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§ 11:1 Mötets öppnande 

Malin Thorson öppnade mötet. 

§ 11:2 Fastställning av föredragningslista (bilaga § 11:1) 

Styrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan. 

§ 11:3 Val av justerare 

Styrelsen beslutade 

att välja Andreas Jansson till justerare för mötet. 

§ 11:4 Föregående protokoll 

Då Linn Heiel Ekeborg ej var närvarande föredrog Malin Thorson september-
mötets protokoll. Lina Boberg undrade om Malin Thorson och Imse Nilsson 
gjort någonting med riktlinjerna för Motdrag; efter en kort diskussion tog 
organisationsutskottet på sig att titta på frågan. Det noterades också att IOGT 
Internationals kongress beslutat att ha kongress i Sverige 2018. 

Styrelsen beslutade 

att notera föregående protokoll. 

§ 11:5 Lägesrunda 

Styrelsen beslutade 

att notera läget hos de närvarande. 

§ 11:6a Rapport Föreningsförändringar (bilaga § 11:2) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 11:6b Rapport Representation (bilaga § 11:3) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 11:6c Rapport Sociala utskottet (bilaga § 11:4) 

Styrelsen beslutade 
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att notera rapporten 

§ 11:6d Rapport Drogpolitiska utskottet (bilaga § 11:5) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 11:6e Rapport Förebyggsutskottet (bilaga § 11:6) 

Eric Tegnander föredrog rapporten och meddelade att ny utskottsmedlem-
processen inte kommit till ett slut. Medlemsläget i bilagan var cirka en vecka 
gammalt; och var och en i styrelsen har fått info om sina fadderdistrikt. Många 
distrikt har ett arbete kvar att göra och faddrarna har stor inverkan på detta. 

Andreas undrade om utskottsmedlemmar som inte sitter kvar ska ’’av-väljas’’. En 
kort diskussion konstaterade att det var löst inom utskottet och att inget sådant 
beslut alltså behöver fattas. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 11:6f Rapport Organisationsutskottet (bilaga § 11:7) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 11:6g Rapport Globala utskottet (bilaga § 11:8) 

Lucas föredrog bilagan och berättade att Global Action Weekend ställts in p.g.a. 
för få anmälda deltagare. Sedan berättade han om folkhögskoleutredningen, som 
stött på vissa problem, t.ex. att Tollares rektor slutat. Utredningen kommer inte 
vara så bra som utskottet hoppats på med anledning av dessa problem. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 11:6h Arbetsutskottet (bilaga § 11:9) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

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

Styrelsen beslutade 
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att notera rapporterna 

§ 11:6k Rapport Attitydpåverkansatsningen 

Eric Tegnander berättade om hur det går med attitydpåverkanssatsningen. 
Arbetet pågår mellan kampanjledarna och byrån och kommer att landa i vad det 
är som ska genomföras, uppdelat i digitalt och fysiskt. Mycket sociala medier i 
den digitala biten och förmodligen någon form av turné i det fysiska rummet. På 
den ideella sidan arbetar kampanjledarna med en referensgrupp som är med och 
tycker kring lite olika saker på en ganska konkret nivå. Den långsiktiga 
förankringen diskuterade Imse Nilsson och Eric Tegnander, och där hade de 
hittills landat i att det kommer att behövas bildningsinsatser under 2015. 
Åtminstone på kongressen kommer det att finnas ett temaspår som innefattar 
mycket av det här ämnet. På sikt ska detta bli en reguljär verksamhet, vilket 
kräver att det finns verktyg kvar även efter själva satsningen. Många saker 
kommer att prövas och en del saker kommer att behöva läggas åt sidan, men det 
är målet. För att överlämningen ska gå så bra som möjligt för kampanjledarna 
löpande anteckningar om sina lärdomar i processen. 

Linda Tjälldén tyckte att bildningsinsatser utanför bildningssystemet är ett 
problem, som är återkommande även i alla taktiska planer. 

Lucas Nilsson var orolig för att arbetet pågått länge utan att något konkret ännu 
kommit. Inget underlag finns, och det kommunicerades redan på 
förbundsstyrelsens möte i september. 

Eric Tegnander höll med om att det är problematiskt med bildningsinsatser 
utanför bildningssystemet, och tänkte sig fortsatt dialog. Vad gäller tidsplan och 
konkreta underlag har det kommunicerats till byrån att det är viktigt att det 
händer saker. Handlingsplanen som kampanjledarna tagit fram är inte färdig, så 
det är svårt att lägga fram som konkret underlag. Ifall det ska komma fler 
skriftliga underlag, så är frågan vad de ska vara underlag för. 

Imse Nilsson meddelade att det finns en tidsplan, med tankar kring tider, men 
det som hänt är att byrån kommit med en massa idéer som strukits från vår sida. 

Lucas Nilsson berättade att han inte var intresserad av en detaljerad tidsplan, 
men tyckte att den dragning som Eric Tegnander hållit muntligen och Imse 
Nilsson kompletterat inte kändes tillräcklig. 

Andreas Jansson höll med om att styrelsen inte ska detaljstyra, men yrkade 

att en framtidsplan läggs fram i en rapport till januari-FS 

Eric Tegnander meddelade att han räknade med att det ska finnas, så det ska inte 
vara ett problem. 
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Lina Boberg tyckte att en färdig kampanjplan bör skickas ut snarast för 
kännedom. Stora ställningstaganden bör såklart inkomma som beslutsunderlag 
så vi kan fatta gemensamma beslut. 

Linda Tjälldén undrade om det fanns en uppfattning om var det kommer att 
finnas toppar; att ta hänsyn till vid övrig verksamhetsplanering. 

Eric Tegnander svarade att det just nu var svårt att se topparna nu, men att det 
kommer att bli tydligt när planen är färdig att presenteras.  

Thomas Ahlström lyfte frågan om attitydpåverkanssatsningsgruppens roll, och 
det diskuterades huruvida den gruppens arbete var avslutat eller ej. Det 
konstaterades att det var det och att gruppen därför var att betrakta som upplöst. 

Imse Nilsson berättade också att det finns ett styrelsebeslut på att Eric 
Tegnander och Imse Nilsson är ansvariga för utförandet; men tar med sig att det 
finns önskemål om mer underlag till styrelsens ledamöter. 

Andreas Jansson funderade på vilka dokument som reglerar arbetet och om de 
behöver ses över. 

Styrelsen beslutade 

att en framtidsplan läggs fram i en rapport till januari-FS, samt 

att notera rapporten 

§ 11:6l Rapport Kongressgruppen (bilaga § 11:12) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 11:6m Rapport Generalsekreterare (bilaga § 11:13) 

Imse Nilsson föredrog bilagan. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 11:6n Rapport PAS (bilaga § 11:14) 

Imse Nilsson föredrog bilagan. Lina Boberg tyckte att den borde vara en del av 
AU-rapporten framöver. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 
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§ 11:6o-x Rapporter från och till RS (bilaga § 11:15-24) 

Andreas Jansson undrade om protokoll från RS-möten, och Malin Thorson 
meddelade att ambitionen är att beslut i frågan ska fattas i december. 

Malin Thorson beklagade vidare att styrelsen inte fått RS-bilagorna i tid och 
berättade att en dialog förs om detta. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporterna. 

§ 11:7a Övergripande arbetsplansmål (bilaga § 11:25) 

Eric Tegnander föredrog bilagan. Styrelsen samlade sig därefter i smågrupper. 

Lucas Nilssons grupp pratade om att de ville ha mål utan konflikt mellan externt 
och internt. Två konkreta förslag är ’’UNF som organisation växer som 
samhällsaktör genom fler medlemmar och mer verksamhet’’ och ’’UNF:s 
medlemmar växer i sin roll som ledare, entreprenörer och samhällsförändrare’’. 
Gruppen var också inne på att grunden i målen måste vara att de ska kunna 
arbetas med på ett konkret sätt. Dagens arbetsplan är en röra av kvalitativa och 
kvantitativa mål. 

Nicole Steegmans grupp var tvådelad; vissa ville jobba mycket externt och vissa 
mycket internt. De landade inte i något konkret. 

Eric Tegnanders grupp gled in i nästa fråga; men kom fram till att de 
övergripande målen inte behöver ha koppling till alla verksamhetsområden. 
Bildning, medlemsökning, drogpolitisk påverkan sågs som prioriterat, till viss 
del även globalt. Det behöver inte vara så brett, utan kan vara lite smalare.  

Styrelsen delade återigen upp sig i smågrupper. 

Eric Tegnanders grupp önskade kortare och mer koncisa mål. Ett exempel skulle 
kunna vara ’’Stark medlemsbas’’. En utvecklande brödtext kan konkretisera, men 
den nuvarande abstraktionsnivån är för låg. Det andra förslaget är 
’’Framgångsrikt påverkansarbete’’. 

Malin Thorsons grupp (tillika Nicole Steegmans grupp) ville ha en övergripande 
riktning; men att det var mindre viktigt exakt hur de såg ut. Antingen kan det vara 
mål, fokusområden eller problemformuleringar. 

Lucas Nilsson grupp pratade om vad målen eller vad det nu är skulle vara skulle 
användas till. De används inte konkret, men kan peka ut inriktningen för varje 
verksamhetsområde. De vill därför att alla verksamhetsområden ska kunna 
kopplas till inriktningen. 

Malin Thorson tyckte att medlemsökning är väldigt viktigt, och tyckte att 
attitydpåverkan var mer prioriterat än politisk påverkan. 
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Andreas Jansson funderade på vem som använder arbetsplanen, och önskade en 
arbetsplan som kunde användas på flera nivåer. Alla i organisationen ska känna 
ett ägandeskap för dokumentet. 

Anneli Bylund ville slå ett slag för meningsfullhet; arbetsplanen ska kännas 
meningsfull för alla verksamhetsområden och flera olika organisationsnivåer. 

Lina Jacobsson tyckte att det kom upp många bra saker och kände att det var 
viktigt att alla kunde känna ett ägandeskap. Hon önskade en enklare arbetsplan 
som distrikten kunde ta till sig genom att göra den mer övergripande med färre 
siffermål och tydligt prioriterad.  

Malin Thorson höll med flera andra talare och tyckte att det var svårt att 
prioritera i de taktiska planerna eftersom arbetsplanen är så ambitiös. Det är 
viktigt att arbetsplanen inte är bara från förbundet till distrikten, utan att det 
också är medlemmarnas sätt att utöva makt över förbundet. 

Linda Tjälldén blev lite nervös av pratet ’’mitt verksamhetsområde’’ och undrade 
vad som ens sade att UNF har fem verksamhetsområden. Ska vi verkligen dela 
upp det på det sättet? Något för arbetsplansgruppen att fundera över. De 
övergripande målen ska kunna ge en tydlig inriktning, och t ex ge insikt i vad som 
borde vara tema för en DSS. 

Nicole Steegmans ville komma åt att fler skulle känna ägandeskap över 
arbetsplanen, och ser en tydlig linje att de mål som idag kräver distrikt och 
föreningars involvering går sämre än de som förbundsstyrelsen kan göra ’’själva’’. 

Lucas Nilsson var helt med på prioritering; problemet idag är att 
verksamhetsområdena inte har kopplingar till de övergripande målen. T ex att 
globala området saknar mål om attitydpåverkan. Vidare önskade Lucas Nilsson 
att målen var uppbyggda på ett sådant sätt att det gick ha en enhetlig 
måluppföljning. 

Andreas Jansson vill bort från måluppföljning och tyckte att det inte går att följa 
upp icke-kvantitativa mål, och kvantitativa mål var han mot. Kanske borde det 
vara effektmål. Han eftersökte ett långsiktigt tänkande, koppling från arbetsplan 
till arbetsplan.  

Styrelsen gallupade rörande: 

• fokus på den övergripande riktningen: externt (2), internt (1), 
blandning (8) 

• fokus för arbetsplanen: förbund (1), land (1), både och (6) 

• kvalitativa och kvantitativa mål: kvalitativa (3), kvantitativa (1), eller 
båda (3) 

• fokus i arbetsplanens övergripande mål: smal och fokuserad (9), eller 
bredare (0) 
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• fokus i arbetsplanen överlag: smal och fokuserad (7), eller bredare (0) 

• kopplingar till alla verksamhetsområden (5) eller ej (2) i övergripande 
mål. 

Styrelsen beslutade 

att notera diskussionen. 

§ 11:7b Strategidiskussion om det internationella arbetet (bilaga § 11:26) 

Malin Thorson föredrog bilagan, varpå styrelsen delade upp sig i smågrupper. 

Malin Thorson talade för grupp 1. De var generellt överens och såg positivt på att 
söka ramavtalsstatus. Insamling måste ta större del av UNF:s arbete och det är 
viktigt att partners kan gå med i vår rörelse. Narkotikafrågan är svårare, vi ska 
arbeta med det men det ska inte vara fokus utan måste bero på 
omständigheterna. 

Lina Boberg talade för grupp 2. Positiva till ramavtal och att vi siktar högt, men 
det globala arbetet behöver rotas för att satsningen ska kunna göras. Det 
viktigaste är bra projekt med organisationer som står på samma grund som vi 
gör, men det viktiga är inte att vi stärker IOGT International. Gällande narkotika 
tyckte gruppen att det kan vara en idé att likställa utvecklingshindren samt att 
det viktiga är att det blir större än idag. 

Lucas Nilsson talade för grupp 3. Svårt att se de långsiktiga konsekvenserna, men 
positiva till att söka ramavtalsstatus. Imse Nilsson fyllde i att det inte behöver 
vara medlemsorganisationer, men en effekt av partnerskapet bör vara att de blir 
en del av den internationella folkrörelsen. Lucas Nilsson berättade även att 
gruppen var positiv till större plats för narkotika. 

Eric Tegnander ville stanna upp vid hur det ska genomföras. Det handlar inte om 
att IIA ska göra lite mer, utan att organisationerna måste ta ett större ansvar. 
Pengarna ska inte komma från Miljonlotteriet. 

Linn Heiel Ekeborg menade att det här kräver ett väldigt stort engagemang, och 
att vi prioriterar mycket annorlunda än idag. Hela organisationen måste 
transformeras. 

Lucas Nilsson höll med om att det kommer få väldigt stora praktiska 
implikationer och kräver stor förankring, men det är nog inte rätt approach att 
prata om att vi ska samla in mer pengar utan snarare professionalisera vår 
insamlingsverksamhet. Vi är en av få aktörer i världen som jobbar med alkohol, 
våra partners jobbar ofta med narkotika och vi måste se till att alkohol också ses 
som ett stort problem. 

Andreas Jansson såg inte att det måste vara en stor förändring, men förstod att 
det behövs en organisatorisk förändring. Han menade på att avsätta mer pengar i 
kongressbudgeten är en annan lösning än att engagera fler i insamling. 
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Styrelsen beslutade 

att uppmana UNF:s ledamöter att driva UNF:s linje. 

§ 11:8a Verksamhetsutvecklarfördelning 2015 

Eric Tegnander föredrog verksamhetsutvecklarfördelningsgruppens förslag till 
fördelning för 2015/2016 samt vad gruppen tog med sig från återremitterandet på 
förbundsstyrelsens möte i september.  

Diskussioner om fördelningen, tolkning av principer för fördelning och 
mängden tjänster fördes i styrelsen.  

Styrelsen beslutade 

att fördela resurserna enligt gruppens förslag.  

Lucas Nilsson reserverade sig mot beslutet med följande motivering: 

’’Beslutet att verksamhetsutvecklarkåren ska innefatta 18 tjänster är i direkt strid 
med de väldigt tydliga riktlinjer som UNF:s kongress antog 2013. Att så, i min 
mening, lättvindigt gå emot medlemsviljan genom att förbise ett icke-
tolkningsbart kongressbeslut är en allvarlig överträdelse av förbundsstyrelsens 
mandat. Jag ser att det undergräver det långsiktiga förtroendet för de 
demokratiska institutioner som bär upp organisationen.’’ 

§ 11:8b Ansvarsfördelning för kongressunderlag (bilaga § 11:27) 

Malin Thorson föredrog underlaget. 

Lucas Nilsson noterade att ideologigruppens mandat sträcker sig till endast 
januari, men enligt förslaget krävs arbete fram till maj. Han tyckte också att det 
fanns en poäng i att fler än ekonomiarbetsgruppen skulle vara inblandade i 
budgeten. 

Lina Boberg ansåg att det för Budget borde stå ’’ekonomiarbetsgrupp + utskott’’. 
Dessutom undrade hon om det heter ’’jämlikhetsbokslut’’ eller ’’normslut’’. 

Malin Thorson höll med och jämkade sitt förslag i enlighet med Lucas förslag om 
att tillsätta en budgetgrupp samt Linas förslag om att lägga till utskotten men att 
göra det för både arbetsplan och budget samt att det ska stå ’’jämlikhetsbokslut’’ 
enligt kongressbeslut. 

Anneli Bylund undrade vad Sociala utskottet egentligen ska presentera i form av 
jämlikhetsbokslut till förbundsstyrelsens möte i januari. 

Malin Thorson svarade att det inte behövde vara färdigt, utan en ’’skiss’’ på hur 
upplägget är tänkt att vara. 
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Lina Boberg noterade att medlemsavgiften inte ska behandlas förrän i maj-FS, 
vilket är lite sent om förändringar i den ska göras. Det verkade dock inte finnas 
någon på mötet som ansåg att det behövdes. 

Styrelsen beslutade 

att fastställa processen enligt förslaget, med gjord jämkning. 

