att avslå Martin Knutssons yrkande. 

§ 361  

BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE KONGRESSORT 2011 

Kongressen beslutade 

att med röstsiffrorna 90 mot 24 utse Jämtlands distrikt till arrangör för IOGT-NTO-rörelsens 
kongresser 2011, samt 

att förbundsstyrelsen ska göra allt de kan för att UNF:s kongress 2011 ska vara sex dagar. 

§ 362  

AJOURNERING 

Andrea Ström Fredriksson, presidiet, kom med en uppmaning från Emma McKeogh, UNF Unga viljor, 
Östergötland, att hon önskade träffa distrikten från Team mitt för utbyte av adressuppgifter. 

Ombuden uppmanades också att läsa igenom det senaste torgprotokollet under fikat. 

Kongressen beslutade 15.18 

att ajournera sig för fika till 15.35. 
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§ 363  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Kongressen beslutade 15.40 

att återuppta förhandlingarna. 

§ 364  

BESÖK 

Peter Andersson, föreståndare på Nykterhetsvännernas studenthem, Arken, informerade om 
studentboendet. Han hade hört att det varit många som velat besöka Arken under gårdagskvällen, men 
att det på grund av tidsbrist ej varit möjligt. Han berättade att Arken hade en hundraårig tradition, och 
att det fanns lappar längst bak i salen. 

Ragnhild Karlsson, snart biträdande qurator i Hemitkåran på Arken, lät hälsa att det händer mycket 
roliga aktiviteter där. 

Peter tillade att Arken var både billigt och centralt. 

§ 365  

BESÖK 

Frida Johansson Metso, förbundsordförande i Liberala Ungdomsförbundet tackade för applåden hon 
fått, och berättade att hon varit på besök hos Rättvisepartiet Socialisterna, där hon inte hade 
välkomnats med applåder. Hon berättade att hon inte dricker kaffe, vilket hade förföljt henne genom 
hela hennes politiska liv. Hon kunde därmed ana hur det var att avstå från alkohol, som hon ansåg vara 
ett mycket större ställningstagande. 

Hon berättade om en debattartikel hon en gång skrivit om narkotika, där hon i en bisats nämnt något 
om att hon hade velat förbjuda alkohol om hon kunde, vilket också förföljt henne i hennes politiska 
karriär. Hon berättade att det finns strömningar inom hennes parti och ungdomsförbund som 
förespråkar en liberalare syn på alkohol, och att hon såg det som sitt främsta uppdrag att motverka 
detta. Hon berättade även att hon nyligen fått med sig LUF:s förbundsstyrelse på att LUF ska vara för 
Systembolaget, och hoppades på att också deras kongress skulle ställa sig bakom det. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, underströk vikten av att jobba med allianser för att driva våra 
frågor. Han påpekade också att det skulle vara ännu svårare att avstå från kaffe i IOGT-NTO-rörelsen. 
Han tackade Frida genom att överlämna ett par blå flip-flops från UNF-shopen. 

§ 366  

UTMÄRKELSE 

Andreas Ericsson, förbundsstyrelsen, sade att det inte var helt lätt att avgå, och att han skulle göra det 
genom att dela ut UNF:s drogpolitiska pris Spjutspetspennan till Sara Lundell med följande 
motivering: 

Sara har de senaste två åren varit en av UNF:s främsta och flitigaste skribenter. Med sina slagfärdiga 
insändare som publicerats i alla Sveriges större dagstidningar har Sara blivit en av UNF:s tungviktare i 
den drogpolitiska debatten! 
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Sara tog emot priset och sade tack så mycket. 

§ 367  

INFORMATION 

Mi Larsson, förhandlingsansvarig, ville passa på att avtacka några av de som hjälpt till med torg och 
teknik. Hon kallade upp Marcus Karlsson, Rickard Eriksson, Gabriella Franzén, Anna-Karin Nilsson, 
Martin Knutsson och Mattias Eriksson. Den sistnämnda var dock inte närvarande. Hon tackade dem 
för deras gedigna insats. 

§ 368  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 

att justera röstlängden till 117 närvarande ombud. 

§ 369  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 ANGÅENDE BUDGET FÖR 2008 OCH 
2009 

Lage Rahm, presidiet informerade om de förslag som fanns. 

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen påpekade ett tryckfel i handlingarna, där det på ett ställe fanns ett 
minustecken som skulle vara ett plus. 

Martin Knutsson, framtidsutskottet, ville lyfta förslag nr fem. 

Framtidsutskottet föreslog kongressen besluta 

att avslå FU:s två första att-satser, 

att skära ner i underbudget nr 3, förenings- och distriktsstöd, för både 2008 och 2009; 
från posterna stöd till kurser, 200 000 kr till 175 000 kr, distriktsbidrag; från 1000 
000 kr till 875 000 kr, samt 

att lägga till i underbudget nr 4, övriga aktiviteter; 150 000 kr till äskningspott. 

Lage Rahm, presidiet, gick igenom de olika förslagen och redogjorde för läget. 

Kongressen beslutade 

att avslå FU:s två första att-satser, 

att skära ner i underbudget nr 3, förenings- och distriktsstöd, för både 2008 och 2009; från 
posterna stöd till kurser, 200 000 kr till 175 000 kr, distriktsbidrag; från 1000 000 kr till 
875 000 kr, 

att lägga till i underbudget nr 4, övriga aktiviteter; 150 000 kr till äskningspott, 

att lägga till i underbudget nummer nio, Medlemstidning, en skrivarkurs på 40 000 kr för år 
2008, 
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att minska i underbudget nummer två, kursverksamhet, Höjdaren drogpolitik och DSS 2 500 kr 
samt Höjdaren kamratstöd, Förbundssamling och Julkursen 5 000 kr var för år 2008, 

att avslå att-sats 1 i förslag 3, 

att avslå att-sats 2 i förslag 3, 

att med röstsiffrorna 56-41 avslå att-sats 3 i förslag 3, samt 

att avslå att-sats 4 i förslag 3. 

 

§ 370  

SAKUPPLYSNING 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade att äskningspotten är en summa pengar som 
förbundsstyrelsen, utskotten och kansliet varje år äskar pengar ur för att kunna göra olika sorters 
projekt, exempelvis festivalturnén. Detta fastställs varje år på förbundsstyrelsens novembermöte. 

§ 371  

FORTSATT BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 ANGÅENDE BUDGET 
FÖR 2008 OCH 2009 

Kongressen beslutade 

att avslå att-sats 5 i förslag 3, 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag till konsekvensändring av budgetposterna i Motdrag som 
följer: 

 Korrektur till 15 000:- från 20 000:- 

 Text och bild till 200 000:- från 300 000:- 

 Tryck och bildhantering till 250 000:- från 311 000:- 

 Distribution och utgivningskostnad till 180 000:- från 225 000:- 

 Taltidning från 20 000:- till 15 000:- 

 Och flytta dessa 216 000:- till Kansli, för att kunna ha en heltid på Motdrag, samt 

att med ovanstående ändringar anta budgeten för 2008 och 2009. 

§ 372  

ORDNINGSFRÅGA 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, föreslog kongressen besluta 

att om stadgan om granskningsutskott bifalles, välja att just den paragrafen gäller 
omedelbart, samt 

att vi väljer, efter diskussion och förslag i plena, ett granskningsutskott. 

Kongressen beslutade 
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att om stadgan om granskningsutskott bifalles, välja att just den paragrafen gäller omedelbart, 
samt 

att vi väljer, efter diskussion och förslag i plena, ett granskningsutskott. 

§ 373  

BESÖK 

Sylvie-Ann Larsson gjorde reklam för Urkultlägret, som skulle ha ett internationellt tema. UNF 
kommer givetvis att finnas på plats på festivalen. 

§ 374  

UTMÄRKELSE 

Peter Andersson, förbundsstyrelsen, delade ut priset guldcirkeln till UNF Jokkmokk med följande 
motivering: 

För att på ett riktigt bra sätt ha använt vårt studieförbund NBV för att få resurser till sin verksamhet. 
Sättet som UNF Jokkmokk använder och samarbetar med NBV är det sättet som hela UNF-Sverige 
borde samarbeta och använda NBV för att kunna göra mer schysst, drogfri ungdomsverksamhet! 