Malin Thorson och Eric Tegnander återkom senare med förslag om gruppernas 
sammansättning. Andreas Jansson, Linda Tjälldén, Lina Jacobsson och Eric 
Tegnander kandiderade till arbetsplansgruppen, och med sluten omröstning i 
den frågan beslutade styrelsen 

att arbetsplansgruppen består av Eric Tegnander (sammankallande), 
Linda Tjälldén och Lina Jacobsson, 

att budgetgruppen består av Lina Boberg (sammankallande), Malin 
Thorson och Lucas Nilsson, 

att verksamhetsutvecklarsystemgruppen består av Malin Thorson 
(sammankallande), Anneli Bylund och Nicole Steegmans, samt 

att Andreas Jansson ansvarar för stadgeändringsförslag. 

§ 11:8c Distriktsanalysgrupp (bilaga § 11:28) 

Eric Tegnander föredrog underlaget. 

Malin Thorson tyckte att vi istället för att tillsättas en grupp som kommer med 
underlag borde hålla en distriktsanalysworkshop, eftersom ämnet inte lämpar 
sig för skriftliga underlag med anledning av sin känsliga karaktär. 

Anneli Bylund tänkte att underlaget framförallt skulle vara bra för 
nästkommande förbundsstyrelse. 

Linda Tjälldén tyckte att Malin Thorsons förslag var bra. Hon såg också ett behov 
även för sittande styrelse och att det vore bra om något blev av snart. 

Lucas Nilsson önskade en sammanställning med mycket hård statistik i form av 
tabeller, diagram och så vidare. 

Eric Tegnander jämkade sitt förslag, underlagets förslag, med Malin Thorsons. 

Malin Thorson föreslog att Linda Tjälldén skulle vara ansvarig, och hon tackade 
för äran och förtroendet. 

Styrelsen beslutade 

att  uppdra åt Linda Tjälldén att styra upp en distriktsanalysworkshop. 
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§ 11:8d-e Prioriterade områden för Pengar Att Söka och Distriktsbidrag 2015 (bilaga § 
11:29-30) 

Lina Boberg föredrog bilagan om Pengar Att Söka. 

Eric Tegnander undrade om målen som redovisas i koppling till kriterierna i 
bilagan ska ligga till grund för arbetsutskottets beslut. 

Nicole Steegmans undrade om målet om föreningar som bedriver globala frågor, 
som är med på två ställen. 

Imse Nilsson undrade som Eric Tegnander; då mycket tolkning ligger på henne i 
hennes roll som handläggare. Sedan undrade hon om det var så att dessa 
områden inte fanns i distriktsbidrag. 

Lina Boberg svarade att områdena inte finns i distriktsbidraget. 
Organisationsutskottet hade inte som intention att låta arbetsutskottet göra 
bedömningen utifrån annat än att-satserna, men om arbetsutskottet vill göra det 
så går det så klart bra för utskottet. Det bör dock inte kommuniceras eftersom 
det bör ha en bred målgrupp. 

 

Lina Boberg föredrog bilagan om distriktsbidrag och förklarade anledningen till 
det lågt satta ’’målet’’ för antalet betalande medlemmar. 

Lucas Nilsson undrade om varför förslaget går över budget, och varför 
drogpolitik inte är med. 

Lina Boberg svarade att drogpolitik finns med i helgaktiviteterna. Vad gällde 
budgeten så är det tänkt att ett förslag ska läggas om att justera budget. 

Lucas Nilsson undrade om värvningssyfte --- är tanken att Pengar Att Söka ska 
avslås eftersom medlemmar ger bidrag genom distriktsbidraget? Dessutom 
undrade han om opinionsbildning även gällde attitydpåverkan, och undrade om 
regeln att det inte går att få Pengar Att Söka-pengar om inte tidigare beviljade 
projekt redovisats. Slutligen ett konkret ändringsförslag: ’’ Bildningsverksamhet 
kopplat till vår ideologi ’’ byts ut mot ’’Organisatorisk utveckling’’. 

Malin Thorson tyckte att arbetsutskottets tolkning i värvningsfrågan var 
beklaglig och ville göra ett medskick att det ska gå bra att bevilja pengar för det. 
Vidare var hon skeptisk till det här med ’’utveckling av föreningsverksamhet’’ och 
ifrågasatte det som ett symptom på ’’projekttänkandet’’ som plågar ideell sektor i 
stort. Att pengar inte ges pengar till inventarier är också beklagligt, och tyckte att 
det borde gå att söka pengar för att rusta upp sin föreningslokal. Vad gällde 
regeln som Lucas Nilsson tog upp så gällde som Malin Thorson förstått det 
hindret endast icke-redovisade, genomförda, ansökningar, inte sådana som 
beviljats men som var planerade till framtiden. 

Lina Boberg tyckte att värvning var ordinarie verksamhet som därför inte borde 
premieras särskilt. I frågan om utveckling av föreningsverksamhet har ’’ny’’ 
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strukits just för att undkomma problemet Malin Thorson påtalade. Vad gällde 
återrapporteringen finns ingen att-sats om sådant, det är just nu en fråga för 
arbetsutskottet och/eller handläggaren. Det är också tydligt i 
delegationsordningen att generalsekreteraren inte ska behandla ansökningar 
över 20 000 kr, inte ens de som bara är lite över 20 000 kr. 

Imse Nilsson tyckte att det var svårt att bereda eftersom det saknas bra riktlinjer. 
Lucas Nilsson förslag låter som tydligare riktlinjer vore därför bra. Problemet de 
som söker över 20 000 kr är att de verkar göra det för att behandlas av 
arbetsutskottet. 

Eric Tegnander tyckte att många bra perspektiv lyftes; med upplevde att alla inte 
är med och diskuterar. Mötet borde därför hålla sig till gallupar som resulterar i 
medskick till de som är berörda av frågan i sitt arbete. Vidare tyckte han att 
organisationsutskottets kopplingar till de mål som finns är bra, och att 
arbetsutskottets arbete blir lättare om de kan tas fasta på. 

Malin Thorson tyckte att ’’organisatorisk utveckling’’ inte var så kul, men att 
’’folkbildningsverksamhet’’ var bra och föreslog detta. En underförstådd grej i 
Pengar Att Söka är att pengar ska gå till bra grejer; inte att ansökan uppfyller alla 
formella krav. Inget kriterium kring icke-ordinarie verksamhet finns, men 
värvningsansökningar ska vara bra för att beviljas. 

Linda Tjälldén noterade att frågan om värvarsatsningar lyftes efter en serie 
mycket stora ansökningar, och upplevde att det gick en trend i att värvning 
endast går genom jättestora satsningar. Återrapporteringarna av de genomförda 
projekten har dock visat att det inte gått bra.  

Lucas Nilsson tolkade diskussionen som att arbetsutskottet varit lite väl hårda i 
värvningsfrågan men att som generell linje har de gjort rätt. Han var skeptisk till 
folkbildningsförslaget eftersom bildningssystemet ska vara till för det. Lucas 
Nilsson höll inte med om att Pengar Att Söka är till för ’’bra saker’’, utan att det 
ska vara till för att uppfylla kongressens mål. Därför bör riktlinjerna vara tydliga. 

Eric Tegnander tyckte inte heller att Pengar Att Söka pengar skulle gå till 
ordinarie verksamhet, och konstaterade att många distrikt också söker för i 
princip ordinarie verksamhet. Det vore inte ett problem om det inte vore för att 
vissa distrikt skickar mycket mer Pengar Att Söka-ansökningar än andra. 

Malin Thorson släppte sitt förslag om det här med ny och projekttänk, Lucas 
Nilsson lyfte det. 

Lina Boberg informerade om att förra november-FS fastslog att ansökningar ska 
beviljas i sin helhet i största möjliga mån; och lade detta som förslag igen samt 
upplyste om att organisationsutskottet inte tycker att det är särskilt viktigt exakt 
hur riktlinjerna är formulerade. 
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Malin Thorson lyfte vidare att vissa distrikt har väldigt stora egna kapital, 
framförallt av historiska skäl. Detta kan vara något arbetsutskottet bör ta hänsyn 
till. 

Anneli Bylund ville ha beslut på om målen ska vara bedömningskriterier eller 
inte. 

Lucas Nilsson tyckte att arbetsutskottet skulle fastställa sina 
bedömningskriterier själva. 

Eric Tegnander tolkade det som att organisationsutskottets motiveringar till de 
föreslagna att-satserna kan och bör tas hänsyn till. 

Styrelsen beslutade 

att prioriterade områden för Pengar Att Söka 2015 är: Förutsättningar 
för god föreningsverksamhet, Bildningsverksamhet kopplat till vår 
ideologi och Utåtriktad verksamhet i både värvnings- och 
opinionsbildningssyfte, 

att pengar för verksamhet som betalas ut genom distriktsbidrag inte 
kan sökas genom Pengar Att Söka, 

att under 2015 har Pengar Att Söka fem ansökningstillfällen, samt 

att pengar från Pengar Att Söka inte betalas ut till Vit Jul-aktiviter då 
andra pengar finns avsatta för dessa aktiviteter, genom Vit Jul. 

att pengar inte beviljas till sökande som ännu inte redovisat tidigare 
genomförda ansökningar, 

att i största möjliga mån bevilja sökta summor i sin helhet, samt 

att fastställa modellen Distriktsbidraget 2015 enligt bilaga. 

Styrelsen genomförde dessutom ett antal gallupar: 

• Ska PAS generellt kunna beviljas för värvning? 7-0 Ja-Nej. 

• Ska pengar kunna beviljas för inventarier? 9-1 Ja-Nej 

• Anses attitydpåverkan vara inräknat i värvnings- och 
opinionsbildningssyfte? 7-0 Ja-Nej 

§ 11:8f-g Reviderad budget för 2015 och bidrag till WFAD (bilaga § 11:31-32) 

Malin Thorson berättade om processen kring denna punkt. 

Lina Boberg föredrog bilagan. Ganska få ändringar har gjorts, då 
beräkningsarbetet inför kongressbeslutet var bra. Resultatet från Miljonlotteriet 
har blivit mycket större än budgeterat, 21,1 miljoner jämfört med det 
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budgeterade 19,7 miljoner vilket skapat mer utrymme än vad som egentligen 
finns.  

Styrelsen höll en runda om budget. Nicole Steegmans sade att var bra att det inte 
var så stora ändringar. Malin Thorson noterade att det kom mer pengar från 
Miljonlotteriet; men att avkastningen var sjunkande så det kan vara bra att hålla 
lite i pengarna. Hon tyckte att projektmedel borde ligga på 1,2---1,5 miljoner samt 
att vi borde ge bidrag till WFAD. Anneli Bylund tyckte minusresultatet inte borde 
vara större än budgeterat av kongressen samt att projektmedlen bör inte ligga en 
krona över 2,5 miljoner. Eric Tegnander tyckte 1,5 miljoner till projektmedel lät 
rimligt och att pengarna borde hållas i. Andreas Jansson tyckte att det vore bra 
att diskutera budgetposterna under Styrelsen på totalt 1,4 miljoner, och var 
skeptisk bidrag till WFAD. Linn Heiel Ekeborg tyckte att det såg bra ut och att 
projektmedel borde ner till ca 1,5 miljoner. Lucas Nilsson tyckte att summan för 
utgifter var viktigare än slutresultatet; och ville ligga på ca 26 miljoner där enligt 
uppdrag från kongressen. Han ville höja distriktsbidrag och personalkostnader, 
och överväga att fortsätta med Fake Free och avsätta pengar för det. Dessa 
pengar skulle tas från attitydpåverkanssatsningen. Lina Boberg ville minska 
projektmedel till 1,3 miljoner, och påminde om att kongressvåren är intensiv och 
att det därmed finns mindre tid till annan verksamhet. Hon ville öka 
personalkostnader till 4 miljoner. 

Imse Nilsson förklarade att det inte i förslaget inte fanns pengar för den satsning 
på Fake Free som diskuterats på förbundsstyrelsen möte i september; därav 
höjningen på kanslipersonal. Lucas Nilsson ville med anledning av detta dra av 
motsvarande belopp från attitydpåverkanssatsningen. 

Malin Thorson ville slå ett slag för WFAD. Ingen har så mycket pengar som vi --- vi 
som i IOGT-NTO-rörelsen, ingen annan har möjlighet att hjälpa organisationen 
på det sättet. 

Lina Jacobsson, Thomas Ahlström och Linda Tjälldén var alla positiva till att ge 
bidrag till WFAD. 

Linda Tjälldén och Thomas Ahlström efterlyste kompetensutveckling kring 
pengarna från Miljonlotteriet. 

Malin Thorson ville verkligen inte lägga mer än 1,5 miljoner på projektmedel. 
Förbundsstyrelsestyrd verksamhet borde inte kosta så mycket, men är också 
svårt att hinna med rent praktiskt. 

Eric Tegnander menade att attitydpåverkanssatsningen borde kosta 2 miljoner 
eftersom det är vad som är budgeterat, det är vad det är planerat efter hos 
kampanjledarna. 

Lucas Nilsson tyckte att det var orimligt att lägga mer än 2 miljoner på 
attitydpåverkanssatsningen, men att Fake Free är attitydpåverkan och det är 
värt. 
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Malin Thorson tyckte att budgetposten borde förbli men att en del av pengarna 
bör gå till Fake Free, som del i attitydpåverkanssatsningen. 

Linn Heiel Ekeborg vill inte blanda ihop attitydpåverkanssatsningen och Fake 
Free. Attitydpåverkanssatsningen är begränsat medan Fake Free ska fortsätta 
under en längre period och bli självfinansierat.  

Lucas Nilsson önskade att Fake Free dessutom skulle vara en egen budgetpost 
och inte inklumpat i kanslipersonalkostnaderna. 

Eric Tegnander upplevde att det var konstigt att attitydpåverkanssatsningen 
beskrevs som otydligt och Fake Free som tydligt. Attitydpåverkanssatsningen 
har kommit långt fram i en verksamhetsplanering för nästa år, att i detta skede ta 
bort en fjärdedel av budgeten vore olyckligt. För Fake Free vet vi betydligt 
mindre. Att lägga pengar på personalkostnadsbudgeten innebär att uppdra åt 
kansliet att lösa det problemet, t ex kan arbetet kanske fördelas delvis på 
existerande personal. 

Linda Tjälldén tyckte att budgeten om Fake Free var viktig men svår. Det är 
tråkigt att inget händer, men det är svårt att motivera ytterligare personal.  

Gallup: 27,3, 28, 29, 29,7 verksamhetsutgifter. 2, 5, 2, 0. 

Gallup projektmedel: 1, 1,3, 1,5, 2, 2,5 projektmedel: 1, 4, 4, 1, 0. 

Styrelsen gallupade om  

• verksamhetsutgifter 27,3(2)- 28(5)- 29(2)- 29,7(0) miljoner. 

• projektmedel 1(1)- 1,3(4)- 1,5(4)- 2(1)- 2,5(0) miljoner 

Imse Nilsson menade att det inte fanns resurser i nuvarande budget att lösa Fake 
Frees självfinansiering. 

Lina Boberg är osäker på om vi borde satsa på Fake Free nästa år. Vi satsar 
mycket på annat, att dra igång Fake Free kan ta för mycket kraft. Ibland måste 
hårda beslut fattas på budgetmötet. 

Lina Jacobsson förstår problematiken; men det blir svårt att lyfta Fake Free igen 
senare utan att mycket kunskap gått till spillo. 

Lina Boberg menade att vi satsat mycket pengar, tid och förtroendekapital på 
attitydpåverkanssatsningen och att vi inte borde sjabbla bort det. 
Förebyggsutskottet kan återkomma i Fake Free-frågan. Hon yrkade avslag på 
höjningen av personalkostnader. 

Eric Tegnander berättade lite om underlaget till attitydpåverkanssatsningen-
budget som behandlades av förbundsstyrelsen i mars. Saker kommer att kosta 
pengar. 

Andreas Jansson uttryckte oro över att släppa Fake Free. 
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Nicole Steegmans ville prioritera attitydpåverkanssatsningen, som dessutom 
kommer involvera verksamhet framöver. 

Linn Heiel Ekeborg informerade om att hon ibland får förfrågningar om Fake 
Free från andra europeiska organisationer. 

Styrelsen beslutade 

att bevilja bidrag till WFAD på 150 000 kronor 

 

Styrelsen körde en runda för att tycka till om de taktiska planerna i helhet. 
Åsikter som kom upp var: bra planer med tydliga prioriteringar, prioritera ner 
helgaktiviteter och arbetsgrupper, låta utskotten göra justeringar i detaljgrejer 
samt svårt att få ihop alla helgaktiviteter med specialister, Höjdare och 
kongressförberedelser.  

Förbundsstyrelsen fortsatte sedan med att gå igenom delområde för delområde, 
blandat mellan utskotten. Många åsikter och förslag på ändringar i summor dök 
upp.  

Styrelsen fattade beslut om att göra ett medskick till drogpolitiska utskottet att 
UNF inte ska stå som avsändare till en cannabiswebbplats. 
Malin Thorson talade för drogpolitiska utskottet, och de kände att de kan klara 
sig på det de fått. De skulle gärna fått pengar till Active-projektet, men får leva 
med det. 

Eric Tegnander talade för förebygg, och de tyckte att 15 000 var lite ’’meh’’ för 
fokusgrupper och skulle hellre lägga 10 000 av det på t ex JUNF. Övergripande så 
ser det ut som att förebygg fått mycket pengar, och därför vill de lägga vikt vid att 
de inte har så mycket pengar i övriga budgeten. Om medlemsökning är väldigt 
prioriterat är det inte hållbart att skära mer nu. 

Lucas Nilsson talade för globala, och noterade att de inte kommer kunna jobba 
långsiktigt. De föreslår att 2.3 Kit stryks istället för de 15 000 som tilldelats, och 
de vill gärna avslå 2.2 och flytta pengar från 2.2 till 2.1 (50 000 kr) och göra en bra 
satsning på det istället. 

Lina talade för organisationsutskottet, och tänkte att om något skulle strykas så i 
så fall SXE-turnén.  Det är dock en satsning de gärna håller på, det vore också 
möjligt att ta lite småpengar från årsmötespotten.  

Anneli Bylund talade för sociala, och meddelade att de var nöjda och tyckte att 
förbundsstyrelsen gjort en rimlig fördelning. 

Lina Boberg skulle gärna göra fler strykningar. Hon yrkade på strykning av de 
50 000 som gavs till Fake Free. Bättre att göra ett bra arbete med Snacka fest.  

Eric Tegnander vill stryka ytterligare ca 100 000. Han yrkade på att arbetshelger 
ska minskas till 69 000 kronor.  



PROTOKOLL 
fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 
den 7-9 november 2014 
sida 17 av 23 

 

Styrelsen beslutade 

att inte bevilja pengar till en anställning med Fake Free-fokus, 

att justera Stöd till landet-Personal utifrån förmodade höja 
socialavgifter och 18 tjänster, 

att höja Distriktsbidrag till 1 500 000 kronor, 

att revidera budgeten enligt bilagan och fastställa utskottens projekt 
enligt tabell  

Utskott Nr Namn Äskat Beslut 

Sociala 

1.1 Stödgrupper 15 000 kr 15 000 kr 
1.2 Uppmärksamhetsmånad 320 000 kr avslag 
1.3 Midsommarresan 65 000 kr 65 000 kr 
1.4 Julresan 0 kr 0 kr 
1.5 Vit Jul och högtider 0 kr 0 kr 
2.1 Certifierad Normbrytare 145 000 kr 75 000 kr 
2.2 NPF-projektet 30 000 kr Avslag 
2.3 Mångfald 150 000 kr Avslag 
2.4 Jämlikhetsbokslutet 0 kr 0 kr 
2.5 Akademien 40 000 kr 40 000 kr 
2.6 Fastigheter 0 kr 0 kr 
3.1 Uppgradera HE-metoder 0 kr 0 kr 

3.2 
Verksamhetskampanj med 
förebygg 

100 000 kr 30 000 kr 

3.3 Premiering 20 000 kr 20 000 kr 

Drogpolitik 

1.1 Politiska samarbeten 0 kr 0 kr 
1.2 Almedalen 35 000 kr 35 000 kr 
1.3 Nationell press 50 000 kr 50 000 kr 
2.1 Organiserat EU-arbete 25 000 kr 25 000 kr 
2.2 Activesamarbete 150 000 kr 0 kr 
3.1 Bra Uteliv 70 000 kr 70 000 kr 
3.2 Drogpolitiska grupper 45 000 kr 15 000 kr 
4.1 Interndebatt 0 kr 0 kr 
4.2 Cannabis 0 kr 0 kr 
4.3 Drogpolitisk bildning 12 000 kr 0 kr 
4.4 Höjdaren Drogpolitik 0 kr 0 kr 

Förebygg 

1.1 Värvarflödet 0 kr 0 kr 
1.2 Premier 80 000 kr 80 000 kr 
1.3 Distriktsutmaningar 30 000 kr 30 000 kr 
1.4 Fokusgrupper 125 000 kr 5 000 kr 
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1.5 UNF till ALLA 65 000 kr 65 000 kr 
2.1 JUNF  50 000 kr 40 000 kr 
2.2 Betalningsfrekvens 0 kr 0 kr 
3.1 Betalandefrekvensmål 0 kr 0 kr 
3.2 Nätverk 120 000 kr Avslag 
4.1 Snacka Fest 50 000 kr 50 000 kr 
4.2 APS-uppmötning 60 000 kr 0 kr 
4.3 Tankesmedjan Fake Free 100 000 kr 50 000 kr 

Organisation 

1.1 NBV-samverkan 100 000 kr 100 000 kr 
1.2 Samarbetsprojekt 10 000 kr 0 kr 
1.3 Bildning <3 ledarskap 0 kr 0 kr 
1.4 Bildningssystemet 0 kr 0 kr 
2.1 Årsmöten 35 000 kr 35 000 kr 
2.2 Kongressförberedelser 30 000 kr 30 000 kr 
3.1 UNF:s webbplats 85 000 kr 45 000 kr 
3.2 Interndebatt 0 kr 0 kr 
4.1 Distriktsbildningsstöd 0 kr 0 kr 
4.2 Bidrag 126 500 kr 69 000 kr 
4.3 Föreningsstöd 0 kr 0 kr 
4.4 Distriktsutveckling 0 kr 0 kr 

Globala 

1.1 Actives summercamp 120 000 kr 100 000 kr 
1.2 Byt ut folk - arrangemang 50 000 kr 50 000 kr 
1.3 Utbytesstöd 150 000 kr 75 000 kr 
2.1 Brinn - kampanj 50 000 kr 80 000 kr 
2.2 Lär - material 350 000 kr Avslag 
2.3 Gör - kit 60 000 kr Avslag 
2.4 Sprid - skolkoncept 50 000 kr Avslag 
3.1 Money makes the world go round    30 000 kr 20 000 kr 
3.2 Samla när man samlas 10 000 kr 10 000 kr 
4.1 Actionsgrupper 50 000 kr 20 000 kr 

  
Summa: 3 258 500 kr 1 394 000 kr 

 

Linn Heiel Ekeborg och Lucas Nilsson reserverade sig mot beslutet att inte ge 
pengar till Fake Free med följande motivering: 

’’Beslutet att inte avsätta tillräckliga medel för Fake Free, och därigenom i 
praktiken närmast avveckla verksamheten, är extremt olycklig. Att i ett skede då 
det finns tydliga mål och resurser kopplade till attitydpåverkansarbete inte satsa 
--- eller åtminstone bibehålla --- den attitydpåverkansplattform som är beprövad, 
omtyckt, väl förankrad och nationellt såväl som internationellt 
uppmärksammad är ett illa avvägt beslut.’’ 
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§ 11:8h Överklaganden av AU-ansökningar (bilaga § 11:33) 

Eric Tegnander föredrog ärendet enligt underlag. 

Andreas Jansson redogjorde för sina perspektiv på frågan utifrån sin roll som 
Skaraborgs fadder. 

Lina Boberg tyckte att arbetsutskottet ska behandla överklaganden till 
arbetsutskottet. 

Linda Tjälldén tog med sig att arbetsutskottets protokoll borde bli tydligare. 

Andreas Jansson undrade om de sökt pengar från Pengar att Söka eller 
arbetsutskottet. Imse Nilsson svarade att de sökt från båda. Han tyckte även att 
förbundsstyrelsen borde behandla frågan. 

Eric Tegnander höll med om att det var rimligt att förbundsstyrelsen behandlade 
frågan. Han berättade även att UNF Skaraborg är de som skickar in överlägset 
flest arbetsutskottsansökningar, och har funderat på vad det beror på. När beslut 
fattas i arbetsutskottet bör motivering tas fram på sittande möte. 

Lina Boberg tyckte att om det var oklart vem som skulle tolka vad, så borde 
delegationsordningen uppdateras så att det blir tydligt. 

Malin Thorson tolkade underlaget som att FS ska fatta beslut, och pratade lite 
om skillnaden mellan ’’Pengar Att Söka-ansökningar’’ och 
’’arbetsutskottsansökningar’’. 

Imse Nilsson meddelade att vissa ansökningar kommer till henne via Pengar Att 
Söka, andra skickas direkt till Eric Tegnander och saknar koppling till Pengar Att 
Söka-kriterierna.  

Lina Boberg var dessutom skeptisk till överklagandena. En del av dem har 
avslagits i linje med etablerad praxis, andra har Skaraborg fått mycket pengar för 
tidigare. 

Malin Thorson konstaterade att det finns ett behov av att förtydliga processen, 
något som faller på arbetsutskottets ordförande att återkomma med.  

Styrelsen beslutade 

att uppdra åt Eric Tegnander att återkomma med ett förslag på 
förtydligande av delegationsordningen, samt 

att förbundsstyrelsen behandlar dessa överklaganden. 

att bekräfta arbetsutskottets beslut, och därmed avslå 
överklagandena. 
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§ 11:8i Resepolicy (bilaga § 11:34) 

Linda Tjälldén föredrog ärendet och berättade att SJ Prio-poäng och andra 
bonuspoäng inte behandlats, inte heller eventuell förmånsbeskattning. Hon 
noterade även att konkreta ändringsförslag är bra ändringsförslag. 

Andreas Jansson föreslog att motorfordon ska vara halvförsäkrade, ej 
helförsäkrade, och förklarade skillnaden. 

Lina Boberg tyckte att det var viktigt att inte vara alltför detaljerad, undrade 
varför det var just 6,5 timme för flyg, och vad som gällde kring när en får köra bil. 
Hon föreslog 

att under ’’Bilens säkerhet’’ stryka punkt 3 och ordet hastighet i punkt 
4, 

att infoga en regel för vad längre tid är i punkt 6, 

att ordet passagerare läggs till sist i punkt 7, samt 

att under ’’Kost och logi’’ stryka ordet ’’rimligt’’ i första meningen. 

Hon undrade vidare kring vad som gäller kring resor där en inte åker till eller från 
sin bostadsort. 

Lucas Nilsson ville föra in ’’i Sverige’’, och ville stryka hela stycket om taxi och 
ersätta det med att vi inte åker taxi. Han ville även stryka punkt 1 under bilens 
säkerhet och konstaterade att körning med egen bil ska undvikas till förmån för 
kollektiva färdmedel. 

Nicole Steegmans önskade få förtydligat vad som gäller kring flyg/tåg. 

Malin Thorson var skeptisk till tidsgränserna för taxi, och påpekade att det är 
rimligt på vissa ställen men orimligt på andra. Hon yrkade på att taxi får 
användas när kollektivtrafik saknas eller om kollektivtrafik skulle innebära 
mycket betydande förseningar. 

Linda Tjälldén gladdes över det stora intresset för punkten. 6,5 timme är vad det 
tar att åka snabbtåg mellan Umeå och Stockholm. Det finns alltid undantag, och 
flyg ska i största möjliga mån vara ett undantag. Hon är också öppen för Malin 
Thorsons formulering kring taxi. Lucas Nilsson formulering kring bil är också 
bra. Det Lina vill lyfta bort, borde nog lyftas bort. 

Lucas Nilsson drog tillbaka sitt förslag om taxi till förmån för Malin Thorsons 
och var skeptisk till försäkringskravet. Han yrkade på  

att  i meningen ’’UNF:s resepolicy ska tydliggöra vilka riktlinjer som 
gäller för resor i samband med UNF-arrangemang, möten och 
dylikt’’ tillföra orden ’’i Sverige.’’ 

att  stryka ’’Motorfordonet ska vara helförsäkrat’’, samt  
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att  föra in texten ’’Körning med egen bil ska undvikas till förmån för 
kollektiva färdmedel.’’ 

Imse Nilsson tyckte att det var roligt att höra konkreta förslag och noterade att 
ingen ifrågasätter de grundläggande principer. Hon tyckte för övrigt att förslaget 
ska gälla alla UNF-arrangemang, även de utomlands. 

Lina Jacobsson tyckte också att det var väldigt spännande att alla högg på detta 
och demonstrerade med en gest. Försäkring krävs i lag. Malin Thorsons förslag 
lät jättebra, och det är dags att gå till beslut. 

Linda Tjälldén tyckte att generalsekreterare/ förbundsordförande kunde bevilja 
’’carte blanche’’-undantag för vissa personer och vissa tidsperioder. 

Lucas Nilsson tyckte att det var orimligt att tillämpa policyn utanför Europa vad 
gäller bil. 

Andreas Jansson mindes inte ändringsförslaget exakt, men undrade över hyrbil. 
Det borde behandlas ytterligare --- när är det legitimt att hyra en bil för UNF:s 
pengar? 

Lina Boberg upplyste Imse Nilsson och Lucas Nilsson om att det står ’’inom 
Sverige’’ i första meningen. 

Malin Thorson föreslog att Linda Tjälldén återkommer med ett reviderat förslag 
senare under mötet, där hon försöker beakta de lagda ändringsförslagen. 

Linda Tjälldén önskade en gallup om resor som inte går till/från hemorten.  

Lina Jacobsson undrade om hyrbilar. Policyn gäller hela UNF, men reglerar det 
här distriktens möjlighet att hyra bilar efter eget huvud (och för egna pengar)? 

Andreas Jansson tyckte att policyn skulle gälla hela organisationen och därmed 
begränsa distriktens möjligheter att hyra bil. Dessutom undrade han om 
reseförsäkringen gällde vid resor som inte går till hemorten, eller åker senare. 

Mötet höll några gallupar  

• om huruvida sådant som regleras i lag skulle stå med i policyn, och 
resultatet blev 5-3 till förmån för att det ska stå med. 

• om huruvida resor till annan ort för ett dyrare pris än resan till hemorten 
skulle vara okej, och svaret var 3-5 till förmån för att dyrare resor inte ska 
vara okej.  

• om möjligheten att själv stå för mellanskillnaden; och utfallet var 2-4 till 
förmån för att möjlighet att göra så inte ska finnas. 

Senare under mötet återkom Linda Tjälldén och Imse Nilsson med ett reviderat 
förslag. 

Styrelsen beslutade 
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att anta förslaget från Linda Tjälldén och Imse Nilssons som UNF:s 
resepolicy (se bilaga 34). 

§ 11:8j Arbetsordning till kongressen (bilaga § 11:35) 

Lucas Nilsson föredrog bilagan kortfattat. 

Lina Boberg tyckte att det var viktigt att alla stadgefrågor inte låg tillsammans. 
Flest åsikter kommer upp ifall vissa saker sprids ut. 

Eric Tegnander var kritisk till några olika delar. Kongressmässan är något slags 
supertorg och han är rädd för att små frågor kommer försvinna. 
Fördjupningsgrupperna kan bli bra, men blir svårt att säkra upp ett bra 
diskussionsklimat med bara en facilitator. En kritik mot torget har dessutom 
varit att all diskussion inte hörs alla därför ser han gärna protokoll från 
fördjupningsgrupperna. Vidare behöver texten bli mer pedagogisk och vara mer 
tydlig kring vad som gäller i varje situation. 

Linda Tjälldén är positiv till att gå ifrån torg men är rädd för otydliga protokoll 
och splittrade diskussioner. Hon har även svårt att se ett schemamässigt flöde. 
Positiv till fördjupningsgrupper som koncept, och tror att det bara behöver 
skruvas i. Om inte arbetsordningen blir tydligare behöver det vara tydligare vem 
som har mandat att tolka arbetsordningen på kongressen.  

Malin Thorson ville säga att kongressmässan är ett extra tillägg. 
Fördjupningsgrupper ersätter torg och plena är kvar. Kongressmässan skapar 
hype och buzz, och är ett sätt att mildra chocken från de försvunna torgen. Hon 
tycker dock att den skulle kunna tas bort, eftersom de andra grejerna finns. 
Gruppen har försökt minska mängden protokoll, och att det relevanta dras i 
plena och protokollförs endast där. 

Lucas Nilsson menade att ett av de mest tydliga medskicken från 
förbundsstyrelsen var att alla inte behöver göra allt, därför gör det inget att alla 
inte är med i alla fördjupningsgrupper. Vore bra om detta möte kunde enas om 
att det var typ såhär kongressen ska jobba. 

Linda Tjälldén ville ta bort det om flexibelt schema.  

Eric Tegnander förstod tanken kring protokollen, men önskade medvetenhet om 
risken att diskussion återupprepas i plena. Han inte beredd att spika förslaget 
idag, möjligen som inriktningsbeslut. 

Nicole Steegmans ville hålla med Linda Tjälldén starkt om tolkningsfrågan och 
flexibla scheman; kan skapa en onödig debatt. Hon är inte beredd att spika 
förslaget idag. 

Malin Thorson menade att att-satsen var att spika som utkast endast, och 
hoppas att det kan antas nu. Vissa väldigt tydliga ändringar kan vi göra nu. 
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Lina Boberg påpekade att det var ett utkast, t ex för att vissa stadgereglerade 
mötesregler inte finns beskrivna. Tidsprioriteringen på mässan är jättejättebra 
för att skapa ett så bra möte som möjligt där ombuden är involverade. Hon tror 
på de olika aktiviteterna, vore kanske möjligt att skriva någon sorts referat från 
grupperna om det anses nödvändigt. 

Malin Thorson ville slå ett slag för att låta flexibiliteten stå kvar i utkastet och 
låta medlemmarna feedbacka på det. 

Lina Boberg yrkade att det ska stå att mötespresidiet tolkar arbetsordningen 
under rättigheter. 

Styrelsen beslutade 

att det ska stå i arbetsordningen att mötespresidiet tolkar 
arbetsordningen, samt 

att anta bilagan som utkast till arbetsordning för kongressen 2015. 

§ 11:9 Nästa möte 

Eric Tegnander informerade om nästa möte. Det kommer att vara på kansliet i 
Stockholm 9-11 januari. 

§ 11:10 Avslutning 

Malin Thorson förklarade mötet avslutat. 