§ 375  

BESÖK 

Helena Leander, hade försökt att inte prata så mycket, men var så mikrofonkåt att hon inte kunde hålla 
sig. Hon framförde en hälsning från Riksdagens Nykterhetsgrupp, där hon är vice ordförande. Hon 
berättade att de hade ökat i storlek med 30 % i det senaste valet. Hon hade inte frågat de andra om de 
ville att hon skulle hälsa, men eftersom de tycker att UNF är skitcoola trodde hon inte att det skulle 
vara något problem. Hon trodde att det säkert fanns några blivande riksdagsledamöter i 
ombudsförsamlingen, men att revolutionen skedde på gatan, så alla inte behövde sitta i riksdagen. 

§ 376  

INFORMATION 

Mi Larsson, förhandlingsansvarig, berättade om kvällens begivenheter. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, informerade om kvällens och hela kongressens höjdpunkt, 
nämligen FS-showen, som skulle äga rum 23.00. 

§ 377  

AJOURNERING 

Kongressen beslutade 16.42 

att ajournera sig till nästkommande dag 8.30. 
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Söndag den 8 juli 2007  NIONDE SESSIONEN  
Ordf: David Persson 
 Mathias Lövström 
Sekr: Kamilla Andersson 
 Hanna Fredin 

 

§ 378  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Kongressen beslutade 

att återuppta förhandlingarna klockan 08.42. 

 

§ 379  

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 

att fastställa röstlängden till 97 närvarande ombud. 

 

§ 380  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 11 ANGÅENDE REVIDERING AV DET 
DROGPOLITISKA PROGRAMMET  

Anna Kerstin Andersson, program- och stadgeutskottet, upptäckte att det inte fanns någon talarfåtölj 
längre. Program- och stadgeutskottet hade insett att Helena Leanders förslag var lite bättre än deras 
förslag. Hade de kunnat jämka sig hade de gjort det och hade de kunnat dra tillbaka förslaget hade de 
gjort det. De rekommenderade därför förhandlingarna att rösta på förslag nummer 3, Helena Leanders 
förslag. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, sprang upp till presidiet och lämnade en av Motdrag sponsrad 
uppblåsbar talarfåtölj. 

Oskar Jalkevik, förbundsstyrelsen, sa att med risk för att upprepa det Anna Kerstin sa ville han bara 
förtydliga lite vad de efter diskussioner såg för skillnader. I deras förslag lyfte man också upp det 
kommunala, men glömde bort att man behöver lagstifta om att kommunerna ska få utökade verktyg. 
Helena Leander hade plockat ihop förslag och gjort en perfekt kombination som förbundsstyrelsen 
hoppades att många ville rösta på. Innan han lämnade podiet uppmanade han alla att akta sig för 
talarfåtöljen. 

Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, sa att vi ju hade behandlat en motion om det där med förbud mot att 
minderåriga ska kunna konsumera alkohol. Där togs ett beslut om att UNF ska kräva en ändring av 
lagstiftningen så att det tydligt förbjuder vuxna att bjuda minderåriga på alkoholhaltiga drycker. Hon 
tyckte att det skulle stå med i det Drogpolitiska programmet och att förbundsstyrelsen skulle ges i 
uppdrag att skriva in det. Hon föreslog kongressen besluta 
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att förbundsstyrelsen får i uppdrag att skriva in i det drogpolitiska programmet att 
UNF kräver en ändring av lagstiftningen så att den tydligt förbjuder vuxna att bjuda 
minderåriga på alkoholhaltiga drycker. 

Helena Leander, UNF Trots allt!, tackade program- och stadgeutskottet och förbundsstyrelsen för de 
vackra och kloka orden. Hon ville lyfta förslag 8 om att vi ska vara emot alkoholexport till 
utvecklingsländer. Hon menade att det blir svårt att reglera en alkoholexport till andra länder, särskilt 
nu när regeringen säljer ut Vin och sprit. Hon föreslog kongressen besluta 

att lägga till ”till utvecklingsländer” i meningen ”Därför kräver UNF att ingen alkohol 
ska exporteras.”.  

Helena argumenterade också emot förslag nummer 4 om att ändra den sista bisatsen i ”Stoppa det 
drogrelaterade våldet” till ”mäns våld mot kvinnor och vice versa, samt föräldrars våld mot barn” från 
”mäns våld mot kvinnor och föräldrars våld mot barn”. Som det stod i förslaget glömmer man våld 
inom samkönade relationer, det enda man gör då är att osynliggöra vissa grupper där våld förekommer. 
Hon tyckte att det vore bättre att behålla den formulering som stod med i förslaget från början 
eftersom man då lyfter fram de former av våld som är vanligast och därmed det största 
samhällsproblemet. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, konstaterade att den nya talarstolen inte var riktigt lika stabil som 
den förra. Han ville bara ha ett förtydligande då han satt och läste torgprotokollen och inte riktigt 
förstod var förslag nummer 5, enligt lydelsen att byta ut orden ”är alkoholist” mot ”missbrukar”, 
menade att orden skulle bytas ut.  

David Svensson, presidiet, läste upp en skriftlig förklaring som förslagsläggarna hade lämnat in till 
presidiet om att deras förslag syftar till att under rubriken ”Sociala skador” på sidan 2 byta ut orden ”är 
alkoholist” mot ”missbrukar”. 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, hade inte tänkt till om just samkönade relationer men sa att 
eftersom kvinnors våld mot män existerar borde det ingå i texten. Han föreslog kongressen besluta 

att ändra till ”vice versa, våld inom samkönade relationer…” från ”mäns våld mot 
kvinnor och…”. 

§ 381  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 

att  fastställa röstlängden till 108 närvarande ombud. 

§ 382  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 11 ANGÅENDE REVIDERING AV DET 
DROGPOLITISKA PROGRAMMET  

Presidiet hittade på presidiebordet ett förslag som hade lämnats in på papper men inte föredragits 
muntligen. Oskar Augustsson och Ida Karlsson föreslog kongressen besluta 

att stryka bisatsen ”mäns våld mot kvinnor och föräldrars våld mot barn”. 

Kongressen beslutade 
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att ersätta förbundsstyrelsens stycke ”Ta alkoholpolitiska hänsyn vid prövningen av 
serveringstillstånd” och program- och stadgeutskottets stycke ”skärpning av lagstiftning om 
serveringstillstånd” med följande: 

 ”Ta alkoholpolitiska hänsyn vid prövningen av serveringstillstånd. 
Ansökningar om serveringstillstånd ska prövas inte bara utifrån den personliga lämpligheten 
hos den som vill servera alkohol utan också utifrån ett allmänt alkoholpolitiskt övervägande. 
Lagstiftningen om serveringstillstånd ska skärpas så att det blir lättare för kommunen att dra 
in, inte bevilja och begränsa serveringstillstånd. Kommunen bör bland annat ges rätt att neka 
serveringstillstånd med hänvisning till att antalet serveringstillstånd på orten annars skulle 
bli för stort. Detta tak för antalet serveringstillstånd bör fastslås i kommunens 
alkoholpolitiska handlingsplan eller motsvarande.”, 

att avslå Mats Anderssons förslag om ändrad ordalydelse kring våld, 

att stryka bisatsen ”mäns våld mot kvinnor och föräldrars våld mot barn”, 

att byta ut orden ”är alkoholist” mot ”missbrukar” under rubriken ”Sociala skador”,  

att lägga till ”till utvecklingsländer” i meningen ”Därför kräver UNF att ingen alkohol ska 
exporteras.”, 

att ändra ”Dissa alla försök till legalisering av narkotika” till ”Motverka alla…”, 

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till drogpolitiskt program med ovan gjorda ändringar, 
samt 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att skriva in i det drogpolitiska programmet att UNF kräver 
en ändring av lagstiftningen så att den tydligt förbjuder vuxna att bjuda minderåriga på 
alkoholhaltiga drycker. 

§ 383  

AJOURNERING 

Presidiet behövde göra lite datoromstarter för att försöka få tekniken att fungera. Kongressen 
beslutade därför klockan 09.26 

att ajournera förhandlingarna i fyra-fem minuter. 

§ 384  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Kongressen beslutade 

att återuppta förhandlingarna klockan 09.32. 