 

 

_______________________________________ ________________ 
Malin Thorson, mötesordförande  Ort och datum 

 

 

_______________________________________ ________________ 
Jobjörn Folkesson, mötessekreterare  Ort och datum 

 

 

_______________________________________ ________________ 
Andreas Jansson, justerare   Ort och datum 
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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 11:1) 

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

föredragningslistan 
MT 5 min Underlag  

3. Val av justerare MT 5 min   
4. Föregående protokoll LHE 10 min   
5. Lägesrunda  alla 20 min   
6. Rapporter 

- Anmälningsärenden 
a) Föreningsförändringar 
b) Representation 
- Utskott 
c) Sociala 
d) Drogpolitiska 
e) Förebygg 
f) Organisation 
g) Globala 
h) Arbetsutskottet 
- Styrelse 
i) Ordföranderapport Malin 
j) Ordföranderapport Eric 
k) APS 
l) Kongressgruppen 
- Kansli 
m) Generalsekreterare 
n) PAS 
- RS och IIA oktober 
o) NSF 
p) Junis 
q) IOGT-NTO 
r) IIA 
s) Ombudsersättningar 
t) Motionsstopp 
u) Utskottshelg 
v) Sammanträdesplan 
w) Rörelsegemensam logga 
- RS och IIA december 
x) UNF 
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AB 
MT 
ET 
LB 
LHE 
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MT 
ET 
ET 
ET 
 
IN 
IN 
 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
IN 
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IN 
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IN 
 
IN 

 
5 min 
 
 
25 min 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 
5 min 
30 min 
5 min 
10 min 
 
 
15 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 min 

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

 

7. Diskussionsärenden 
a) Övergripande arbetsplansmål 
b) Strategidiskussion om det 

internationella arbetet 

 
ET 
IN 

 
60 min 
35 min 

 
Underlag 
Underlag 

 

8. Beslutsärenden 
a) Verksamhetsutvecklar-

fördelning 

 
ET 
 

 
45 min 
 

 
Underlag 
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Ärende Vem Tidsåtgång Förslag Beslut 
b) Ansvarsfördelning för 

kongressunderlag 
c) Distriktsanalysgrupp 
d) Prioriterade områden för PAS 
e) Distriktsbidrag 2015 
f) Reviderad budget för 2015 
g) Bidrag till WFAD 
h) Överklaganden av AU-

ansökningar 
i) Resepolicy 
j) Arbetsordning till kongressen 

MT 
 
ET 
LB 
LB 
LB 
MT 
ET 
 
LT 
LN 

30 min 
 
10 min 
30 min 
30 min 
5 tim 
20 min 
20 min 
 
15 min 
15 min 

Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 

9. Nästa möte      
10. Avslutning     
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa föredragningslistan. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-11-04 
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Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga § 11:2) 

Följande föreningsnybildningar har godkänts av förbundsstyrelsen genom 
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Imse Nilsson: 

2014-10-09 22D6646 UNF Sösdala Regnbågsaporna, Sösdala 

2014-10-09 22D6647 UNF Clean Life, Kramfors 

2014-10-15 06D6649 UNF Corncobs, Gränna 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-11-03 
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Representation (punkt 6 b, bilaga § 11:3) 

2014-09-10 Eric Tegnander föreläste om UNF för Projektbildarna på Wendelsberg 
2014-09-16 Eric Tegnander skypade med Jessica Stridh, Actives ordförande 
2014-09-19–21 Malin Thorson deltog på utbildningsdag och styrelsemöte med LSU. 
2014-09-19 Eric Tegnander höll en presentation för nederländska TRIBOS-institutet i 

Stockholm 
2014-09-23 Eric Tegnander fikade med Scouternas ordförande Josefin Larsson 
2014-09-25 Malin Thorson deltog på avtackningen av Våra Gårdars VD Olle 

Häggström. 
2014-09-26 Malin Thorson deltog på CAN:s frukost för sina medlemsorganisationer 

om drogbruket i befolkningen. 
2014-10-02 Eric Tegnander var på styrelsemöte med Oscar Franzens minnesfond 
2014-10-07 Malin Thorson och Lina Boberg deltog på styrelsemöte för Riksstyrelsen 

och IIA. I samband med detta träffade Malin och Eric Tegnander 
ordförandegruppen för IOGT-NTO-rörelsen. 

2014-10-08 Malin Thorson och Lucas Nilsson deltog på en rörelsegemensam 
ombudsträff inför IOGT Internationals kongress. 

2014-10-13 Malin Thorson deltog på styrelsemöte med SLAN. 
2014-10-14 Malin Thorson deltog på ett styrelsemöte via telefon med LSU:s styrelse. 
2014-10-17 Malin Thorson besökte UNF:s ordförandenätverk på Wendelsberg och 

pratade bl.a. om kongressprocessen och erfarenhetsutbyte. 
2014-10-17 Eric Tegnander var på Metodokurs i arbetsrätt i LSU:s regi 
2014-10-24 Eric Tegnander var på InSpireaträff med gästtalaren Jim Tamm 
2014-10-27–31 Malin Thorson och Lucas Nilsson deltog som ombud på IOGT 

Internationals kongress i Cha Am, Thailand. 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-11-03 
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Rapport från Sociala utskottet (punkt 6 c, bilaga § 11:4) 

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

Möten: Stockholm 21:a september, Stockholm 4-5 oktober, Skype 17:e oktober 

Nuläget 

Utskottet har jobbat intensivt med att förbereda en genomtänkt och mångsidig taktiskt plan, 
med den klar passar utskottet på att slappna av för att samla kraft till nya tag. 

Energi läggs på att peppa och sprida information om både Vit Jul-kampanjen och Julresan som 
börjar närma sig med stormsteg. Del två av Certifierad Normbrytare har precis avslutats med 
succé! 

Måluppföljning 

UNF har ett välfungerande samarbete med stödgrupper i 10 kommuner 

PÅ GÅNG! I dagsläget har vi runt 6 samarbeten ute i landet. 

 

UNF skapar opinion och ökar medvetenhet i samhället och internt kring barn och unga i risk- 
och missbruksmiljö 

PÅ GÅNG! Snart är det dags för Vit Jul och Julresan! Pepp pepp pepp! 

 

UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition 

PÅ GÅNG! Siffror kommer när distrikten börjar rapportera in för distriktsbidraget. 

 

UNF har regelbunden verksamhet på 60 orter 

SIFFROR KOMMER! Just nu har vi inga siffror på hur många. Dessa förväntas komma vid 
årsskiftet. Mer energi kommer läggas på det här målet inom en mycket snart framtid. 

 

UNF jobbar aktivt med framgångsrika metoder som stärker och engagerar medlemmar 

JA! I dagsläget finns det olika metoder i form av exempelvis FSS:er, FS-faddrar och DO-
nätverk. Dock har utskottet inte en konkret metod att jobba med i frågan. Certifierad 
Normbrytare och premiering uppfyller delvis målet. 
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UNF har varierad verksamhet som är inkluderande för olika målgrupper 

PÅ GÅNG! Ett svårt mål att uppnå på riktigt. Utskottet jobbar med detta genom certifierad 
normbrytare och under 2015 kommer ännu mer energi läggas här. 

 

Mäta olika variabler och hur dessa är kopplade till delaktighet och engagemang, presentera 
detta i ett årligt bokslut för att synliggöra strukturer inom UNF. 

PÅ GÅNG! Det finns förhoppningar om att siffrorna ska kunna bli sammanställda innan 
årsskiftet. 

 

Identifiera Normer som hindrar engagemang och bidrar till ojämlikhet inom organisationen 
Ta fram en strategi för att hantera dessa identifierade normer. 

PÅ GÅNG! Dessa strategier kommer visa sig i form av olika projekt under 2015. Certifierad 
Normbrytare är också en form av strategi. 

 

Se över och uppdatera UNF inkluderar utifrån behovet hos personer med dolda 
funktionsnedsättningar samt hos personer med andra särskilda behov. 

PÅ GÅNG! Kommer troligen att göras innan årsskiftet. 

Framtiden 

Vit Jul jobbas med för fullt just nu och fram tills strax efter nyår. 

Julresan kommer att genomföras över jul. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Anneli Bylund 
Kronoparken, 2014-10-28 
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Projektuppföljning Sociala utskottet 

Projektnamn Status Ansvarig 
Budgeterade 
pengar 

Använda pengar Läge 

Stödgrupper Pågående 
Anneli Bylund 
och Angelica 
Ogland 

30 000 kr -1 000 kr 
Vi är på gång och kommer stabilisera 
samverkan framöver. 

Uppmärksamhetsvecka Pågående 
Angelica Ogland 
och Malin 
Andersson 

15 000 kr -4 478 kr 

Behöver mer på fötterna innan budskapet 
med kampanjen sätts. Fokus kommer bli 
sociala medier som metod och föra historier 
ur BIM-perspektiv vidare. Luta mot att det 
blir under en hel månad, hösten. Ha 
workshop med personer med egen bakgrund. 

Spela Roll (Vart Femte 
Barn) 

Klar Malin Andersson 10 000 kr -1 000 kr AVSLUTAD 

Socialt Forum Klar Andreas Jansson 10 000 kr -3 000 kr AVSLUTAD 
Heta Stunder Har avlidit Andreas Jansson 0 kr 0 kr AVSLUTAD 

Midsommarfirande Klar 
Andreas Jansson 
och Elina 
Pesonen 

50 000 kr -50 000 kr AVSLUTAD 

Midsommarresan Klar 
Andreas Jansson 
och Elina 
Pesonen 

100 000 kr -175 516 kr AVSLUTAD 
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Projektnamn Status Ansvarig 
Budgeterade 
pengar 

Använda pengar Läge 

Vit Jul Pågående Anneli Bylund 325 000 kr Pengar låsta 

I skrivandets stund läggs mycket energi på 
att få distrikt och föreningar att söka pengar 
för Vit Jul-aktiviteter. Under december 
månad kommer UNF att uppmuntras till att 
ha Vit Jul-mys och använda soicla medier i 
samband med detta. 

Julkursen 
Bollen rullar 
utan koppel 

Andreas Jansson 200 000 kr 7 561 kr Allt är under kontroll. Huvudledarna kör på. 

Volontärbyrån 
Försvunnen i 
strid 

Anneli Bylund 50 000 kr 0 kr AVSLUTAD 

Premiering Ute på vifft Andreas Jansson 10 000 kr -9 261 kr   

Certifierad Normbrytare Pågående Andreas Jansson 70 000 kr 0 kr 

12 deltagare på träff i september. Gick väldigt 
bra. Oklart hur dessa människor ska 
utnyttjas sen. Åka ut i distrikten och höja 
kunskapen och samla in en nulägesanalys av 
vilka normer som är förekommande och 
begränsar engagemang. 

Normslutet Pågående Malin Andersson 15 000 kr 0 kr 

Arbetet är liknande det som tidigare har varit 
ett jämnlikhetsbokslut. Svårt att få tillgång 
med informationen som behövs för att göra 
bokslutet. Andreas och Malin behöver synka 
sin norm-projekt med varandra. 
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Projektnamn Status Ansvarig 
Budgeterade 
pengar 

Använda pengar Läge 

Fastigheter Kör på! Anneli Bylund 0 kr 0 kr 
Synk-möten med Våra Gårdar har 
genomförts och samtal med deras nya VD 
har gjorts. 

Revidering Pågående 
Anneli Bylund 
och Malin 
Andersson 

0 kr 0 kr 
Kompisboken ska ut för korrekturläsning i 
mitten på november. 

Höjdaren Socialt Klar Malin Andersson 190 000 kr -193 163 kr AVSLUTAD 

Regelbunden verksamhet Pågående 
Andreas Jansson 
och Anneli 
Bylund 

0 kr 0 kr 
Sociala utskottet har haft diskussioner med 
förebyggsutskottet och har en projektidé för 
2015.  

Konceptet 
Kamratstödskurser 

Pågående 
Andreas Jansson 
och Nathalie 
Carlryd 

0 kr 0 kr Rullar på. Klart inom tre veckor. 

Hållbart Engagemang Pågående 
Andreas Jansson 
och Angelica 
Ogland 

0 kr 0 kr 

Sociala utskottet har haft diskussion med 
organisationsutskottet och tydliggjort vad 
som är skillnaderna mellan hållbart 
engagemang och ledarskap. 
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Rapport från Drogpolitiska utskottet (punkt 6 d, bilaga § 11:5) 

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

Möten: Utskottet arbetade ihop på den gemensamma utskottsarbetshelgen och har utöver det 
haft avstämningar på skype. 

Nuläget 

På septembermötet byttes en medlem i utskottet ut samtidigt som arbetet med den taktiska 
planen började på allvar. I samband med detta har utskottet sett över sin ansvarsfördelning 
och diskuterat hur arbetet i gruppen borde se ut för att fungera så bra som möjligt. 

Utskottet gjorde en djupare måluppföljning som diskuterades på septembermötet och 
förbundssamlingen. Där fick vi mycket värdefull input på hur vi kan jobba vidare. De frågor 
som vi kommer behöva prioritera mest under resten av mandatperioden är drogpolitiska 
grupper och interndebatt men också påverkansarbete och kunskap om alkohol och cannabis. 

Måluppföljning 

UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare 

UNF har långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre riksdagspartier och tre partipolitiska 
ungdomsförbund 

Mycket goda möjligheter att nå målet. Relevanta projekt: Nationell påverkan, PUF-helg, 
Almedalen. 

UNF har ett bra politiskt kontaktnät men arbetar med att uppdatera det efter riksdagsvalet. 
Samarbetet med partipolitiska ungdomsförbund (PUF) fortsätter framförallt med en 
utbildningsdag senare i höst men också med möten. Det som främst behövs är en långsiktig 
plan som ska tas fram i höst. 

UNF bedriver aktivt påverkansarbete i EU och genomför samarbeten med fyra svenska EU-
parlamentariker 

Mycket goda möjligheter att nå målet. Relevanta projekt: EU-påverkan, Active-samarbete. 
Utskottet och de politiska assistenterna i Bryssel fortsätter arbetet utifrån arbetsplanen. 
Ansträngningar ska göras för att strukturera upp assistenternas arbete ytterligare och att få 
igång EU-gruppen. 

UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 500 gånger i media 

Mycket goda möjligheter att nå målet. Relevanta projekt: Nationell påverkan, Almedalen, 
Folknykterhetens vecka, Bra Uteliv lokalt, Opinion 
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Januari till juli hade UNF minst 405 medieklipp varav runt hälften av dessa beräknas röra 
drogpolitik. Nationellt uppmärksammades minderåriga på Systemets mingel, alkoholfritt 
samt neknomination. Kommunrankingen genererade ca: 125 pressklipp. Framöver kommer vi 
bland annat göra media kring Vit Jul och andra högtider. Eftersom vi ligger bra till med det 
kvantitativa målet kan vi också satsa extra mycket på kvalité. 

UNF har medlemmar som tillsammans engagerar sig drogpolitiskt för att påverk lokala 
beslutsfattare och allmänheten 

Målet anses uppnått. Relevanta projekt: Folknykterhetens vecka, Bra Uteliv lokalt, Bra 
Utelivs-helger, Specialisten: Drogpolitik 

Redan uppnått till viss del. Hittills i år har medlemmar deltagit i en Bra Utelivshelg, 
specialister och under Almedalen, utöver lokalt arbete. Under hösten kommer arbetet att 
fortsätta och utskottet kommer fokusera mer på målet om de drogpolitiska grupperna 
eftersom det är nära sammankopplat och lättare att mäta. 

I UNF bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive kunskapsarbete som en aktiv del i 
verksamheten 

UNF har 10 aktiva drogpolitiska grupper 

Inte uppnått, behöver större insatser. Relevanta projekt: Bra Uteliv lokalt, Bra Utelivs-helger, 
Specialisten: Drogpolitik, EU-påverkan 

Just nu finns runt sju drogpolitiska grupper med mycket varierande aktivitetsgrad. Utskottet 
stöttar grupper och uppmuntrar skapandet av nya. Målet är ett av utskottets svårare mål och 
kommer kräva intensifierade insatser men är inte omöjligt att nå. 

UNF har en levande interndebatt om hur en framgångsrik drogpolitik för framtiden ser ut 

Inte uppnått, behöver större insatser. Relevanta projekt: Drogpolitisk interndebatt 
Ett svårmätt mål, interndebatten om drogpolitik är inte död men inte heller så livlig. Utskottet 
arbetar med att stimulera debatt inom förbundsstyrelsen och bland medlemmar men det går 
ofta trögt. Förbundssamlingen var mycket lyckad ur interndebattsperspektiv och vi hoppas att 
vi kan fortsätta bygga på det här under kongressprocessen och fram till och med kongressen. 

UNF som organisation och dess medlemmar är experter på droger, i synnerhet alkohol och 
cannabis 

Goda möjligheter att nå målet beroende på definition. Relevanta projekt: Specialisten: 
Drogpolitik, Bra Uteliv lokalt, Almedalen, Nationell påverkan, EU-påverkan 

UNF som organisation är experter på drogpolitik och får också erkännande för det. Kunskapen 
om alkoholpolitik är relativt hög inom organisationen och det är högt söktryck på 
Specialisterna. Utskottet har själva spetsutbildats om cannabis och också genomfört en 
Specialisten med tema cannabis. Under återstående delen av mandatperioden genomförs 
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Specialister, Bra Utelivshelg och Höjdaren Drogpolitik. Utskottet menar att målet är nära att 
uppnås även om självklart inte alla våra medlemmar är experter på drogpolitik. 

Framtiden 

Nästa termin kommer Höjdaren Drogpolitik att genomföras och Even Landrö är klar som 
kursledare för detta. Sista anmälningsdag är i december och ni får gärna peppa personer ni tror 
kan vara intressanta att söka. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Malin Thorson 
Cha Am, 2014-10-26 
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Bilaga: Projektuppföljning 

Projekt Status Ansvarig 
Pengar 
avsatta 

Pengar 
använda Läge 

EU-påverkan Pågår Thomas 62 000 6012 

Det planeras en resa till Bryssel 
kring Lucia. Vi fortsätter arbeta 
för att strukturera upp hela EU-
arbetet och ge det en mer 
långsiktig plan. 

Activesamarbete Pågår Thomas - - 

Vi kommer delta i 
Activeprojekten Zoom In Media 
och Democracy is Dialogue med 
start redan i november. 

Nationell påverkan Pågår Malin 
20 
000 7313 

Press- och påverkansplan håller 
på att tas fram för hösten. Under 
våren fokus på Kommunranking, 
Valborg och Almedalsdrinken. I 
höst Nyktra Val, eftervalsarbete, 
näthandel och Vit Jul. 

Utbildning med 
PUF Pågår Malin 42 400 - 

LUF och SSU positiva till 
gemensam utbildning. 
Endagsutbildning 7 december. 
Inbjudningar ute. 

Bra Uteliv lokalt Pågår Nicole 26 000 6099 

Har börjat komma igång men det 
behövs mycket stöd från 
förbundet. Kontakt med några 
gruppen men ingen som är 
riktigt aktiv än. 

Bra Uteliv-helger Pågår 
Nicole/Is
abelle 

80 
000 29 247 

Planeringen inför Bra 
utelivshelgen den 17-19:e 
oktober är i full gång. Sista 
anmälan 1 okt. 
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Opinion Pågår Malin 
80 
000 - 

Material från retriever 
sammanställs löpande. 
Drugnews används i den interna 
debatten. 
Opinionsundersökningsfrågor 
om drogfritt föreningsliv. 

Drogpolitisk 
interndebatt Pågår Sara - - 

Debattle på förbundssamlingen. 
Reklam för Drogpolitiska 
nätverket på facebook och 
regelbundet uppdaterande av 
frågor 

Folknykterhetens 
vecka Klar 

Malin/Ni
cole 11 500 5372 

Har genomförts. Distrikt fick 
aktionskitt och uppmuntrades 
att göra saker som grillfester, 
grilla politiker och aktioner. 

Specialisten: 
Drogpolitik Klar Amanda 

10 
000+ 22 449 

Utbildning genomförd med gott 
resultat. 

Almedalen Klar 
Amanda/ 
Sara 

100 
000 125 218 

Lyckad insats med över 20 
närvarande från UNF. 
Lobbyistgrupp, paneldebatt 
med ungdomsförbunden, 
medverkande på Soberian och 
drinkteam med 
Almedalsdrinken. 
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Rapport från Förebyggsutskottet (punkt 6 e, bilaga § 11:6) 

För perioden 8/9 till 29/10 2014 

Utskottsmedlemmar: Eric Tegnander (ordförande), Lina Jacobsson, Max Johansson samt 
Imse Nilsson som handläggare. 

Nuläge och djupdykningar 

Perioden har tagits upp väldigt mycket av verksamhetsplaneringen inför nästa år, där vi kunnat 
dra nytta av lärdomar från året som har gått och fått tillfälle att sammanställa alla de tankar vi 
fått i ett samlat dokument. I övrigt arbetar vi förhållandevis separat från varandra med våra 
tilldelade projekt. 

Novemberutmaningen är i skrivande stund i sin inledning. Visserligen inte med den 
uppslutning som vi hoppats på, men förmodligen ska det ändå blir bra i slutändan. 
Medlemsläget ser just nu ut som följer: 

Distrikt Betalande medlemmar Kvar till plus/minus noll 

Stockholm 316 84 
Uppsala 125 18 
Södermanland 61 13 
Östergötland 61 24 
Jönköping 264 50 
Kronoberg 146 106 
Kalmar 249 -51 
Gotland 23 -2 
Blekinge 32 8 
Skåne 117 47 
Halland 48 11 
Göteborg och Bohuslän 131 51 
Älvsborg 114 24 
Skaraborg 72 47 
Värmland 48 18 
Örebro 108 12 
Västmanland 57 10 
Dalarna 158 35 
Gävleborg 290 69 
Västernorrland 261 44 
Jämtland 99 -19 
Västerbotten 134 48 
Norrbotten 79 20 
TOTALT 2993 667 
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Undertecknad har under perioden mejlat faddrarna individuellt och upplyst om hur läget ser 
ut, med blandad respons. 

Framtid 

Utskottet har i skrivande stund inget utskottsmöte inplanerat, men vi är på Doodle-stadiet. 
Med största sannolikhet har vi ett snart datum snarast. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Eric Tegnander 
Stora Essingen, 2014-10-27 
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Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

Helåret 

  

230 000 kr 
4 30
0 kr 

   

Sportlov Nedlagd Eric 

pengarna flyttas 
till 
distriktsutmaning
en 0 kr 

 

Sportlovssatsningen 
blev inte av pga. olika 
anledningar. Istället 
valde vi att skapa ett 
nytt projekt, 
"Distriktsutmaningen
", under maj-juni.  

 

Distriktsutmaning Klart 
Eric och 
Lina 

5 000 (behövs 5 
000 kr till) 0 kr 

Maj-juni 
2014 

21 av 23 distrikt 
anmälda - varav 15 
antagit alla 
utmaningar. Info om 
återrapportering är 
utskickad. Vissa 
distrikt är klara. // 
Intrycket är att det 
jobbas på i distrikten, 
vissa har utmaningar 
med värva nya, men 
runtrigning är 
"enklare" 

- Eric följer upp vilka som klarat 
av - Eric beställer gåvor 
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Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

Terminsstart 
Pågåend
e John-Erik 49 000 kr 0 kr Aug-Sep 

Respons från fyra 
distrikt. När de 
"bevisat" att aktivitet 
är genomförd så kan 
de få 500 kr/aktivitet 
v.35-37 till förmån av 
uppföljningsaktivitet. 
Det gäller 
gymansie/högskola. 
De får rapportera vart 
de värvade, hur 
många blev 
medlemmar, vad de 
hade för 
uppföljningsaktivitet 
och hur många som 
kom på dem. Det är 
okej att t. ex värva vid 
tre tillfällen och få 
1500 fördelat på två 
uppföljningsaktivitet
er. - 
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Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

UNF till ALLA Klart Lina 59 000 kr 0 kr 

2-3 
oktober 
2014 

Tanken är att 
genomföra liknande 
upplägg som tidigare 
år. Visa upp UNF och 
synas med fokus på 
att bjuda in till 
verksamhet. Planen 
är att distrikt och 
föreningar ska bjuda 
in till verksamhet, 
utan krav på att bli 
medlem direkt. En 
form av öppen 
verksamhet. Det ska 
bli en chans för 
ungdomar att testa på 
och se vad UNF är, 
utan att vi står där 
med värvarfolder, 
penna och krav på 
medlemsavgift första 
träffen.  

- info ska vara klar & gå ut i 
augusti (LJ) - LJ bollar material 
& kostnader med IN. - Kajsa är 
inkopplad tillsammans med LJ 
och IN för att utveckla material 
etc. samt hjälpa till med 
marknadsföring. 
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Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

Direktanslutna 
pågåend
e John-Erik 0 kr 0 kr aug  

Finns en tanke om att 
VU kan ta med detta 
till sina distrikt 

- Kansliet informerar i olika 
kanaler 

Novemberutmaningen 
pågåend
e Eric 46 750 kr 0 kr 

Novembe
r 

Ha kontakt tidigare i 
tid med distrikten så 
att vi kan 
distriktsanpassa 
utmaningarna. 
Kommer inledas i 
slutet på sommaren. 
// Finns en tanke om 
att uppmuntra att 
UNF:aren genomförs 
- samtal med Linda T 
är inledda. 

- ta fram en grafisk "profil" 
(IN,ET) - i slutet på sommaren - 
göra ett utskick, sedan ringa runt 
(ET) 

Ledda samtal 

Ej 
påbörja
d 

Eric och 
Max 30 250 kr 0 kr hösten... 

ET har pratat med LT 
- ledda samtal under 
förbundsamlingen 
var inte aktuellt. // 
Pengarna löses upp 

 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-11-07–09 

23 (169) 

Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

Medlemsökningssamling 

nedlagd 
(på 
mötet 
21/8) 

Eric och 
Max 40 000 kr 0 kr 15-17 aug 

ej påbörjad inget av 
tidigare alternativ 
funkade. Finns en 
tanke om att göra 
tidigt nästa år - 
tankarna tas med i 
nästa taktiska plan. 
För året är projektet 
nedlagt.  

 

JUNF-samarbete 

  

41 750 kr 
2 03
7 kr 

 

JUNF-gruppen har 
haft möte och är på 
gång. 

-LJ ska prata med Nathile 
Carlryd  

Övergångsmanual 
Pågåend
e Lina 

   

dessa två slås ihop 
och gruppen tar fram 
något enklare 
material - ex. ska ett 
vykort tas fram och 
skickas i okt, sedan 
får de motdrag i dec. 

-Lina och Linda ska påbörja 
arbetet med JUNF material.  
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Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

Övergångskit 
Pågåend
e Lina 

   

funderar på att ta 
fram en unf+junis 
merge i grafiskt 
material 

 

Kick-off 
Pågåend
e Lina  

   

Wendelsberg är 
bokat. Finns en tanke 
om regionala kick-
off'er 

-Gruppen ska ta beslut om hur 
det blir med JUNF-kickoff i höst.  

Ledarinspiration/pilotdistr
ikt Väntar Lina 

     

Fokusgrupper 

  

135 000 kr 
9 88
9 kr 

   

Förortssatsning 
Pågåend
e Eric 33 750 kr 

  

vi deltar i DEMO 
(LSU's projekt). 
Nathalie C deltar i 
planeringsmöten + 
för dialog med 
Stockholms distrikt 
för deltagande på 
tema-dagar i 
Södertälje 

- ET & IN följer upp med 
Nathalie C 
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Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

Datorspelare klar Max 33 750 kr 

  

UNF deltar på DH 
Summer, just nu letas 
det UNF-deltagare 

- Max kollar på möjlighet att 
delta på winter DH + se över 
koncept 

Straight Edge Klar 
Eric och 
Max 33 750 kr 

  

2 deltagare har 
utsetts, vad som är 
kvar är för Max att 
prata med Andy, samt 
deltagarnas resor 
behöver bokas.  

- Max gör en 
uppföljning/avslutning/utvärder
ing med Nathalie C 

Konventare 
Pågåend
e John-Erik 33 750 kr 

 

24-27 juli 

har blivit försenat pga 
fick ej komma in på 
uttänkt konvent. 
konventen är lite 
svåra att flörta in sig 
hos. 

 Profilmaterial 

  

25 000 kr 0 kr 
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Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

Värvarfoldrar 
Pågåend
e Max 

  

klara och 
tryckta 
innan 
skolstarte
n 

 

IN ger st.kom i uppdrag att 
genomföra en ny offertförfrågan.  
St. Kom beslutar om företag, 
utskottet har sista ordet i lay-
outen, Max & St.Kom diskuterar 
koncept. 

Specialnummer av 
Motdrag Väntar Max 

   

ligger på is tills 
värvarfoldrarna är 
klara. koncept finns.  

- Max återkommer i slutet på 
oktober med innehållsidéer till 
de olika numren.  

Övrigt 

   

0 kr 

   

Förändrade värvarpremier 
Pågåend
e 

John-Erik 
och Eric 80 000 kr 0 kr 

maj's 
utgång 

behöver byggas ett 
nytt premiesystem 
för föreningarna, 
idéerna finns men 
nivåerna behöver 
sättas + vilka premier 
det ska vara. Skiss är 
klar 

 

Fler betalsätt Väntar 
Eric och 
Imse 35 000 kr 0 kr 

 

inväntar 
webbprocessen 
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Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

Det digitala 
medlemsskapet Klar John-Erik 0 kr 

  

inväntar 
webbprocessen MJ & J-E pratar ihop sig  

Implementering av Snacka 
Fest 

Pågåend
e 

Eric+övriga 
utskottet 0 kr 

  

processen skjuts fram 
till hösten 

IN återrapporterar vad 
kampanjledarna har kommit 
fram till 

Videoklipp 

Ej 
påbörja
d Max 0 kr 

   

- ET ska skicka info till Max + 
båda återkommer med 
diskusionsunderlag till utskottet 
gällande innehåll i klippet. 
"Någon" ordnar fram en offert.  

Igenkänningsundersökning 

Ej 
påbörja
d 

Eric och 
drogpolitisk
a 40 000 kr 0 kr 

  

- ET hör me YouGov vad saker 
kostar 

Projekt på uppdrag av FS 
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Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

Förebyggshöjdaren 
Pågåend
e Max 175 000 kr 0 kr 

5-7 sep // 
31 okt - 
2nov // 21-
23 nov 

Har andra 
planeringsmötet sön 
8:e juni. Datumen är 
ändrade (utskottet 
beslutade att flytta 
helg 1 till 5-7sep, samt 
helg 2 till 31-2okt/nov 
- samt kortar ner helg 
2 till 3 dagar) 
Gällande 
uppföljningsaktivitet 
så går det inte att 
skjuta till pengar, 
utskottet kan internt 
omfördela och 
höjdar-ledarteamet 
väljer lite hur de 
lägger upp sin budget - ET säger till LT att ringa MJ 

Mässa på DSS Klar Eric 

     

Hög medlemsomsättning 
(strategiworkshop) Väntar Utskottet 

   

Vi tar med oss frågan 
till vårt 
strategiarbete.  - tas med till framtida möte 
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Projekt Status Ansvarig Budget Deadline Läge Kvar att göra 

Fler blir nyktra, men många 
kvar att värva 
(strategiworkshop) Väntar Utskottet 

   

Vi tar med oss frågan 
till vårt 
strategiarbete.  - tas med till framtida möte 

Rörelsegemensam 
verksamhet 
(strategiworkshop) Nedlagd Utskottet 

   

Vi valde att skjuta 
ifrån oss frågan.  
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Rapport från Organisationsutskottet (punkt 6 f, bilaga § 11:7) 

Medlemmar i utskottet: Lina Boberg, Linus Henriksson, Linda Tjälldén, Andreas Jansson och 
Jobjörn Folkesson. 

Möten: Utskottet har setts på utskottshelgen samt hörts över Skype den 13 oktober. 

Nuläget/Djupdykningar 

Arbetet under perioden har bestått av avslutning av projekt samt av planering inför 
nästkommande år. 

Framtiden 

Utskottet laddar upp för årets sista specialister och förbereder den stundande 
årsmötesperioden. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Lina Boberg 
Stockholm, 2014-10-29 
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Bilaga: Projektuppföljning 

  Status Ansvarig Utfall Läge 

INTERN KOMMUNIKATION   Linda     

Föreningsportal Påbörjat Linda 
 

Pågående, visas upp på novembermötet.  

Uppdatera strategier och policyer Påbörjat Linda 
 

Arbetet pågår. 

Interndebatt Påbörjat Linda 
 

Arbetades med på förbundssamlingen.  

DEMOKRATI         

Implementering av grundsatser Påbörjat Lina 
 

Tryck av affischer. 

Årsmöten Färdigt Lina 
Drygt 10 000 kr 
blir över 

Årsmöten är genomförda, rapporterade 
och bidrag är utbetalda. 

Genomgång av UNF:s demokratiska 
struktur 

Färdigt Lina 
 

Med fokus på föreningar och allt som rör 
dom, typ bidragsregler och stadgar. 

BILDNING         

FSS:er Påbörjat Linda 
 

Redigering av materialet pågår, det ska 
vara klart innan årets slut.  

NBV Påbörjat Linda 
Ca 17 000 blir 
över 

Det löpande arbetet pågår som vanligt. 
Arbetet med SXE-turnén är avslutat och 
dialog om en till omgång pågår. 
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  Status Ansvarig Utfall Läge 

Specialister Påbörjat Linda 
Minst 50 000 blir 
över 

Flera specialister ska genomföras nu i 
slutet av året. 

Uppdatera material Påbörjat Linda 
 

UNF:aren Avancerad arbetas det med just 
nu. En översyn håller på att göras av alla 
UNF:s material (inventering typ) och 
något slags styrdokument för UNFs 
material har påbörjats där lite riktlinjer 
och ett stort antal frågor har skrivits ned. 

Pumpen Påbörjat Lina 
 

Har pushat på för att få in flera lag.  

Topputbildning ledarskap Inställd Linda 54 000 kr över Ställs in pga för få deltagare 

Förbundssamlingen Färdigt Linda 
Drar över kanske 
10 000 kr 

Arbetet pågår 

LEDARSKAP         

Implementera ledarsyn Påbörjat Andreas 
 

Implementerades på förbundssamlingen. 

STÖD TILL LANDET         

Distriktsordförandenätverk Påbörjat Lina 
 

Överenskommelser är slutna med 
Wendelsberg, två helger har varit.  

Distriktskassörsutbildning Påbörjat Lina 
 

Överenskommelser är slutna med 
Wendelsberg, en helg har varit.  
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  Status Ansvarig Utfall Läge 

Pengar att söka Färdigt Linus 
 

Förslag inför nästa år finns till 
novembermötet.  

Distriktsbidrag Färdigt Linus 
 

Förslag inför nästa år finns till 
novembermötet.  

Distriktsstyrelsesamling Färdigt Lina 
Drog över 50 000 
kr.  

Utvärdering är gjord och kommer att 
skickas ut. Schemat ligger på drive. Några 
föreläsningar blev inspelade. Generellt är 
det för dyrt att vara på Tollare med den 
budget vi har, utskottet ser över var vi kan 
vara annars.  

Arbetshelger Färdigt Linus 
Runt 20 000 kr 
över 

Distrikten har gjort arbetshelger, 19 
distrikt har fått pengar utbetalda. 