§ 385  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 12 ANGÅENDE EN JÄMSTÄLLD 
ORGANISATION 2011 SAMT OM MOTION NR 19 ANGÅENDE JÄMSTÄLLDHET  

Jimmie Norberg, UNF Klippan, lyfte förslag nummer 1 (motion 19) över strecket och ville säga att efter 
att under veckan ha hört jämställdshetsmätarnas resultat så inser han mer och mer att UNF trots allt 
inte är en jämställd organisation. Han tyckte att det behövs en förändring och menade att vi måste sluta 
hålla på och utvärdera allting och komma till beslut och handling. 
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David Svensson, UNF Silpinge, lyfte förbundsstyrelsens förslag nummer 12 (nummer 1 i 
torgprotokollet) över strecket. Han tyckte att ”ska” låter bättre än ”bör” när man ska göra något. ”Ska” 
har högre prioritet än ”bör” och känns starkare. Dessutom halshuggs väl ingen om det inte uppnås 
ändå.  

Rebecca Samuelsson, UNF Klippan, ville dra tillbaka sin kommentar som fanns i torgprotokollet 
angående motion 19. 

Linda Engström, UNF QL utan U, ville lyfta sitt och två andras förslag nummer 2. De ville inte ändra 
att-sats tre eftersom förbundsstyrelsen ska vara någon sorts förebild, men tyckte att 
ombudsförsamlingen bör se ut som organisationen ser ut. Det ska vara representativt. De föreslog 
kongressen besluta 

att ombudsfördelningen ska vara könsrepresentativ utifrån könsfördelningen bland 
medlemmarna. 

Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, ville yrka bifall på förslaget om att ändra ”ska” till ”bör”, av ungefär 
samma anledning som David Svensson nämnde fast tvärtom. På många håll är det väldigt svårt att få en 
jämn könsfördelning p.g.a. att man inte får ihop det med folk, helt enkelt eftersom de inte vill. Därför är 
det dumt med formuleringen ska, det blir för hårt. Hon menade att går det inte så går det inte, 
framförallt i föreningslivet. Hon lade också ett litet förslag om att i andra stycket under UNF:s mål ta 
bort procentsatsen 40-60 % av samma kön. Hon tyckte att det var dumt med en procentsats och att det 
räckte om det bara stod ”en jämn könsfördelning”. Hon gav exemplet med en styrelse på tre personer. 
Om den styrelsen består av två tjejer och en kille så är det ju en så jämn könsfördelning det går att få, där 
det ena könet är ungefär 66 % och det andra 33 %. Det är alltså dumt att låsa sig vid procentsatser, det 
finns andra sätt att mäta på. Hon föreslog kongressen besluta 

att i andra stycket under UNF:s mål ta bort procentsatsen 40-60 %. 

Anela Bektic, UNF Royal, tyckte som alla andra att jämställdhet är en jävligt viktig fråga. Däremot 
tyckte hon inte att könskvotering var rätt väg att gå. Hon skulle själv inte vilja bli invald i en styrelse om 
det fanns en kille som var mer kompetent än hon är att sitta på den posten. Hon menade också att även 
om det är fler killar än tjejer som går upp i talarstolen så kan man peppa varandra att gå upp. Att ha 
talartid fördelad på tio minuter tjejer och tio minuter killar är dumt, för då kanske någon skiter i att gå 
upp och så får ingen veta ens åsikt. Hon tyckte att kongressen skulle koncentrera sig på kompetens i 
stället för könskvotering. 

Jimmie Norberg, UNF Klippan, ville bara redogöra lite för hur han menade i sin motion. I feministiskt 
självförsvar lär sig tjejer att stärka varandra. Samtidigt som tjejerna har feministiskt självförsvar pratar 
killarna om jämställdhet, vad är det och så vidare. Tjejerna peppar varandra att tala mer etc. Efter det, i 
plena, kommer det att märkas av hur många talare det är i talarstolen av varje kön. Förhoppningsvis 
kommer tjejerna upp lite mer och syns lite mer. Detta är lättare än om man använder könskvotering 
50/50 i förbundsstyrelsen. Sen tog Jimmies talartid slut. 

Sergio Manzanares, förbundsstyrelsen, sa att han var en trött Sergio som pratade och att 
ombudsförsamlingen var en trött ombudsförsamling som lyssnade, så då var det lika. Han tänkte 
kommentera lite från förbundsstyrelsens sida angående förslag nummer 1. De yrkar avslag på samtliga 
att-satser i förslaget. I att-sats två står det om ekvivalism, vilket Sergio sa är ett jättefint ord och så. Han 
hade sökt information om det på internet och hittat att ett ungdomsförbund hade skapat ordet men 
inte kallar sig själva ekvivalister. Det fanns också en likhetsfeministisk förening som drev frågan, vilken 
lustigt nog fanns på Katedralskolan i Uppsala. Han tyckte inte att vi ska använda ett ord som vi inte 
förstår, utan att det är viktigt att man förstår vad vi menar och vill med jämställdhet.  

Vidare sa Sergio att problemet med jämlikhetsprogram, som nämns i förslagets tredje att-sats, är att 
förbundsstyrelsen skulle vara tvungna att ta fram ett handlingsprogram som förklarar hur man ska lösa 
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frågor om t.ex. klass, handikappade etc. Det är ganska brett och förbundsstyrelsen tycker att det är 
viktigt att fokusera. Jämställdhet gäller alla, inte bara kön. 

Ragnhild Karlsson, UNF Indigo, ville yrka avslag på förslag nummer 2, som handlar om att styrelserna 
ska spegla organisationen. Har vi 70 % tjejer ska det vara 70 % tjejer i styrelsen och tvärtom. Hon såg 
stora problem med det. Dels trodde hon att tjejer kan representeras av killar och tvärtom, dels att en 
sådan bestämmelse kan bli självförstärkande, att det blir svårare att komma fram som tjej om det är 
mest killar och tvärtom. Det är inget att sträva efter. De flesta skulle väl tycka att det var ganska orimligt 
att det ska vara svårare att komma in som muslim eftersom vi inte har så många muslimer i 
organisationen, t.ex. Sen sa hon att någon hade varit uppe och pratat om reglerad talartid, men hon såg 
inte att det fanns något sådant förslag. Däremot tyckte hon att det var jättebra att uppmärksamma den 
som pratar. 

Lars Svensson, UNF Luftballongen, ville mest påpeka att det är mycket prat om att killar och tjejer ska 
vara lika mycket uppe i stolen, trots att det inte är där som beslut tas utan när man röstar i 
omröstningar, och där är det ju faktiskt på den här kongressen mer tjejer än killar. Visst handlar det om 
att tjejer också ska märkas, men han tyckte att mycket överdrev. Han tyckte dock fortfarande att det var 
bra att man gör jämställdhetsmätningar. 

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, tänkte prata lite om förslag nummer 2 som han tyckte var ganska 
dåligt. Han menade att det är en felvriden diskussion i förslaget. Att-satsen att ombuden ”ska” betyder 
kvotering, och rent praktiskt är det i princip inte görbart. Han sa också att ombuden representerar sin 
förening, då ska man kunna representera alla olika sorters medlemmar.  Det har inget med kön att göra.  
Ska allt vara proportionerligt måste vi ha så att det blir proportionerligt antal blåögda, dumma etc. 
också. Det är sjukt. Man måste kunna ha förståelse för varandra. Han yrkade avslag på förslag nummer 
2. 

Anela Bektic, UNF Royal, tänkte bara säga att hon bad om ursäkt för det där med talartid då det inte står 
någonstans i motionen, men att det diskuterades väldigt mycket på torget. Hon tyckte att det är väldigt 
bra med självförsvar men att det inte hör hemma i UNF. Jämställdhet ska ju vara lika mellan könen, då 
blir det orättvist att tjejer ska ha självförsvar och killar lära sig vad jämställdhet är.  

§ 386  

STRECK I DEBATTEN 

Kongressen beslutade 

att sätta streck i debatten. 

§ 387  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 12 ANGÅENDE EN 
JÄMSTÄLLD ORGANISATION 2011 SAMT OM MOTION NR 19 ANGÅENDE JÄMSTÄLLDHET 

Pontus Hallén, Club Fortnight, bad om ursäkt för att han var hes p.g.a. förkylning. Han ställde en fråga 
till Jimmie Norberg angående hans motion. Han berättade att han har deltagit i en könsseparatistisk 
samling vid ett annat förbunds kongress, vilket han tyckte var jättebra. Han tyckte att man skulle kunna 
göra det i UNF också, men ställde sig frågande till feministiskt självförsvar. Han trodde säkert att det 
kan stärka tjejer, men var tveksam till själva självförsvaret. Han trodde inte att man kan lära sig effektivt 
självförsvar på en-två timmar, och att det är farligt att lära ut självförsvar som inte är komplett till tjejer. 
Han undrade därför om man kan göra något annat under en separatistisk samling i stället. 

Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, satte sig i talarfåtöljen och konstaterade att den var lite skum. Hon 
yrkade bifall på motionen som hon tyckte var jättebra. Kvotering är tråkigt, men det behövs när det ser 
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ut som det gör. Hon menade att vi själva sett resultatet av hur det ser ut på kongressen. Det är inte så att 
killar inte blir inkvoterade som det är nu, det är bara det att det inte står på papper. De blir det genom 
varandra och den struktur som är i samhället. Hon visste lite för lite om feministiskt självförsvar i 
detalj, men sa att framförallt är det ingen kampsport utan ett sätt att stärka tjejer och lära dem säga 
ifrån. Om någon visste mer fick de gärna göra en sakupplysning på det. 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, sa att det redan nu är svårt att hitta folk som ska vara ombud. Om de 
dessutom tvunget ska ha ett visst kön blir det ännu svårare. Det känns kanske lite odemokratiskt.  

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, sa att han skulle rösta avslag på allt utom förbundsstyrelsens förslag. 
Han menade att det mesta annat var antingen ogenomförbart eller orealistiskt. Feministiskt 
självförsvar är jättebra och alla tjejer borde gå det, och killarna borde verkligen gå på den där samlingen, 
men det är helt ogenomförbart. Vi kommer inte att ha tid att ta det i samband med en kongress. Utöver 
det ville han protestera lite mot Vidar Aronssons jämförelse med blåögda, eftersom de inte är 
systematiskt underställda i samhället på samma sätt som kvinnor är. 

Jimmie Norberg, UNF Klippan, besvarade Pontus Halléns fråga om varför tjejerna ska lära sig 
feministiskt självförsvar: för att det är en del av de steg han har i att-satserna för att nå ett jämställt 
UNF. Det är för att stärka tjejerna så att de ska kunna ta för sig mer. Och killarna kommer 
förhoppningsvis att se den struktur vi har genomjämställdhetsdiskussionen och debatten. 

Matilda Svensson, UNF Silpinge, ville ge ett exempel på hur svårt det skulle kunna vara att få det exakt 
så jämställd. I hennes förening har de bara en aktiv tjej, hur skulle man då få in fler aktiva tjejer till 
styrelsen? Ganska omöjligt. 

Anela Bektic, UNF Royal, tänkte bara kommentera lite. Feministiskt självförsvar handlar om att lära sig 
säga ifrån. Det finns dock andra sätt. Man kan t.ex. ha argumentationskurser för tjejer och lära dem 
slåss med orden. Angående Jobjörn Folkessons uttalande om systematiskt underställda sa hon att 
blåögda kanske inte stämmer, men ska vi ha jämställdhetskvotering borde vi också ha 
invandrarkvotering. Till slut skulle det bli himla många planer. Därför hade hon lagt ett förslag på en 
jämlikhetsplan, eftersom allt då är inkluderat i en enda. 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, replikerade att rasism är ett stort problem men att det inte är 50/50 
invandrare/”svenskar” i Sverige idag. Det är alltså ett mindre problem än könsdiskriminering som är 
spritt i hela världen, där det faktiskt är 50/50. 

Anela Bektic, UNF Royal, replikerade att Jobjörn hade rätt men att frågan om rättvisa fortfarande 
kvarstår. Ska det vara rättvist ska det vara det för alla. 

Helena Leander, UNF Trots allt!, tyckte att diskriminering p.g.a. etnicitet är lika viktigt som av kön. Det 
enda hon höll med Anela om var frågan om feministiskt självförsvar. Hon menade att vi måste skilja på 
hur vi vill att det ska se ut och hur det ser ut nu. Hon skulle önska att kön vore en lika relevant faktor 
som ögonfärg. Hon tyckte att vi ska fundera över varför det är mest killar som varit upp i talarstolen. Är 
det för att tjejerna har lite att säga eller för att de genom sin uppväxt har fått lära sig att vara tysta och 
inte säga så mycket? Hon skulle önska att man klarade sig utan kvotering, men trodde att det skulle 
fortsätta på samma vis utan. Kvotering innebär också att valberedningen måste ta sig en funderare. Det 
kanske är ont om tjejer, men oftare tar man killarna framför tjejerna för att det är de som syns och 
märks. Hon menade att vi har press på oss att göra något åt den ojämställdhet som bara fortsätter att 
konservera sig själv om vi accepterar att vi har en ojämn könsfördelning. 

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, replikerade att det där med blåögda var en jättedålig parallell. 
Det står dock inget i förslaget om jämställdhet utan att det ska vara representativt för medlemmarna i 
UNF, och vill man ha det exakt representativt måste man ta in de faktorerna.  

Mats Andersson, UNF Luftballongen, sa att väldigt många av samma åsikt hade varit uppe. Han ville 
hålla med Anela Bektic om att vi hellre ska peppa varandra att gå upp i talarstolen och våga ta plats i 
stället för att kvotera in i en styrelse, eftersom de som blir inkvoterade kanske inte känner sig lika bra 
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om någon skulle vara bättre. Han ansåg att kvotering absolut inte fungerar av den anledningen och 
yrkade avslag på all kvotering. 

Peter Andersson, inte förbundsstyrelsen utan som sig själv, ansåg att man inte bör kvotera in för att han 
tror och hoppas att vi ska kunna representera alla, både tjejer och killar, oavsett om det är en tjej eller 
kille som sitter på platsen. Han tyckte att ombudsförsamlingen skulle tänka igenom att vi ska 
representera båda könen en extra gång. Därför bör vi inte kvotera in. 

§ 388  

INFORMATION 

Hanna Rönnmark, förbundsstyrelsen, undrade vad hon skulle informera om. Sen kom hon på att hon 
skulle prata om en bok. Hon fick hjälp att dela ut boken som heter Världens baksmälla – om alkohol 
som utvecklingshinder, till alla ombud. Det är en alldeles ny bok om alkohol och utvecklingsländer och 
ombuden på kongressen var de allra första som fick boken. Den är gjord av IOGT-NTO-rörelsen och 
NBV. Hon jobbar själv på NBV och hade inte sett den innan, så ny var den. Hon sa att det finns tre 
användningsområden för boken.  Dels kan man göra en studiecirkel av den för att de i föreningen ska 
lära sig mer om alkohol och utvecklingsländer, det kommer att finnas en studieplan i slutet av augusti. 
Förutom det kan man använda den i opinionsbildning och mot politiker samt kunskapsförmedling mot 
andra organisationer eller personer som är intresserade av frågan. Hon sa att alkoholen har glömts bort 
av Sida, FN och andra organ. I boken kan man se hur stor roll alkoholen spelar. NBV har lyckats lyfta 
frågan och UNF tycker att det är en jätteviktig fråga.  

§ 389  

INFORMATION 

Emil Österlund, nu Active, påminde om att alla hade fått tidningen Transit av den underbara 
organisationen Active. De hade typ 200 ex till med sig, som man jättegärna fick ta med sig hem till 
distrikt och föreningar. Stod mycket bra grejer i den.  

§ 390  

ORDNINGSFRÅGA 

Jimmie Norberg, UNF Klippan, undrade dels om numreringen i torgprotokollet (det stod förslag 1 två 
gånger) och dels om inte förbundsstyrelsens och utskottets förslag på motion nr 19 inte skulle finnas 
med i protokollet? 

§ 391  

SAKUPPLYSNING 

Mi Larsson, torgansvarig, kom fram till presidiet och märkte att någon hade snott fåtöljen. Hon 
berättade att de satt och sammanställde protokollet på ganska kort tid, därför fattades det en del saker 
och vissa saker kunde ha blivit konstiga. Det som fattades fanns dock i handlingarna. 
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§ 392  

ORDNINGSFRÅGA 

Någon föreslog att öppna upp debatten igen. Kongressen beslutade 

att inte öppna upp för debatt igen, utan att ta beslut om de liggande förslagen. 

§ 393  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Kongressen beslutade 

att  fastställa röstlängden till 109 närvarande ombud. 