Framtagande av underlag Färdigt Linus 
  

UTREDNINGAR         

Gemensamt bokföringssystem Påbörjat Lina 
 

En sammanställning hur läget ser ut i 
landet ska genomföras.  

Arrangörskap, Entreprenörskap och 
Ledarskap 

Ej påbörjat Andreas 
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Rapport från Globala utskottet (punkt 6 g, bilaga § 11:8) 

Linn Heiel Ekeborg, Lucas Nilsson, Elon Larsson, Viggo Stahle, Nathalie Carlryd 

Nulägesrapport 

Vi har fått en ny utskottsmedlem, Elon Larsson. Vi håller på att avsluta projekt och som det ser 
ut kommer vi att genomföra nästan alla. Utbytesprojekten har gått mycket bra och nästan alla 
pengar är slut. Vi har även kommit igång med insamlingsprojektet och Actionweekend är 
planerad i november. 

Sedan senaste förbundsstyrelsemötet har utskottet haft en utskottshelg, samt två skypemöten 

Projekt Pengar 
använda 

Pengar 
avsatta 

Ansvarig 
person 

Läge med projektet 

Globalt 
utbytesprogram 

50 000 50 000 Linn Heiel 
Ekeborg 

Tre distrikt har sökt och fått pengar. 
Potten är slut  

Guide till 
internationella 
utbyten 

0 0 Linn Heiel 
Ekeborg 

Klart. Vi ska sprida guiden mer 
under nästkommande år. 

Wild in Schweiz 105 000 105 
000 

Viggo Stahle Utvärdering gjort. Mycket nöjda 
deltagare. Projektet är avslutat 

IOGT 
International 
Congress 2014 

50 000 50 000 Linn Heiel 
Ekeborg 

Under v. 44 är gruppen iväg på 
kongress i Thailand. 
Planeringsarbetet har gått mycket 
bra och de har bland annat planerat 
UNFs deltagande på en 
verksamhemsmässa under 
kongressen. Vi ska även blogga 
under veckan och försöka sprida det 
till våra medlemmar. 

General Donation 
Strategy Group 

0 0 Linn Heiel 
Ekeborg 

Vi hade en Världensbarntävling med 
5 deltagare som fick gå på bland 
annat Världens barngalan. Vi håller 
även på med ett Vänner i Världen-
projekt tillsammans med 
kommunikatören som kommer att 
lanserad den 1 december. 

Skandinavisk Typ allt 40 000 Viggo 
Stahle/Linn 

När ni läser detta ska två unfare ha 
varit på ett seminarium i Tyskland. I 
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samverkan Heiel 
Ekeborg 

november åker 5-7 unfare till Norge 
på en workshop. Vi har redan fått in 
flera intresseanmälningar till detta. 

Global Youth 
Advocacy and 
Action Groups 

0 20 000 Lucas 
Nilsson 

Inväntar Actionweekend, men 
tanken är att starta upp en grupp i 
november 

Global Youth 
Advocacy and 
Action Weekend 

0 25 000 Lucas 
Nilsson 

Det har gått ut information om 
helgen och vi söker deltagare. Har 
även kommit ut ett nytt 
Gloddenavsnitt. Helgen äger rum 
15-16 november. 

Sprid budskapet! Typ allt 20 000 Lucas 
Nilsson 

Inget nytt har hänt sedan sist.  

Active och 
Nordgus 
seminarier 

18 000 18 000 Viggo 
Stahle/Anna 
Thor 

Inga fler seminarier är planerade i 
år. 

Folk High School 
Enquiry 

0 0 Lucas 
Nilsson 

Folkhögskolorna verkar ha svårt att 
svara på mejl och telefon, men 
Lucas jobbar på. 

Volontärshjälpen 0 0 Viggo Stahle Vi har bollat över projektet till 
kansliet. 

 

Mål 

Målet är att ha startat minst en Actiongrupp när året är slut. Vi kommer också lansera ett paket 
som man kan köpa till förmån för vår interna insamling. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Linn Heiel Ekeborg 
Hjälteby, 2014-10-17  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-11-07–09 

36 (169) 

Rapport från Arbetsutskottet (punkt 6 h, bilaga § 11:9) 

För perioden 8/9 till 29/9 2014 

Medlemmar i utskottet 

Eric Tegnander (ordförande), Anneli Bylund, Thomas Ahlström, Lucas Nilsson, Linda 
Tjälldén samt Imse Nilsson som handläggare. 

Fattade beslut 

Arbetsutskottet har under perioden fattat följande beslut: 

Vid mötet den 23/9 (Framflyttat från 9/9) 

• Fastslagande av PAS-fördelning i enlighet med förslaget om totalt 95 700 kronor. 

• Beviljat anslag till UNF Norrbotten för nordiskt utbyte om 13000 kronor. 

• Beviljat anslag till kansliets fortsatta upprustning om 80 000 kronor. 

• Beviljat anslag till arrangemang av Edge Day i Norrköping om 15 000 kronor. 

• Beslut om att utse Elizabeth Martinez Ramos till representant i Nordgu:s 
valberedning. 

Vid mötet den 7/10 

• Beslut om att utse Isabelle Benfalk till ombud vid LSU:s representantskap samt att ge 
Eric Tegnander i uppdrag att komplettera med ytterligare en person och återkomma 
till AU. 

• Avslagande om ansökan från UNF Skaraborg på 33 000 kronor för 
medlemsökningsarvodering. 

• Beslut om att ge Eric Tegnander i uppdrag att underteckna ett remissyttrande som 
driver linjen om att kompensera ungdomsorganisationer för den 
ökade arbetsgivaravgiften, detta i form av ökade statsbidrag. 

Överklaganden 

Arbetsutskottet fick den 20:e oktober in tre överklaganden från Max Johansson, i egenskap av 
distriktsordförande i UNF Skaraborg. Dessa behandlas som separat punkt under styrelens 
möte. 

Framtid 

Nästa möte äger i skrivande stund rum den 11:e november klockan 19.00. 

 

Eric Tegnander 
Stora Essingen, 2014-10-27 
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Rapport från förbundsordförande Malin Thorson (punkt 6 i, 
bilaga § 11:10) 

Gäller period: 8 september – 9 november. Antal 48-timmarsledigheter: 3. 

Det känns inte som om det var så länge sen jag skrev min förra ordföranderapport men det har 
varit en intensiv period och mycket har hunnit hända. 

Organisation och fältarbete 

Ute i landet hade jag förutom mitt vanliga faddrande möjlighet att besöka Örebro under UNF 
till Alla vilket var roligt och inspirerande. Jag besökte även Distriktsordförandenätverket och 
fick möjlighet att diskutera med våra distriktsordföranden vilket alltid är givande. Utöver det 
hade jag många spännande diskussioner under förbundssamling som jag fick ett visst praktiskt 
ansvar för på plats vilket jag tyckte var roligt och blev bra. Så det har varit mycket samtal med 
olika medlemmar under perioden vilket känns kul! 

På förbundsnivå har vi arbetat på i demokratiprocessgruppen och börjar se slutet på arbetet i 
hemsidesgruppen även om det är en bit kvar. I mitt LSU-uppdrag har jag avslutat mitt arbete 
med förslaget till LSU:s idéprogram som kommer diskuteras på deras årsmöte i november. 
Under perioden har jag genomfört utvecklingssamtal med halva förbundsstyrelsen. Det har 
känts helt rätt att flytta samtalen från sista vårterminen till nu på hösten men samtidigt känns 
det som att det här är samtal man skulle vilja ha hela tiden och jag tänker kring hur jag kan följa 
upp samtalen under sista perioden. 

På kansliet har jag deltagit i anställningsprocessen av en ny redaktör för Motdrag. Jag tycker 
den här typen av frågor är spännande och eftersom vi hade väldigt många bra sökande var det 
en mycket rolig process. 

Politik och påverkan 

Det har hänt mycket inom det drogpolitiska området under perioden. I utskottet har stort 
fokus legat på att ta fram en taktisk plan och på att få ihop utskottet efter förändringen av 
sammansättningen. Vi hade en bra utskottshelg och jag upplever att utskottet har goda 
möjligheter att nå våra mål och jag försöker stötta alla utskottets medlemmar i det. Under 
förbundssamlingen gjorde jag en satsning på drogpolitisk debatt. Detta tog sig bland annat 
formen av ett Debattle som blev mycket uppskattat och förhoppningsvis kan bli ett 
återkommande inslag i UNF. 

Annars har mycket av min arbetstid gått åt till nationell politik. Det har varit ett riksdagsval 
och regeringsskifte och vi börjar nu få en översikt kring vilka personer som kommer hantera 
våra frågor och vilka processer som är viktigast för oss att bevaka. Parallellt med det har jag 
börjat arbeta upp kontakter med de partipolitiska ungdomsförbunden. Här har vi inte samma 
traditioner som bland riksdagspartierna så det kan ibland gå trögt men jag är övertygad om att 
det är en bra satsning för framtiden. 
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Utöver detta är jag vald som ombud till IOGT Internationals kongress i Cha Am, Thailand som 
ligger strax innan vårt förbundsstyrelsemöte. Väldigt roligt att ha en chans att representera 
UNF i vårt internationella paraplyorgan och att träffa medlemar från vår världsomspännande 
rörelse. 

Personlig utveckling och arbetssituation 

Det är ständigt utvecklande att vara förbundsordförande och ofta väldigt roligt och givande. 
Det som är minst roligt är att jag vill mer än jag hinner vilket ibland leder till stress. Som 
förbundsordförande är det ständiga avvägningar mellan arbete och vila. Under den här 
perioden har det varit mycket arbete (inte minst helger)och därför är det dags för mer vila. Jag 
hoppas att min resa till Thailand där jag också stannar kvar några dagar extra kommer hjälpa 
till att ladda batterierna och jag planerar också att ta ordentligt med ledigt runt jul. 

I oktober deltog både jag och Eric i en arbetsrätts utbildning genom LSU Metodo som var 
väldigt givande. Jag går också LSU:s Ordförandenätverk som är en mycket bra möjlighet till 
både kompetensutveckling och att få råd och bollplanka med fantastiska personer. Utöver det 
så har jag Lina Boberg som kontaktperson och tidigare mentorer och bekanta inom 
civilsamhället som jag kan vända mig till vilket är en trygghet i uppdraget. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Malin Thorson 
Cha Am, 2014-10-26 
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Rapport från förbundsordförande Eric Tegnander (punkt 6 j, 
bilaga § 11:11) 

För perioden 8/9-29/10 

Medlemsökning och attitydpåverkan 

Arbetet med medlemsökningen har under perioden varit skiftande. Jag har tillsammans med 
generalsekreteraren tagit fram en plan för höstens arbete med frågan, som följts till viss del. I 
detta har ingått dels att kommunicera värdet av att bli fler i olika kanaler, vilket bland annat 
resulterat i ett tal på förbundssamlingen och en ledare på temat i Motdrag. Parallellt med detta 
har jag också försökt prioritera kampanjarbetet med Novemberutmaningen, vilket varit lite 
svårt med tanke på att verksamhetsplanering inför nästa år tagit mycket av mitt fokus. Min 
förhoppning i skrivande stund är dock att vi ska få en rimlig uppslutning kring värvarmånaden 
och kunna få in många nya betalande medlemmar. Arbetet med planeringen inför nästa år 
visar också på många lärdomar, där vi dels har blivit bättre på att prioritera mellan olika 
projektspår och dels försöker skapa en ännu bättre helhet. Det känns väldigt glädjande. 

Arbetet med attitydpåverkan har under perioden handlat väldigt mycket om att föra fram de 
linjer som jag uppfattat från styrelsens möte i september, men också om att skriva en 
attitydpåverkande utskottsverksamhet inför nästa år. Periodens höga arbetsbelastning har 
gjort att vissa saker fallit mellan stolarna, exempelvis arbetet med styrelsens arbetsgrupp. Den 
delen av arbetet är i dagsläget något ospecificerad, vilket har försvårat för mig. Min ambition är 
verkligen att prioritera just den biten högre under det som återstår av året. 

Styrelsearbete 

Det övriga styrelsearbetet har varit ganska spritt under perioden. Jag har lett arbetet i 
kongressgruppen och VUF-gruppen samt arrangerat utskottsarbetshelgen. Utöver detta har 
jag också genomfört utvecklingssamtal med fyra personer i styrelsen. Allt detta har till viss del 
varit tidskrävande, men också väldigt givande och lärorikt. Arbetsbelastningen har som sagt 
varit hög under perioden, men när jag tänker tillbaka har det för mig personligen präglats av 
mycket glädje. 

Eftersom perioden varit intensiv har jag prioriterat ned en del av mina uppgifter. En del saker 
har varit medvetna, medan en del har varit omedvetet. Tyvärr känner jag att jag gjort en del 
felprioriteringar under perioden och exempelvis gjort flera resor i landet. Det är något jag tar 
med mig inför framtiden, att under den här perioden (Och även under mars-april.) inte åka på 
resor till fadderdistrikt eller andra punktinsatser i landet. Det får istället hänvisas till början 
och sluten av terminerna. 

Personlig utveckling 

På ett personligt plan har perioden känts tuff. Den höga arbetsbelastningen och framförallt det 
stora antalet resor i landet (Minst en, ofta två per vecka.) har gjort att jag glidit ur mina rutiner 
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och haft svårt att hitta utrymme för ledighet. De två sista helgerna i oktober har jag dock varit 
ledig, vilket verkligen har gjort en stor skillnad. En lärdom från detta är att i fortsättningen 
prioritera ledighet och mitt privatliv. Utöver arbetsbelastningen känner jag definitivt att det 
skett en tydlig utveckling sedan förra hösten. Det är fortfarande väldigt mycket som jag inte 
känner mig nöjd med och där inser jag att jag fortfarande har en utveckling att göra, men jag 
känner mig mer trygg i att leda olika processer och märker av att jag fått en annan typ av rutin i 
mitt arbete. 

Under perioden har jag genomfört utvecklingssamtal med styrelsens kontaktperson Lina 
Boberg och också haft en del kortare avstämningar med henne. Det har varit väldigt värdefullt i 
och med att det varit mycket att tänka på. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Eric Tegnander 
Stora Essingen, 2014-10-27 
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Rapport från kongressgruppen (punkt 6 l, bilaga § 11:12) 

För perioden 8/9 till 29/9 

Bakgrund 

Kongressgruppen har nu arbetat i knappt ett år. Gruppen består som tidigare av Eric 
Tegnander, Lina Boberg, Linda Tjälldén, Nicole Steegmans, Anneli Bylund samt Imse Nilsson 
som handläggare. Gruppen har under perioden sammanträtt vid två tillfällen, fysiskt den 12:e 
oktober i Stockholm och digitalt via Skype den 16:e oktober. Under perioden har också 
förbundssamlingen genomförts på plats i Lund, vilket både gav tillfälle att ta pulsen på 
kongressorten och att inleda rörelsens demokratiska process fram till kongressen så smått. 

Nuläge 

I nuläget är de olika ansvarspositionerna under tillsättande. Vi har försökt att i så stor 
utsträckning som möjligt lägga ut genomförandeansvaret på personer utanför gruppen. Vi 
som sitter i gruppen kommer istället ha ett mer taktiskt och uppföljande ansvar för 
kongressen. Vi har också kommit väldigt långt fram i arbetet med temaspåren, det som tidigare 
har kallats verkstäder. 

Kontakten och samarbetet med bestyrelsen fortsätter och har under perioden handlat mycket 
om att konkretisera vem som har ansvar för vad, inte minst i samband med avtalsskrivning. 
Detta har också ökat behovet av kontakt över förbundsgränserna, vilket vi ser positivt på. 

Framtid 

Alla ansvarspositionerna kommer troligen vara tillsatta i början av november, vilket innebär 
att vårt arbete går in i ett nytt skede. De olika ansvariga utgår från de uppdragsbeskrivningar de 
fått från oss, vilket innebär att vi framöver framförallt kommer ägna oss åt uppföljning och, vid 
behov, en viss vägledning av de ansvariga. Detta gör i sin tur att behovet av och karaktären på 
våra fysiska möten kommer förändras något. Nästa möte är i skrivande stund planerat till 
måndagen den 10:e november. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Eric Tegnander 
Stora Essingen, 2014-10-27 
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Rapport från generalsekreterare Imse Nilsson (punkt 6 m, bilaga 
§ 11:13) 

Personal 

UNF:s nya Redaktör/Kommunikatör med ansvar för Motdrag, Lina Mattebo, gjorde sin första 
dag på UNF den 23 oktober och har sedan dess fått en introduktion till jobbet samt börjat sätta 
sig in i sista numret av Motdrag för året. 

En annan rekrytering som är på gång är tillsättandet av nästa års Politiska Assistent för EU-
frågor. Det kom in många bra ansökningar, om än väldigt få UNF:are, och tillsammans med 
Irma på IOGT-NTO har intervjuer genomförts. Vem det blir ska bli klart vilken dag som helst. 

Kompetensutveckling 

I mitten på september hölls den första träffen av LSU:s Generalsekreterarnätverk. Nätverket 
består av ca 10 stycken Generalsekreterare/Förbundssekreterare/Kanslichefer från LSU:s 
medlemsorganisationer. Under ett år kommer vi ses ca 6 gånger, nästa höstträff är planerad för 
samma vecka som November FS är och kommer att vara en längre träff för att vi verkligen ska 
lära känna varandra, vilket kommer bli en väldigt trevlig sammankomst. 

UNF akademin har haft höstterminens andra träff, som hölls i Örebro, sista träffen kommer 
att genomföras i december i anslutning till den rörelsegemensamma jul-lunchen. Samtal är 
påbörjat med Tollare inför framtidens UNF-akademi. 

Samverkan 

Våra Gårdar har sedan ca 1 månad en ny VD på plats. Thomas Ollie kommer senast från NBV 
Stockholm, vi har haft ett första möte för att prata lite om hur UNF ser på fastighetsfrågan och 
hur samarbetet idag funkar/kan förbättras. Efter November-FS och de beslut som tas där 
kopplat till fastigheter kommer vi ha ett uppföljningsmöte inför nästa års verksamhet. 

På kansliet har vi välkomnat Actives nya EVS volontärer som började efter sommaren och som 
kommer vara på Actives kontor i ett år. 

Nya avtal 

Inga nya avtal. 

Övriga processer 

Under perioden har jag deltagit i planeringen och genomförandet av Förbundssamlingen, 
samt påbörjat den rörelsegemensamma planeringen av Kongressen tillsammans med IOGT-
NTO, Junis och NSF. Jag har haft löpande samtal med Irma och Sophie kring hur arbetet med 
Brysselkontoret går. Under perioden då vi inte haft en redaktör för Motdrag så har jag varit 
ledande i sammanställningen av nummer 5 tillsammans med Sophie och Kajsa. Vidare har 
Verksamhetsutvecklarfördelningsgruppen haft ett antal sammanträden jag deltagit i och 
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likaså Ekonomiarbetsgruppen. Jag och Eric har tillsammans med kampanjledarna löpande 
avstämningar av Attitydpåverkanskampanjen. Sist men inte minst så har jag och Linda haft 
möten kring UNF:s resepolicy, samt tillsammans med Kajsa återupptagit arbetet med att se 
över alla UNF:s material. 

Ekonomi 

Processen med 2014 års årsrevision har påbörjats då revisorerna under sista veckan av oktober 
kommer att påbörja granskning av styrdokument etc. Inget övrigt att rapportera. 

Övrigt 

Inget övrigt att rapportera 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Imse Nilsson 
Stockholm, 2014-10-23 
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Rapport om PAS 2014 (punkt 6 n, bilaga § 11:14) 

I skrivande stund är PAS 5’s fördelning ej gjord, PAS-rapporten innehåller därför endast en 
summering av årets tidigare 4 omgångar. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås 

Att notera rapporten 

Imse Nilsson 
Stockholm, 2014-11-03
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PAS 2014 

 PAS 1 (1/2) PAS 2 (1/4) PAS 3 (1/6) PAS 4 (1/9) PAS 5* (1/11) TOTALT 

Fördelning av PAS per omgång 

Summa tänkt per omgång 160 000 kr 160 000 kr 160 000 kr 160 000 kr 160 000 kr 800 000 kr 

Summa beviljat per omgång 173 200 kr 166 660 kr 112 500 kr 95 700 kr 
 

548 060 kr 

Totalbelopp (alla ansökningar) per omgång 381 700 kr 426 320 kr 305 286 kr 195 311 kr 
 

1 308 617 kr 

Antal som blivit beviljade per kriterium 

KRITERIERNA; 
      

Utveckling av föreningsverksamhet. 1 3 4 4 
  

Egna konceptutbildningar enligt 
bildningssystemet, t ex samverka med andra 
organisationer.  

2 1 1 1 
  

Utåtriktade arrangemang i värvningssyfte. 8 11 10 3 
  

Folkbildning, opinionsbildning och aktivism vad 
gäller alkohol som utvecklingshinder. 

0 0 0 0 
  

Lokalt påverkansarbete. 1 0 3 2 
  

Flera olika 5 3 2 1 
  

N/A 5 3 1 0 
  

TOTALT 22 21 21 11 
  

Fördelning som blivit beviljade. Uppdelat per distrikt, förening, övrigt 

Distrikt 10 5 12 9 
  

Föreningar 10 14 8 3 
  

Övrigt 2 2 1 0 
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TOTALT BEVILJADE 22 21 21 12 
  

Fördelning alla som sökt. Uppdelat per distrikt, förening övrigt 

Distrikt 17 15 22 13 
  

Föreningar 22 23 12 6 
  

Övrigt 2 2 1 1 
  

TOTALT ANSÖKT 41 40 35 20 
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Rapport från NSF (punkt 6o, bilaga § 11:15) 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

att till protokollet notera rapporten från NSF enligt bilaga. 

Linn Ternefors 
2014-09-04 
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Rapport från NSF till Riksstyrelsen 

Arrangemang/aktiviteter 

Traditionellt midsommarfirande anordnades som vanligt på vår anläggning Kungshols kurs- 
och lägergård utanför Rättvik. Veckan därefter genomfördes den rörelsegemensamma 
Sommarfestivalen i Mora. NSF:s förbundsordförande var på plats liksom personal som hjälpt 
till att planera arrangemanget. Tyvärr hade vi inte några fler deltagare, även om flertalet av 
deltagarna från IOGT-NTO också är engagerade i NSF. 

Samtidigt som Sommarfestivalen pågick genomfördes ledarutbildning Patrull Solvarg, också 
den på Kungshol. Det var högt tryck på kursen som fick utökas med en patrull till 36 deltagare 
mot normala 30. 

I början av sommaren anordnades traditionsenlig konfirmation på Scout Camp Ransberg. På 
Ransberg har det varit mycket aktivitet hela sommaren och stiftelsen har haft stor hjälp av 
årets sommarjobbsvolontärer som hjälper till att driva anläggningen sommartid. I slutet av juli 
bjöd Ransberg också in till firande med anledning av att anläggningen varit i NSF:s ägo i 50 år. 

Två arrangemang har genomförts i fjällmiljö, fjällvandringen HajkaJämt som lockade ett 20-tal 
deltagare samt vår kurs med fokus på ideologi, friluftsliv och program för utmanarscouter som 
i år lockade 14 deltagare till vår anläggning i Storvallen. 

Sommaren avslutades med Scouternas gemensamma läger Vilda. Ett lägerkoncept med flera 
mindre läger runt om i landet som knöts samman med gemensamma aktiviteter över länk och 
gemensamt program och profil. Utöver detta har kårer och distrikt anordnat kår- och 
distriktsläger runtom i landet. 

Strategiarbete 

Arbete pågår just nu med att stämma av hur långt vi har kommit i vårt strategiarbete på 
förbundsnivå. 

Medlemsutveckling 

September är en intensiv rekryteringsmånad för alla våra konsulenter. Parallellt med 
rekryteringen genomför konsulenterna många kårbesök. Ett trettiotal av våra kårer har valt att 
arbeta med strategin på kårnivå genom På Väg, vilket innebär ungefär hälften av våra mest 
aktiva kårer (de som är godkända enligt MUCF). Kårerna utvärderar varje strategidel och har 
uttryckt att det är positivt att samla kårens ledare och utmanare, det blir en stor gemenskap 
och att det är kul att tillsammans få prata om framtiden och att alla är med och bestämmer 
riktning för arbetet. 

Scouterna 

Scouternas nya biträdande GS tillträder sin tjänst nu i september. Scouterna förbereder för 
fullt för stämman som hålls i Kristianstad 22-23 november i år. NSF:s förbundsstyrelse tycker 
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att det är viktigt att våra kårer utnyttjar sina demokratiska rättigheter på detta möte och har 
därför beslutat att subventionera hela deltagaravgiften exkl. resa och ev. hotell för alla NSF-
ombud. 

Personal & organisation 

Innan sommaren anställde vi Lina Kurttila som biträdande GS med medlemsstrategiskt fokus, 
som tar över arbetsledningen av konsulenterna efter Jenny Kindgren. Jenny K har nu efter 
sommaren tillträtt sin nya tjänst som biträdande GS med ansvar för strategi och intern 
utveckling. 

Vår nya Administratör Malin Håkansson hann få en kort introduktion innan sommaren och är 
nu tillbaka efter några veckors sommarledighet. 

Den 11 augusti tog undertecknad över ansvaret som Generalsekreterare i och med att Jenny 
Lindberg gick på föräldraledighet den 29 augusti. 
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Rapport från Junis (punkt 6 p, bilaga § 11:16) 
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Rapport från IOGT-NTO (punkt 6 q, bilaga § 11:17) 

Vårt fokus på följande mål fortsätter: 5 000 nya medlemmar, 500 fester, 50 nya föreningar eller 
verksamheter och en höjning av alkoholskatten på minst 5 procent. Denna rapport fokuserar 
på dessa mål, vad vi hittills har gjort och vad vi kommer att göra under året. 

 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

att till protokollet notera rapporten från IOGT-NTO enligt bilaga. 

Peter Moilanen 
2014-09-04 
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Rapport från IOGT-NTO till Riksstyrelsen 

 

5 000, 500, 50, 5 är årets siffror 

De fyra prioriterade målen är direkt hämtade från den av kongressen fastställda Mål och 
verksamhetsinriktning som gäller för 2014–2015. Nu har lite mer än halva tiden gått och detta 
är ett försök att summera framgångar och utmaningar. 

5 procent höjning av alkoholskatten 

Det är viktigt att förståelsen för den restriktiva alkoholpolitiken är fortsatt stark och att vi som 
organisation och rörelse är väl rustade för att bedriva ett starkt påverkansarbete. Målsätt-
ningen inför detta supervalår är att vi ska prata med samtliga riksdagskandidater och be dem ta 
ställning för en höjd alkoholskatt. Målet att alkoholskatten ska höjas är egentligen redan 
uppnådd då det i dessa valmanifesttider i princip råder konsensus kring att alkoholskatten ska 
höjas. Det återstår dock att se i vilken utsträckning och på vilket sätt. 

Inför valet prioriterade vi om fråga och valde att lyfta upp alkoholreklamen. I vår kampanj 
alkoholstör.se som nu rullat ett bra tag kan vi konstatera följande: 

• 17 800 förfrågningar och påminnelser har skickats ut av personer via sajten till 
toppnamnen på riksdagslistorna. 

• Totalt har 14 000 unika användare besökt kampanjsidan sedan lanseringen. 

• Vår kampanjfilm – musikalen har visats 11 700 gånger. 

• Totalt har 1 800 unika personer varit med och ställt frågor till politiker – många av dem 
är inte medlemmar. 

• En särskilt person, som inte är medlem, har varit extra engagerad och på egen hand 
skickat 2 700 förfrågningar. 

• Fyra ministrar har svarat. 

• En partiledare har svarat. 

http://iogt.se/wp-content/uploads/mov14_15_2013_webb.pdf
http://iogt.se/wp-content/uploads/mov14_15_2013_webb.pdf


Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-11-07–09 

55 (169) 

• 1 700 kandidater har svarat JA på frågan om de vill se en skärpning gällande 
lagstiftningen för alkoholreklam. 

• 320 har sagt nej på samma fråga. 

• 150 personer har via kampanjen rapporterat in alkoholreklam. 

• Anmälan av alkoholreklam har ökat med 800 procent. 

50 nya föreningar eller verksamheter 

I år har vi gjort det lättare att starta nya föreningar. I kommunikation och fokus läggs mer 
resurser på nya verksamheter. Vi vet i dagsläget att ungefär 20 procent av våra medlemmar är 
engagerade i regelbunden verksamhet på något sätt. Här finns det potential för oss. Vi vet 
också att föreningsformen inte passar alla och har därför definierat ”ny verksamhet” på 
följande sätt: 

• Regelbunden verksamhet (ej enstaka aktivitet) 

• Planerad att pågå över längre tid (>6 månader) 

• Minst tre medlemmar deltar i verksamheten. 

• Organiserad utanför den pågående verksamheten. 

• Den nya verksamheten ska rymmas inom gällande Mål och verksamhetsinriktning 

Hittills i år har vi startat 12 nya föreningar vilket redan är fler än vi gjort de senaste åren. På vår 
konsulentsamling frågade vi också distriktskonsulenterna hur det ser ut med nystartad 
verksamhet. Runt 28 exempel på nystartad verksamhet kom in. Det är allt ifrån föreningar som 
inte haft verksamhet som under året dragit igång eller att distriktet dragit igång after work, 
seminarieserier eller olika kamratstöd. Vi vet också att det finns planer i distrikten att starta 
nya verksamheter och nya föreningar vilket gör att målet med all sannolikhet kommer att 
uppnås. 

500 fester 

IOGT-NTO:are tycker om att ha roligt. På alla våra distriktssamlingar och när vi har pratat om 
detta mål har kommentaren kommit om att det är ett för lågt satt mål. Festen som metod 
genomsyrar allt förbundet gör; på kurskurshelg, distrikts- och personalsamlingar, etc. Temat 
för årets folknykterhetens vecka var fest för alla. När distriktskonsulenterna uppskatter 
antalet fester hittills i år landar vi runt 400 st. Detta gör att vi redan nu vet att vi kommer att nå 
detta mål, vilket är glädjande. Vi kommer troligtvis fira detta med ytterligare en fest. Eller två. 

5 000 nya medlemmar 

Förra året nådde vi vårt uppsatta mål och inför 2014 spände vi bågen ytterligare. Många 
distrikt, dock långt ifrån alla, har egna värvarteam och har kommit igång bra med att planera in 
värvaraktiviteter. Vi konstaterar att det kommer att krävas ytterligare resurser för att nå detta 
mål. En del distrikt är verkligen på fötterna och planerar och genomför värvaraktiviteter men 
långt ifrån alla. Vi genomför nu insatser för att prata om värvningen ytterligare. Därutöver 
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försöker vi hitta andra sätt att nå nya medlemmar. Ett sätt är att värva i digitala arenor eller 
värvning via telefon, vilket vi ska testa i större skala. 

Per den 22 augusti hade 364 olika värvare lyckats värva 1 916 nya medlemmar. Vi hälsar dem 
varmt välkomna till vår rörelse! 
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Rapport från IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete (punkt 
6 r, bilaga § 11:18) 

Status på kontoren 

Sara Heine är nu tillbaka efter föräldraledigheten och arbetar 75 % med rörelsens 
internationella verksamhet. Therese Vall går på föräldraledighet i skiftet oktober/november 
och rekrytering av vikarie för henne pågår. Vi har även ny regional representant i Östafrika 
sedan i juni, Johan Sundqvist. 

Arbetet kring alkohollagstiftning 

Arbetet med att stödja ny alkoholagstiftning eller stärka befintlig lagstiftning fortsätter och 
våra insatser har direkt bidragit till att lagförslag nu diskuteras i Tanzania, Uganda, Vietnam, 
Laos och Kambodja och att policydokument baserade på WHO:s rekommendationer antagits i 
Vietnam. Existerande lagstiftning har stärkts i Mongoliet och det arbetet tar ytterligare steg 
under hösten 2014. Vårt alkoholpolitiska nätverk BAPA i Burundi har deltagit i möten med 
beslutsfattare inför landets nya alkohollagstiftning i juni och nätverket RADAPA i Rwanda har 
genomfört workshops för att stärka regleringen kring alkohol på lokalplan. 

I augusti genomfördes en studieresa till ADIC i Sri Lanka med ett femtiotal beslutsfattare och 
representanter för det civila samhället i Sydostasien. Alla var mycket nöjda och 
förhoppningsvis kan resans innehåll, diskussioner och nätverkande påskynda processen kring 
ny lagstiftning i dessa länder. 

Arbete gentemot svenska biståndsaktörer 

Vi har hållit utbildning kring alkohol som utvecklingshinder för alla handläggare på Forum Syd 
och är nu inbjudna att även hålla en introduktion i frågan för alla Forum Syds 
programavtalsorganisationer. Vi deltar också på Internationella Torget på Bok&Bibliotek för 
att möta allmänhet, lärare men framförallt andra biståndsaktörer. Då Barnkonventionen fyller 
25 år kommer vi där att lyfta barnets rättigheter och hur dessa påverkas av alkohol. 

Världens Barn 

Vi är i år med i kärntruppen igen och är därmed, 2015, garanterade 5 % av insamlade medel. 
Kampanjen kommer i år att få ett nytt utseende och innehåll i TV och radio och 
förhoppningsvis ska detta ge ett ökat insamlingsresultat. Då vårt avtal med Radiohjälpen går ut 
2015 är det viktigt att vi syns i kampanjen för att ha chans att komma med i satsningen fr.o.m 
2016. Att alla lokala radio- (P4) och Svt-stationer runt om i landet har i uppdrag att på olika sätt 
spegla annorlunda och roliga aktiviteter och insamlingar till Världens Barn är förstås även en 
unik möjlighet för oss att synas lokalt! 
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Ny hemsida 

I oktober lanseras vår nya hemsida som beskriver den totala verksamheten, ger information 
till andra biståndsaktörer om alkohol som utvecklingshinder och ger möjlighet att skänka 
pengar eller stödja verksamheten på annat sätt. Denna kan därmed länkas till från respektive 
förbunds egna hemsidor och information om den internationella verksamheten. 

Uppföljning tsunamin 

På annandag jul är det tio år sedan tsunamikatastrofen. IOGT-NTO-rörelsen genomförde en 
enorm insats under katastrofens första skede och fick en stor del av de pengar som SIDA 
avsatte för återuppbyggnad efter tsunamin i Sri Lanka. Nu följer vi upp och minns de insatser 
som gjordes då och vad som hänt i de områden vi byggde upp. Hur ser de ut tio år senare? 
Under oktober kommer det finnas ett studiekit i form av film, texter och bilder som visar vad 
som hände 2004, men framförallt hur situationen ser ut i dessa områden idag. Sara Heine har 
besökt Sri Lanka för att följa upp detta. Vi kommer även att lyfta fram de medlemmar som på 
olika sätt gjorde insatser i samband med tsunamin. 