§ 394  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NUMMER 12 ANGÅENDE EN JÄMSTÄLLD 
ORGANISATION 2011 

Kongressen beslutade  

att i andra stycket under UNF:s mål ta bort procentsatsen 40-60 %, 

att i andra stycket under UNF:s mål ändra ordet ”ska” till ”bör”, så att texten blir följande: 
”Från och med 2010 och framåt bör 90% av UNF:s styrelse…”, 

att anta förslaget om Jämställd organisation 2011 med ovan gjorda ändringar. 

§ 395  

AJOURNERING 

Kongressen beslutade 

att ajournera sig för fika klockan 10.20. 

§ 396  

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA 

Kongressen beslutade 

att återuppta förhandlingarna klockan 10.40. 

§ 397  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Kongressen beslutade 

att fastställa röstlängden till 107 närvarande ombud. 
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§ 398  

BESLUT OM MOTION NR 19 ANGÅENDE JÄMSTÄLLDHET  

Helena Leander, UNF Trots allt!, undrade om det var fler än hon som hade missuppfattat och trott att 
förbundsstyrelsens förslag redan var lyft. Det vore trevligt om det gick att rösta på det, att bifalla bara 
den första meningen i den tredje att-satsen i motionen.  

Jimmie Norberg, UNF Klippan, lyfte förbundsstyrelsens förslag angående motion 19 om jämställdhet. 

Kongressen beslutade 

att avslå motionen i sin helhet, samt 

att avslå att-sats två och tre i förslag 1, torgprotokoll 8, om att UNF ska verka för att 
informera om ekvivalism och att avskaffa könsrollerna helt och hållet. 

Oskar Augustsson, UNF Opposition, Ida Karlsson, UNF Opposition, och Mats Andersson, UNF 
Luftballongen, reserverade sig mot att förslaget inte bifölls med motiveringen: ”det visar tydligt på att 
UNF inte är, och knappast kommer bli, jämställt. Feminismen/maskulismen kan aldrig skapa ett 
jämställt samhälle, då detta i sig i sexism.” 

§ 399  

VÄRVARTÄVLINGSPRISER 

Sofia Hallbert, förbundsstyrelsen, tyckte att alla såg pigga ut och undrade om de hade vaknat. Jon-Erik 
Flodin, förbundsstyrelsen, berättade att vinnarna i värvartävlingen som pågått från augusti 2006 och 
fram till kongressen skulle koras. De berättade att tävlingen var uppdelad i två, en individuell tävling 
och en för föreningar. De började för att redogöra för vinnarna i tävlingen för föreningar, där de hade 
tagit de tio föreningar som hade värvat flest och lottat vilka som skulle få pris. Tredje pris fick en 
förening som hade värvat 40 medlemmar och det var UNF Borlänge. Andra pris gick till en förening 
som hade värvat 70 medlemmar, UNF Urania från Jönköping. Första pris gick till en förening som hade 
värvat 67 medlemmar, UNF Klippan från Göteborg.  

Sedan delades priserna ut i den individuella tävlingen, ett väldigt fint pris konstaterade Jon-Erik. Han 
sa att det inte är skitlätt att vara ute och värva, vilket vi har märkt nu på slutet då antalet värvningar 
minskat. Men det finns några som simmar mot strömmen. Tredje pris gick till Johanna Fransson, UNF 
Urania, som hade värvat 27 medlemmar. Andra pris gick till Kim Bauer, UNF RNU, som hade värvat 30 
nya medlemmar men som dock inte själv var på plats. Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, kom därför fram 
för att ta emot hans pris. Första pris gick till en kille som hade värvat hela 48 stycken medlemmar, 
Mattias Eriksson från UNF Syskonkedjan, som hade värvat nästan som en hel förening. 

Jon-Erik passade på att ställa lite frågor till vinnarna om hur man ska göra, för när vi nu ska lyckas värva 
10 000 medlemmar så behöver vi lite bra tips. Johanna Fransson tyckte att vissa var svåra att värva, 
men att man lär sig att handskas med dem. Man kan fråga vad de gör och om de inte har så mycket att 
göra på fritiden så kan man erbjuda bra aktiviteter genom UNF. Jobjörn Folkesson undrade om det inte 
var så att Kim hade lyckats få den förra konsulenten på Gotland att skriva Kims namn på 
värvartalongerna när han var ute och värvade, så han menade på att man skulle anställa bra 
konsulenter.  

Men vad var då Borlänges superhemliga tips? Borlänges representant sa att deras största anledning till 
ökningen var att de hade fått föreningen på fötter och att de har bra verksamhet. Jimmie Norberg, UNF 
Klippan, tyckte att man skulle fråga om de ville ha roligt, fråga om de dricker och tala om att UNF 
erbjuder roliga och bra aktiviteter. Jon-Erik frågade om Jimmie var nervös när han var ute och värvade, 
men det tyckte inte Jimmie var så farligt. Han var mer nervös nu, sa han. Mattias Eriksson, UNF 
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Syskonkedjan, berättade att de får många medlemmar från sina skolinformationer, t.ex. har de ANT-
projekt i alla sjätteklasser i sin kommun. 

Jon-Erik vände sig till Johanna Fransson igen och frågade hur man kunde balansera skolarbete och det 
ideella arbetet i UNF. ”Man får ta igen skolarbetet och bara kämpa i UNF”, sa hon till 
ombudsförsamlingens jubel. 

§ 400  

PRESIDIEAVTACKNING 

Mi Larsson passade på att komma upp och tacka av presidiet. Utan ombuden har vi ju ingen kongress, 
men utan presidiet skulle vi inte kunna ta några beslut, sa hon. Ombudsförsamlingen stämde upp i en 
stor applåd till alla presidiemedlemmars ära. Mi hoppades att presidiet efter detta skulle få ta det lite 
lugnt och slappa lite, därför fick de varsitt presentkort på bio för sig själv och kanske en kompis.  

§ 401  

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 13 ANGÅENDE KLIMATNEUTRALT 
RESANDE SAMT MOTION NR 1 ANGÅENDE UTSLÄPPSRÄTTER  

Rickard Almers, UNF Futurum Lundensis, sa att han blandade ihop allt men att allt ställs ju mot avslag 
ändå. Han föreslog därför att hans förslag skulle strykas och förbundsstyrelsens förslag blev därmed 
huvudförslag. 

Christine Bokström, UNF Gävle och även framtidsutskottet, sa att på utskottshelgen diskuterade de 
med förbundsstyrelsen och kom fram till att 1 % vore lagom eftersom UNF inte är någon 
miljöorganisation utan att de bara ska se det som något symboliskt. Det hela skulle röra sig om ungefär 
4 500 kr. 

Lars Svensson, UNF Luftballongen, kom upp och satte sig i talarfåtöljen. Han började med att säga att 
han var livrädd för att sitta där trots att han var kille. Gällande utsläppsrätter ansåg han att det bara 
någon sorts avtalsbrev som finns till för att folk ska känna sig duktiga. 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, ville bara säga att ”att symboliskt” försöka stoppa miljöförstöringarna 
genom ett mindre bidrag till utsläppsrätterna är samma sak som att symboliskt försöka stoppa en 
skogsbrand med en vattenpistol. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, frågade hur många i lokalen som inte visste vad en utsläppsrätt är 
eller har någon fundering om den. Han förklarade att det är en rätt till utsläpp av koldioxid som företag 
köper. Den kan säljas vidare och på så sätt tvingar man fabrikerna att dra ner i utsläpp av koldioxid. 

Josef Söreke, UNF Kamratkretsen, tänkte bara säga att han höll med Christine Bokström om att det här 
med miljöförstöring är en viktig fråga men inget vi behöver kämpa för då det inte är en huvudfråga. Vi är 
ju trots allt Ungdomens Nykterhetsförbund och inte Ungdomens PK Deluxe-förbund. 

Gustav Nestor, UNF Trots allt!, sa att det här med miljö och inte miljö är en fråga att diskutera, visst vi 
är inget miljöförbund men han menade att vi ändå kanske vill ta ansvar för vår miljö. Det skulle i alla fall 
han tycka vore skönt. Han sa att det finns olika förslag på hur vi kan göra vårt resande klimatneutralt. 
Förbundsstyrelsens förslag är att vi inte bestämmer hur vi ska göra så den som inte har någon 
uppfattning om vad som är bäst kunde ju rösta på det förslaget. Framtidsutskottets förslag om 
trädplantering är inte särskilt långsiktigt, man vet inte om träden huggs ner efter 100 år och då kommer 
koldioxiden att släppas ut. Det handlar också om en global rättvisefråga, tänk er själva om er granne 
säger att ”jag vill köra bil så jag planterar ett trädd på din tomt”. Vi ska själva ta ansvar för våra utsläpp 
och inte åka till tredje världen och plantera träd där. Det där med att kostnaden får vara max 1 % var lite 
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fånig, då föll ju själva tanken med klimatkompensation. Om man ser att utgifterna rusar iväg så kanske 
man ska ta sig en tankeställare och minska sina flygresor. Han yrkade på att lyfta motion nr 1 som 
föreslår kongressen besluta 

att UNF inför en miljöpolicy där förbundet köper ett visst antal 
utsläppsrätter vid flygresor.  

§ 402  

STRECK I DEBATTEN 

Eftersom fem killar i rad hade varit upp i talarstolen väcktes automatiskt frågan om streck i debatten.  

Kongressen beslutade 

att  sätta streck i debatten. 

§ 403  

FORTSATTA DISKUSSIONER OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 13 ANGÅENDE 
KLIMATNEUTRALT RESANDE SAMT MOTION NR 1 ANGÅENDE UTSLÄPPSRÄTTER  

Mathias Lövström, presidiet, förtydligade att texten i förbundsstyrelsens förslag bara är 
argumentation. Framtidsutskottets förslag om ändringar till förbundsstyrelsens argumentationstext 
och den kommer inte tas beslut på. Mathias informerade också om att mentometerdosorna måste 
lämnas tillbaka till it- och kulturhörnan innan man lämnade lokalen för att resa hem. Eftersom man 
kvitterat ut den så var det viktigt att skriva under kvittensen igen. 

Ragnhild Karlsson, UNF Indigo, stod och väntade på att få gå upp men Gustav Nestor hade redan sagt i 
princip allt hon ville säga. Hon ville passa på att trycka lite till på att vi inte ska ha en maxgräns på 1 %, 
vad får vi för värld om det bara finns några få fältbiologer och miljömuppar som bryr sig om miljön? Vi 
ska ta ansvar. 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, menade att det inte handlar om politisk korrekthet att motverka 
klimatförändringar, det handlar om överlevnad. 

Martin Knutsson, UNF Trots allt!, sa att det handlar om att neutralisera vårt eget utsläpp, som vi eller 
framförallt förbundsstyrelsen bidrar till när vi flyger. Det är inte särskilt ofta de flyger, därför räcker 1 
%. Ska vi göra mer för miljön är det upp till kongressen. Han passade också på att replikera Jobjörn 
Folkesson att det är bättre att försöka släcka en skogsbrand med vattenpistol än att inte försöka släcka 
den alls. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, ville inte låta som någon gammal miljöpartist från 30-talet men det 
skulle han nog göra ändå. Han sa att det är inte bara vår egen miljö utan även andras miljö vi värnar om 
när vi köper utsläppsrätter. Det är inte bara våra egna liv vi bestämmer över, utan hela världens liv och 
världens framtid. Bara för att vi har kommit längre i industrivärlden än vad utvecklingsländerna har, 
bara för att vi har pengar och makt har vi inte rätt att sitta över alla andra och säga att ”nä, vi tänker inte 
göra något för den här världen”. Han tyckte att utsläppsrätter var en väldigt bra idé och att det därför 
ska genomföras.  

Kongressen beslutade 

att lägga till att-satsen ”Att kollektivtrafiken ska väljas i första hand, att tåg och bussar ska 
vara det första alternativet.”, 

att  att med gjord ändring bifalla förbundsstyrelsens förslag nr 13 angående Klimatneutralt 
resande,  
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att anse motion nr 1 angående utsläppsrätter besvarad, samt 

att därmed avslå motionens att-sats om att införa en miljöpolicy där förbundet köper ett 
visst antal utsläppsrätter vid flygresor.  

§ 404  

YTTERLIGARE BESLUT OM STADGARNA 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, förklarade att den gemensamma stadgerevideringsgruppen hade 
tagit principbesluten från igår och snitsat till dem så att de ska passa bättre in i helheten. Han upplyste 
om att det fanns kommentarer till ändringarna i marginalen på papperet ombuden hade fått ut. En 
ändring är t.ex. att ordet ”regionsombudsmöte” har ändrats till ”regionsmöte” och lite annat just för 
att paragraferna ska vara konsekventa. Det handlar inte om något särskilt kontroversiellt. Om någon 
ville ställa frågor så skulle han försöka svara så gott han kunde. 

David Persson, presidiet, upplyste om att det krävs 2/3-majoritet för att beslut om stadgar ska kunna tas 
på en kongress. Blir det bara enkel majoritet krävs det likalydande beslut på två på varandra 
efterföljande kongresser.  

Ragnhild Karlsson undrade om det är 66,6% av samtliga ombud eller av de som röstar. David svarade att 
det är av de närvarande ombuden, varför det är viktigt att alla röstar. En nedlagd röst blir samma som 
att rösta på avslag.  

§ 405  

ORDNINGSFRÅGA 

Martin Knutsson, UNF Trots Allt!, påminde om att vi har tagit beslut om att ha ett granskningsutskott 
och att vi bör välja detta nu på kongressen. 

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, och presidiet upplyste om att det inte går att ta beslut eftersom 
stadgarna inte börjar gälla förrän på måndag 

Robert Damberg, förbundsstyrelse, sakupplyste att vi först ska prata klart om stadgarna och att när det 
handlar om granskningsutskott så börjar inte stadgarna gälla förrän på måndag men däremot är 
kongressen suverän och kan välja att välja granskningsutskott ändå. Han sa att det vore inga problem, 
men att det vore skönt att ta stadgarna först så vi har gjort det då de andra förbunden har redan har tagit 
beslut om dem. 

Martin Knutsson replikerade att det bara var en uppmaning att börja tänka på att-satser och så. 

Mats Andersson, UNF Luftballongen, undrade om det inte är så att det står i stadgarna att vi kan välja 
när stadgarna börjar gälla, och för det andra – hade vi inte beslutat att vi skulle justera paragrafen om 
granskningsutskottet omedelbart? 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, upprepade igen att det här egentligen inte är något problem, men 
att de stadgar som gäller är de som finns nu, och att de gäller ända fram till kongressens slut. Därefter 
börjar de nya stadgarna gälla. Vi kommer ändå att kunna välja ett granskningsutskott om det är vad 
kongressen vill. 

§ 406  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 
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att  fastställa röstlängden till 113 närvarande ombud. 

§ 407  

BESLUT OM STADGARNA 

Kongressen beslutade med två tredjedels majoritet  
 
att ändra § 2:4 Kongressombud till följande: 

§ 2:4 Kongressombud 

Kongressen har etthundra ombud. Där det finns distrikt väljs ombuden av distriktsårs-
mötena. Där det saknas distrikt tillhör föreningarna i stället regioner och ombuden väljs vid 
regionmöten. Förbundsstyrelsen bestämmer vilka föreningar som ska ingå i en region. En 
region ska i första hand bestå av ett område som tidigare har utgjort ett UNF-distrikt eller 
som utgör ett distrikt inom något eller några av IOGT-NTO-rörelsens övriga förbund. 
Bestämmelser om regionmöte finns i § 2:17. 

Varje distrikt eller region representeras av minst två ombud. Kvarvarande platser fördelas 
enligt ojämkad uddatalsmetod efter hur många betalande registrerade medlemmar distrikten 
eller regionerna hade den 31 december året före kongressen. Distriktet eller regionen har rätt 
till två ersättare för varje ombud. Ersättarna ska väljas i en bestämd inbördes ordning. 

att  införa följande paragraf: 

§ 2:17 Regionmöte 

Av § 2:4 framgår att ombud till kongressen väljs vid regionmöten i områden där det saknas 
distrikt. Regionmöte hålls det år som kongress hålls på den tid och plats som föregående 
regionmöte har beslutat. 

I fråga om föreningarnas val av ombud och ersättare till regionmötet gäller § 3:4. Det som där 
sägs om distriktsårsmötet ska i stället gälla regionmötet.  

Regionmötet ska hållas senast den vecka då den 15 april infaller och minst tio veckor före 
kongressen. Regionmötet utser en sammankallande med minst en ersättare som ska kalla till 
nästa regionmöte senast två månader innan regionmötet öppnas. Om den sammankallande 
inte har kallat till regionmöte så att det kan hållas i tid kan förbundsstyrelsen kalla till 
regionmöte vid en senare tidpunkt. 

Inför en extra kongress ska extra regionmöte hållas om det begärs av minst en tredjedel av de 
föreningar i regionen som senast den 31 december föregående år har rapporterat att de har 
haft verksamhet under året. Extra regionmöte ska även hållas om det behöver göras 
fyllnadsval av kongressombud eller ersättare. Den sammankallande ska kalla till extra 
regionmöte senast en månad innan mötet öppnas. De personer som valts till ombud till det 
senaste ordinarie regionmötet är också ombud på det extra regionmötet, om inte ett 
föreningsmöte beslutar något annat. Ett extra regionmöte är beslutsmässigt när det har blivit 
kallat enligt stadgarna och minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande. 

Varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen har närvarorätt på regionmötet. Varje löftesbunden 
medlem i IOGT-NTO-rörelsen har yttranderätt på regionmötet. Mötesordföranden kan ge 
yttranderätt till andra närvarande. Varje ombud har förslags- och rösträtt. 

Val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad begär det, genom sluten 
omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. En röst på fler personer än det antal som ska väljas, 
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eller på någon som inte är nominerad till valet, är ogiltig. Mötet avgör andra frågor om 
mötesregler när de kommer upp. 

 

På ett regionmöte ska följande ärenden tas upp:  

a) fastställande av föredragningslista 

b) fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud 

c) ställningstagande till om regionmötet har kallats enligt stadgarna 

d) ställningstagande till om regionmötet är beslutsmässigt  

e) val av ordförande och sekreterare för mötet, minst två rösträknare och minst två 
protokolljusterare 

f) val av kongressombud och ersättare 

g) val av en sammankallande för nästa regionmöte och minst en ersättare 

Protokollet från regionmötet ska inom två månader lämnas till förbundsstyrelsen, ombuden 
och samtliga föreningar inom regionen. 

 
Konsekvensändringar 
 
att  ändra fjärde stycket i § 2:3 Extra kongress till följande: 
 

De personer som valts till ombud till den senaste ordinarie kongressen är också ombud på 
den extra kongressen om inte ett distriktsårsmöte, extra distriktsårsmöte, regionmöte eller 
extra regionmöte beslutar något annat. 

 
att  ändra andra meningen i § 2:11 Valbarhet till förtroendeuppdrag till följande: 
 

Ett kongressombud måste dock vara registrerad medlem i det distrikt eller i någon av 
föreningarna i den region som ombudet representerar. 

 
att  i § 3:6 Distriktsårsmötesärenden lägga till följande punkt och ändra beteckningen på de 

följande punkterna: 
 

u) val av kongressombud och ersättare det år som kongress hålls 
 
att  i § 4:3 Mötesrättigheter och beslutsformer ändra andra meningen i andra stycket till följande: 

Vid val av ombud till kretsårsmöte, distriktsårsmöte och regionmöte samt vid beslut om 
beviljande av lokalt medlemskap har dock bara föreningens registrerade medlemmar 
förslags- och rösträtt.  

att i § 4:4 Årsmötesärenden ändra punkt w till följande: 

w) val av regionmötesombud det år som kongress hålls, om föreningen inte tillhör ett distrikt 

att i § 4:8 Valbarhet till förtroendeuppdrag ändra andra meningen till följande: 

Ett distriktsårsmötes- eller regionmötesombud måste dock vara registrerad medlem i 
föreningen. 
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att  ändra § 2:15 Revision till följande: 

 

§ 2:15 Revision och granskning 

Kongressen väljer två revisorer och två ersättare. 

Revisorerna utser en föredragande revisor bland sig själva. De utser efter samråd med de 
övriga förbundens revisorer en auktoriserad revisor som bör vara gemensam för IOGT-NTO-
rörelsens fyra förbund. 

 Revisorerna ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning. De ska till 
kongressen lämna revisionsberättelser med förslag om fastställande av resultaträkningar och 
balansräkningar samt förslag i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. 

Kongressen väljer dessutom ett granskningsutskott med fem ledamöter, varav en 
sammankallande, och fem ersättare. Utskottet ska följa förbundsstyrelsens verksamhet och 
granska om förbundsstyrelsen har följt stadgar, grundsatser och program, ideologiska 
program och kongressens beslut. Det ska till kongressen lämna en rapport om resultatet av 
sin granskning. 

Revisorerna och granskningsutskottet väljs för tiden intill slutet av nästa ordinarie kongress. 
Om kongressen ajournerar sig kan den dock besluta att de nya revisorerna och det nya 
granskningsutskottet ska tillträda vid en tidpunkt som infaller innan kongressen har 
avslutats. 

att  i § 2:6 Kongressärenden lägga till följande punkt och ändra beteckningen på de följande 
punkterna: 

u) val av granskningsutskott med fem ledamöter, varav en sammankallande, och fem 
ersättare 

§ 408  

FRÅGA OM VAL AV GRANSKNINGSUTSKOTT 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, lämnade in ett yrkande om att välja granskningsutskott på 
kongressen. Han ville bara upplysa om att han i princip hade skrivit av det som stod i stadgeförslaget 
om granskningsutskott, det enda han hade ändrat var från ”till nästa kongress” till ”kongressen 2009”. 
Han föreslog kongressen besluta 

att kongressen väljer ett granskningsutskott med fem ledamöter, varav en 
sammankallande, och fem ersättare. Utskottet ska följa förbundsstyrelsens 
verksamhet och granska om förbundsstyrelsen har följt stadgar, grundsatser och 
program, ideologiska program och kongressens beslut. Det ska till kongressen 2009 
lämna en rapport om resultatet av sin granskning. Granskningsutskottet väljs för 
tiden intill slutet av kongressen 2009. 

Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, yrkade avslag på förslaget eftersom han kände dels att vi har ont om tid 
då många skulle åka hem snart och förmodligen ville avsluta och säga hejdå och dels att förslaget 
behöver tas fram av valberedningen och inte hastas fram eftersom det handlar om en så pass viktig 
uppgift. 

Robin Andersson, UNF Ronneby, tänkte fråga om det fanns någon som visste precis vad ett 
granskningsutskott ska göra, t.ex. hur man ska följa upp förbundsstyrelsens verksamhet. Via mail eller 
ska någon ur granskningsutskottet följa med på alla resor? Vilka kriterier har de som sitter med i 
granskningsutskottet i sådana fall? 
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Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, tyckte att om vi ska välja ett granskningsutskott så hade hon 
förstått det som att vi antingen gör det på den här kongressen eller på nästa kongress. Hon tyckte att 
det vore bättre att ha ett än att inte ha ett, och sa att de hade hittat ganska många bra namn, så hon 
trodde att det förslag till granskningsutskott som skulle läggas skulle bli ett bra sådant.  

§ 409  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 

Kongressen beslutade 

att  fastställa röstlängden till 103 närvarande ombud. 

§ 410  

FORTSATT DISKUSSION OM FRÅGA OM VAL AV GRANSKNINGSUTSKOTT 

Robin Andersson, UNF Ronneby, lämnade ett förslag där han föreslog kongressen besluta 

att kongressen väljer att valberedningen till nästa kongress lämnar ett förslag på ett 
granskningsutskott. 

Kongressen beslutade 

att  med röstsiffrorna 53 mot 43 avslå Andreas Runnemos förslag om att välja ett 
granskningsutskott, samt 

att  kongressen väljer att valberedningen till nästa kongress lämnar ett förslag på ett 
granskningsutskott. 

§ 411  

ORDNINGSFRÅGA 

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, sa att hon inte var bitter men undrade om det inte var så att 
kongressen igår tog ett beslut på att om det blir granskningsutskott skulle det väljas under kongressen? 
Borde vi inte riva upp det beslutet nu i sådana fall? Hon sa också att de hade ett bra förslag på gång, med 
många namn och ersättare. 

Robert Damberg, förbundsstyrelsen, upplyste om att det rent tekniskt är det senaste beslutet som 
gäller. Det ersätter automatiskt det gamla beslutet. 

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, sa att rent tekniskt så hade vi inte bestämt att vi inte ska välja 
alls utan bara att vi inte ska välja ett som det ser ut nu. 

Helena Leander, UNF Trots allt!, sa att om vi redan har fått en majoritet lär den nog inte svänga bara för 
att vi tar upp frågan igen. 

Anna Kerstin Andersson, UNF Indigo, hade hört rykten om att ombud här inne ville ändra åsikt, hon 
föreslog kongressen  

att riva upp beslutet angående huruvida granskningsutskott ska väljas denna 
kongressen eller inte. 
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§ 412  

JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 

Kongressen beslutade 

att  fastställa röstlängden till 94 närvarande ombud. 

§ 413  

BESLUT I ORDNINGSFRÅGAN 

Kongressen beslutade 

att  med siffrorna 44 mot 43 inte riva upp beslutet. 

§ 414  

JÄMSTÄLLDHETSMÄTARNA 

Jämställdhetsmätarna kom fram för att avlägga en sista rapport om sina mätningar. Anja Ragnarsson 
efterlyste fem frivilliga som de kunde använda för att illustrera sitt resultat. Tio personer skulle 
motsvara ca 10 % var.  

De berättade att ombudsförsamlingen har bestått av 60 % tjejer och 40 % killar. I fredags runt lunchtid 
hade tjejerna haft ungefär 32 % talartid. Totalt under kongressen har tjejerna haft 29 % av talartiden. På 
torget hade de också försökt mäta, vilket var jättesvårt eftersom det var många små grupper, de hade 
ändå gjort sitt bästa och fått ett resultat. Trots att tjejerna är 60 % av ombuden har de ungefär 45 % av 
talartiden på torget. De hade även mätt en massa andra saker som t.ex. vilka som lagt förslag, vilkas 
förslag som gått igenom och vilka härskar- och främjartekniker som synts. Det resultatet är ännu inte 
riktigt färdigställt och är dessutom lite svårt att tolka så de tänkte inte redovisa det här, förutom en 
detalj: det är killarna som fått flest applåder, men det kan bero på att de haft mest talartid. Tjejerna 
hade fått ca 41 % av applåderna, vilket är mer än hur stor andel talartid de haft. 

Jämställdhetsmätarna tyckte att det var tråkigt att både tjejer och killar inte vågar gå upp i talarstolen 
och fortsatte med att säga att det är viktigt att synliggöra det problemet för att se att det finns vissa 
grupper man ska satsa lite extra på. 

§ 415  

PRAKTISK INFORMATION 

Mi Larsson sa att ombuden var jättetappra som orkade, hon var grymt imponerad. Sen berättade hon 
att folk skulle dela ut en utvärdering med gubbar på och lite rubriker. Vid rubrikerna skulle gubbarna 
målas, som ombuden kände att kongressen har varit. Det fanns också en rad där man skriver 
kommentarer och det vore jättebra om man skriver en kommentar. Ombuden skulle lämna 
utvärderingarna på en stol vid utgången innan de gick. 

Hon upplyste sedan om att lunchen som vanligt var 12.30 i Ekonomikum, men att man innan man gick 
från förhandlingssalen skulle städa av där man har suttit. Allt som glöms kvar slängs eftersom det inte 
finns plats för att ta hand om kvarglömt. Ombuden får absolut inte glömma att lämna in sina 
mentometerknappar! När ombuden hade städat i förhandlingssalen så skulle de packa ihop sina saker i 
masslogin och även städa där. Sedan gick det bussar en gång i halvtimmen från Katedralskolan till 
stationen, fram till klockan 15.00. Därefter fick man på egen hand ta sig till stationen. 
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§ 416  

AVSLUTANDE AV KONGRESSEN 

Presidiet tackade för sig och sa att ombuden varit jätteduktiga och kämpat på bra trots allt strul och 
lämnade sedan över ordet till Robert Damberg. 

Robert Damberg, omvald förbundsordförande, instämde med presidiet om att ombuden har gjort ett 
grymt jobb. Han var imponerad över att så många var på förhandlingarna hela tiden och upplevde att 
fler varit uppe i talarstolen än vad som brukar vara det. Sedan höll han tal: 
 
Kongressen 2007 är slut. Och nu när vi ska åka härifrån vill jag att ni ska vara lika stolta som jag är över 
UNF, över er själva och över er insats de här dagarna. Det är så fantastiskt att komma hit och träffa alla 
er på en gång. Folk som tycker tusen saker och som orkar sitta sena kvällar och nätter och jobba för att 
UNF ska bli ännu starkare och för att vi ska komma närmare vår vision om en demokratisk, solidarisk 
värld fri från droger. 
  
Vi har fått mycket cred den här veckan. Folkhälsoministern var här på öppningsdagen i onsdags och 
kallade oss för Sveriges klokaste ungdomsorganisation. Det vet jag inte om någon minister har kallat 
oss förut, även om de brukar ha rätt mycket åsikter om vad vi gör och tycker. 
 
Sveriges klokaste ungdomsorganisation låter väl som något man borde lyssna på, eller hur?  
 
Men trots att Maria Larsson säger sig sätta barn och unga först vill hon inte föra in folkölen på 
Systembolaget. Och hon vill att föräldrar ska få fortsätta att bjuda sina barn på alkohol eftersom ett 
förbud hade varit för svårt att övervaka. Men hon har fel! Det finns massor av lagar som är svåra att 
övervaka, poängen är att regeringen måste våga ta ställning för att barn och unga ska få fatta sina egna 
beslut utan att bli påverkade av vuxnas alkoholvanor. 
 
Men oavsett om Maria Larsson lyssnar på oss eller inte så har den här kongressen visat att hon har rätt 
på en punkt – UNF är en klok organisation. Vi har fattat massor av kloka beslut: 
 
Vi har beslutat att det ska fortsätta att vara riktigt billigt att vara med i UNF, 50 spänn per år för att vara 
medlem i Sveriges bästa ungdomsorganisation, det är redigt billigt det! 
 
Vi har beslutat att någon form av stödmedlemskap inte är nåt att ha för UNF. Om vi vill nå vår vision 
om en demokratisk och solidarisk värld fri från droger så är vi överens om att det är helnykterhet som är 
vägen.  
 
Men det kanske viktigaste beslutet vi har tagit är att vi ska bli fler. Vi ska värva 4 000 nya medlemmar de 
närmaste två åren. Det är 0,6 medlemmar per medlem i UNF eller knappt 20-40 medlemmar per 
person här inne.  
 
Låter det svårt? Var tredje niondeklassare väljer redan en helnykter livsstil och många fler kan tänka sig 
att göra det. Ni hörde Zana från Sveriges Unga Muslimer: Det finns massor av coola och grymma 
människor som bara väntar på att höra om UNF och gå med. Det gäller bara för oss att nå dem. Att våga 
fråga. 
 
Jag är stolt över UNF i vanliga fall men i sådana här situationer känns det lite extra. Se er omkring. Kolla 
bara vilka fina, engagerade, envisa, starka, ordningsfrågeälskande, ifrågasättande, kreativa, kloka och 
vackra människor som sitter här inne. Jag är stolt över UNF och jag tror att den stoltheten är bättre än 
alla argument och alla värvarbroschyrer i världen.  
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Vi får inte lämna den känslan här utan ta med er den härifrån. Var stolta när ni skriver insändare, när ni 
sitter på lektion i skolan eller sätter upp affischer på stan. Var stolta när ni frågar kompisen om hon 
eller han vill gå med i UNF. För när du värvar någon till UNF ger du den personen möjlighet att uppleva 
allt det som vi upplever här. 
 
När vi ses igen om två år så är vi 10 000 UNF:are.  
 
Vi ska ha avslöjat några av bryggarnas fula projekt, fått in folkölet på Systembolaget och sett till att alla 
barn till missbrukare har fått en stödgrupp.  
 
Jag ser fram emot två år av kamp, gemenskap, coola kampanjer och drogpolitiska segrar. Och jag ser 
fram emot att jobba tillsammans med alla er och alla nya medlemmar i UNF som vi ska värva. 
 
Tack för den här kongressen och vi ses snart igen! 
 
Kamp mot droger! 
 

Robert Damberg förklarade klockan 12.28 kongressen 2007 för avslutad. 

 

 

Jenny Andersson   Kamilla Andersson  
sekreterare    sekreterare 

 

 

Hanna Fredin    Lars Halvarsson  
sekreterare    sekreterare  

 

 

Anna Johansson   Patrick Schultz  
sekreterare    sekreterare  

 

 

Jenny Ericsson   Jobjörn Folkesson  
justerare    justerare  

 

 

Andreas Runnemo    Emma Svensson  
justerare    justerare  

 

 
 
 