Uppföljning Östafrika 

Per-Åke Andersson, Kristina Sperkova och Lina Boberg besökte i slutet av augusti våra 
partnerorganisationer i Östafrika och höll utbildningar och följde deras arbete. De deltog även 
på det partnermöte som vårt regionkontor anordnade. 

Revision 

Under september och början av oktober kommer Forum Syd att, genom en konsult, göra en 
revision av verksamheten hos tre av deras största organisationer – däribland oss. Dessa 
revisioner görs med jämna mellanrum. Revisionen tittar på vår verksamhets- samt 
ekonomiadministration, både på kontoret i Stockholm, våra regionkontor samt två-fem 
partnerorganisationer. 
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Ombudsersättningar på kongressen 2015 (punkt 6 s, bilaga § 
11:19) 

Tidigare år har förslag på reseersättning mm för kongressernas ombud tagits fram som ett 
rörelsegemensamt förslag vilket fastställts av riksstyrelsen innan det förelagts de olika 
kongresserna för beslut. 

GS-gruppen* har diskuterat denna handläggning och ser ingen anledning till att riksstyrelsen 
sammanjämkar ett förslag, utan det borde vara fritt för de olika förbundens styrelser att lägga 
fram det förslag man önskar för sin kongress. 

GS-gruppen föreslår därför att riksstyrelsen uppdrar åt varje enskilt förbund att föreslå och ta 
beslut om kongressombudens ersättningar. 

(* generalsekreterarna i samtliga fyra förbund) 

 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

att uppdra åt varje enskilt förbund att föreslå och ta beslut om sina kongressombuds 
ersättningar. 
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Motionsstopp till kongressen 2015 (punkt 6 t, bilaga § 11:20) 

Ur § 2:2 Stadgar för IOGT-NTO, UNF och IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis: 

Varje medlem, förening och distrikt kan skicka motioner till kongressen. Förbundsstyrelsen 
beslutar ett datum, som får infalla tidigast tio veckor före kongressens öppnande, då 
motionerna senast ska ha kommit in. Förbundsstyrelsen eller i förekommande fall 
riksstyrelsen ska yttra sig över varje motion. 

 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa gemensamt stoppdatum för motioner till den 19 april 2015 för IOGT-
NTO, UNF och Junis kongresser i Lund under vecka 26/2015. 
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Utskottshelg inför kongressen 2015 (punkt 6 u, bilaga § 11:21) 

Den traditionella samling som brukar hållas en helg i maj för IOGT-NTOs, UNFs och Junis 
beredningsutskott inför kommande kongress har de senaste åren förändrats. 

Syftet med samlingen för representanter från tre av de fyra organisationernas 
ombudsförsamlingar har varit att skapa utrymme för dialog över förbundsgränserna i de frågor 
som berör mer än ett förbund. 

Tyvärr har det de senaste åren visat sig vara svårt att samla så många i beredningsutskotten 
som varit önskvärt för att få en bra dialog i beredningsgrupperna. 

Inför kongressen i Borås valde IOGT-NTO att endast skicka några enstaka ombud till den 
rörelsegemensamma samlingen och istället genomföra en samling med beredning av 
kongressärendena dagen före kongressens öppnande. 

I GS-gruppen erfar vi att både UNF och Junis ämnar göra liknande samling för sina 
beredningsutskott/ombud. 

 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

att inte genomföra någon rörelsegemensam utskottshelg före kongressen i Lund 
2015, 

att uppdra åt GS-gruppen att vid kongressen i Lund tillse att utrymme finns för 
förbundens ombud att över förbundsgränserna diskutera gemensamma förslag 
och motioner. 
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Sammanträdesplan 2015 (punkt 6 v, bilaga § 11:22) 

GS-gruppen har diskuterat när det är lämpligt att dels genomföra ett rörelsegemensamt 
sammanträde för de fyra förbundsstyrelserna, och dels datum för riksstyrelsens 
sammanträden 2015. 

 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa rörelsegemensamt sammanträde till 21-22 november 2015, 

att fastställa datum för riksstyrelsens sammanträden 2015 till tisdag 10 mars, tisdag 
12 maj, tisdag 29 september och tisdag 1 december. 
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Justering av rörelsegemensam logga (punkt 6 w, bilaga § 11:23) 

Det har länge saknats en rörelsegemensam grafisk profil som kan användas till så väl 
gemensamma kampanjer, till kongressen och till det internationella arbetet. Uppdraget att 
skapa en rörelsegemensam grafisk profil har Pernilla Förnes fått. Parallellt med det arbetet har 
Pernilla sett över den rörelsegemensamma loggan och hon har föreslagit att göra en mindre 
justering av loggan. 

2006 antog riksstyrelsen den rörelsegemensamma loggan vilket gör att beslut om ändring av 
logga måste göras av riksstyrelsen. Denna bilaga kommer lite sent och har tyvärr inte passerat 
förbundsstyrelserna vilket inte är optimalt. Alternativet är att vänta till RS i november. Detta 
vore dock olyckligt eftersom det internationella arbetet håller på att bygga upp sin nya 
hemsida och arbetet då kommer försenas markant. 

Utdrag ur protokoll: 

Riksstyrelsen 2006-05-31 

Styrelsen beslöt 

att uppdra åt styrgruppen att göra om möjligt vissa diskuterade 
justeringar men i övrigt godkänna förslaget till ny logotyp för 
IOGT-NTO-rörelsens samt 

att i samband med ny logotyp arbeta fram en grafisk profil. 

Den grafiska profilen och loggan har presenterats för de fyra förbundens respektive 
kommunikatörer och alla är överens om både den grafiska profilen och förslaget på ny logga. 
Förslag är att ta bort den fyra ljusare fyrkanterna i mitten av globen. Skälen till detta är: 

• Det är lättare att trycka negativtryck (alltså svart eller vitt) om loggan är enfärgad 

• Det är billigare att trycka enfärgstryck är flerfärgstryck 

Loggan kommer även finnas på engelska. Se loggor på kommande sida. 

 

Riksstyrelsen föreslås besluta att 

att godkänna förslaget till ny logotyp för IOGT-NTO-rörelsen 

Peter Moilanen 
2014-10-01 
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Gammal logga Ny logga 
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Rapport från UNF (punkt 6 x, bilaga § 11:24) 

Övergripande 

Under perioden har vi på förbundsnivå nu skrivit klart förslag till taktiska planer inför nästa 
verksamhetsår. Som en del av detta hade vi en gemensam utskottshelg för våra fem utskott i 
början på oktober. Arbetet fortsätter framåt med en ny hemsida som vi hoppas ska kunna 
lanseras i början på nästa år och som på ett tydligare sätt ska kunna fungera som stöd åt distrikt 
och föreningar. 

Precis som övriga förbund deltog vi med ett 50-tal deltagare på förbundssamlingen i Lund – ett 
mycket uppskattat arrangemang av våra medlemmar. Förutom de rörelsegemensamma 
delarna låg fokus för UNF på drogpolitisk debatt och att följa upp vår nuvarande arbetsplan 
och diskutera hur vi kan arbeta vidare med den. 

Förebygg 

På Förebyggsområdet så arbetar vi vidare med Attitydpåverkanssatsningen. Delen som 
handlar om attitydpåverkan direkt mot studenter håller på att ta form och ett antal orter har 
valts ut att arbeta med. Stort fokus ligger också på arbetet med medlemsökning och då 
framförallt i betalande medlemmar. I skrivande stund har vi tre distrikt som redan nettoökat 
och flera som är nära men totalt behöver vi få in 689 betalande för att inte minska i betalande. 
Ansträngningar förs bland annat genom en novemberutmaning där distrikten själva får välja 
en utmaning på medlemsökningsområdet. Just nu pågår också vår topputbildning Höjdaren 
Förebygg. 

Globalt 

På det globala området arbetar vi med olika samarbeten med andra ungdomsorganisationer 
och har bland annat genomfört en workshop i Norge och ett seminarium i Tyskland. I samband 
med IOGT Internationals kongress i Thailand skickade UNF förutom ombuden också fem 
medlemmar som under veckan lär sig mer om vårt globala arbete och drogpolitik. Framöver 
satsar vi på nya grepp för att engagera medlemmar i det globala arbetet och kommer bl.a. 
genomföra Actionhelger med globalt tema samt fortsätta med den uppskattade Glodden – den 
globala podden. 

Drogpolitik 

Sedan valresultatet blev färdigt har vi arbetat med att orientera oss i det nya politiska 
landskapet och knyta och återknyta kontakter. Störst fokus ligger just nu på frågan om 
näthandel och att försöka få till bra lagstiftning utifrån den utredning som presenterats. I 
distrikten satsar vi ännu mer på att få igång drogpolitiska grupper och vi kan se att det börjar 
röra sig på flera ställen i landet och flera distrikt har bland annat genomfört kontrollköp som vi 
ska använda resultatet av när vi har en dialog med Folkhälsomyndigheten kring den nya 
kontrollköpslagen. 
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Socialt 

Inom det sociala området genomför vi under hösten en utbildning som heter Certifierad 
normbrytare som är en del av arbetet med att skapa en mer inkluderande organisation. Annars 
är under hösten kamratstödsfrågan i stort fokus. Planeringen och peppandet inför den årliga 
julresan är i full gång och det sociala utskottet arbetar också med att främja Vit Jul bland 
distrikt och föreningar. 

Organisation 

Flera av organisationsutskottets satsningar rullar på. Bland annat har 
distriktsordförandenätverket haft en träff på Wendelsbergs folkhögskola med mycket nöjda 
deltagare. Även förbundssamlingen var en hit! I övrigt pågår just nu framtagandet av olika 
former av material och verktyg. I samband med hemsidesprocessen arbetar vi med att se till att 
det finns tydligare stöd till föreningar och distrikt samt att en microbildningsdatabas tas fram. 
Vid slutet av året har vi ett antal Specialister på gång inom våra olika verksamhetsgrenar. 

Kansliet 

I oktober genomfördes en rekrytering av ny redaktör för Motdrag och det var glädjande många 
som ansökte. Ny redaktör blev Lina Mattebo. Lina har tidigare varit redaktör för 
ungdomsmagasinet Ikon1931 och lång erfarenhet av både journalistik, foto- och 
redaktörsrollen. Lina är och har flera ideella erfarenheter från utanför IOGT-NTO-rörelsen 
med sig. Hennes påbörjade arbetet den 23 oktober. Den nya tjänsten kommer att ha en 
tydligare koppling till UNF:s övriga kommunikation och jobba bredare än tidigare. 

 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

Att till protokollet notera rapporten från UNF 

Malin Thorson 
Cha Am, 2014-10-27 
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Övergripande arbetsplansmål (punkt 7 a, bilaga § 11:25) 

Syfte 

Syftet med den här bilagan är att bereda diskussion och beslut för förbundsstyrelsens förslag 
på övergripande arbetsplansmål i förslaget på arbetsplan som läggs fram inför kongressen i 
Lund 2015. Målet är både att diskutera den långsiktiga inriktningen för verksamheten och att 
diskutera strukturen för målen. 

Bakgrund 

UNF:s arbetsplaner har genom åren sett väldigt olika ut när det kommer till struktur och 
riktning. Det är naturligtvis upp till förbundsstyrelsen att anpassa både innehåll och form 
precis hur man vill. För kännedom kommer här dock en kort summering av hur det sett ut de 
tre senaste kongresserna: 

• Kongressen 2013 i Borås: Den nuvarande arbetsplanen, med tre övergripande 
arbetsplansmål med utvecklande text. Ursprungligen fanns två övergripande mål i 
förslaget, ett internt och ett externt. Resten av arbetsplanen uppdelad i fem 
arbetsplansområden. 

• Kongressen 2011 i Åre: En inledning med målbildsbeskrivningar för varje 
verksamhetsområde. Två fyraårsmål inom varje verksamhetsområde, med 
underliggande tvåårsmål. Det var även här som uppdrags- och definitionsdelarna 
infördes i sin nuvarande form. 

• Kongressen 2009 i Göteborg: Den så kallade arbetsgranen, med en julgransstjärna som 
representerade visionen, stora julgranskulor som var konkretiseringar av visionen, 
små julgranskulor som var delmål och de minsta kulorna som är direkta 
arbetsplansmål. Sist men inte minst finns julklappar med förslag på konkreta 
aktiviteter, som inte nödvändigtvis måste genomföras. 

När det kommer till vilken långsiktig riktning man pekat ut för organisationen har det vad jag 
kan se egentligen funnits två olika sätt att gå tillväga: Antingen har man lyft fram lite grann från 
varje område, eller så har man haft två egentliga huvudspår som kan beskrivas som externt och 
internt. 

Analys och utvärdering 

Jag vill i den här bilagan inte ge ett konkret och tydligt förslag för vilken väg vi i den här 
förbundsstyrelsen ska välja att gå när det kommer till övergripande arbetsplansmål. Däremot 
vill jag ta tillfället i akt att göra en kort analys av vad vi bör ta med oss i tankarna samt ge lite 
utvärderande perspektiv på vad som kan behöva förändras till nästa mandatperiods 
arbetsplan. 

Först och främst kan man slå fast att det under flera års tid har funnits olika försök att skapa en 
höjd i arbetsplanen, att hitta övergripande idéer eller mål som å ena sidan är konkretiseringar 
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av vår vision och våra grundsatset och å andra sidan håller ihop arbetsplanens olika områden 
och mål. Det här är ett rimligt sätt att skapa en större samsyn inom organisationen samt att 
underlätta för de olika områdesansvariga att se sin del i den större helheten. Hur den här 
höjden, de här övergripande målen och idéerna, ska vara utformade är naturligtvis öppet för 
diskussion, men att det precis som tidigare finns ett behov är ett rimligt antagande. 

Vidare är det naturligtvis väldigt viktigt att fråga sig vilken långsiktig, övergripande riktning vi 
som förbundsstyrelse vill föreslå för UNF för den kommande mandatperioden. Här tror jag att 
det är viktigt att skilja på vad vi vill se för riktning och hur vi vill presentera det. Det är också 
viktigt att vi i det här skedet fokuserar på det förstnämnda och inte hänger upp oss på rent 
kommunikativa aspekter. När det gäller riktning ser jag egentligen fyra olika alternativ: 

• Det interna är viktigast – Organisatorisk styrka, medlemsökning och interndemokrati 
är goda exempel inom det här området. 

• Det externa är viktigast – Attitydpåverkan, påverkansarbete och varumärkesbyggande 
är goda exempel inom det här området. 

• Ett eller flera specifika verksamhetsområden är viktigast – Exempelvis förebygg och 
globalt, för att ta ett hypotetiskt exempel. 

• Båda/alla är lika viktiga – Det går inte att skilja saker och ting åt på det här sättet. 
Båda/alla måste samexistera men spetsas till och ibland slås ihop för att bli slagkraftiga 
som övergripande mål. 

Egentligen är det kommunikativa sekundärt i det här sammanhanget, men jag vill ändå ge lite 
tankar kring vad som kan vara värt att ha med sig i processen. 

• Användningen – Min bild är att det i de olika arbetsplanerna funnits en del olika sätt att 
se på den övergripande delen av arbetsplanen. Hur vill vi att de här målen används? Ska 
de ses som ledstjärnor eller som direkta mål? 

• Kopplingen till verksamhetsområdena – Genom åren har kopplingen mellan den 
övergripande delen och arbetsplansmålen varit något skiftande. Hur stark ska 
kopplingen vara och vad kommer det innebära för nästa förbundsstyrelse? 

• Pedagogiken- Den övergripande delens roll i arbetsplanen som helhet har varit olika 
lätt att se och förstå i olika arbetsplaner. Vad är egentligen det bästa sättet att göra den 
övergripande delen lätt att förstå? 

Som sagt, det här är bara spåningar inför framtiden som jag vill att ni ska vara medvetna om 
och ha med er i diskussionen. 

Premisser och frågor för diskussion 

Med den här väldigt korta analysen kan man slå fast två väldigt enkla grundpremisser för vår 
diskussion: 

• Det finns ett behov av en övergripande del i arbetsplanen, oavsett hur den övriga 
strukturen bör se ut. 
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• Vi som förbundsstyrelse behöver därför diskutera och landa i ett förslag på långsiktig 
och övergripande riktning och prioritering 

Frågor för diskussion: 

1. Håller du med om den korta analysen och utvärderingen som presenteras i underlaget? 
2. Vad tycker du är viktigast att prioritera inför framtiden? Kan du se något annat 

alternativ än de som presenteras ovan? 
3. Hur ska balansen mellan de olika verksamhetsområdena se ut i de övergripande målen? 

Ska alla synas lika mycket eller är något mer prioriterat? 
4. Vilka övergripande arbetsplansmål vill du se som förbundsstyrelsens förslag? 

Min förhoppning är att vi ska kunna landa i ett konkret förslag på övergripande mål, eller 
åtminstone en väldigt tydlig riktning, innan vi avslutar helgens möte. 

Framtid 

Diskussionen syftar som sagt främst till att ta fram övergripande arbetsplansmål, men 
diskussionen utgör även underlag för arbetsplansgruppens kommande arbete. Involvering av 
andra ideella sker i samband med kongressprocessen under våren. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att fastslå inriktningsbeslutet för de övergripande arbetsplansmålen i enlighet med 
bilagan. 

Eric Tegnander 
Solna, 2014-11-02 
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Strategidiskussion om det internationella arbetet (punkt 7 b, 
bilaga § 11:26) 

Introduktion 

Det rörelsegemensamma globala arbetet som kallas IIA (IOGT-NTO-rörelsens 
Internationella arbete) styrs genom en styrelse med samma ledamöter som Riksstyrelsen. 
Denna styrelse har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta fram ett förslag på strategi 2020. 
Arbetsgruppen har nu återkommit med ett diskussionsunderlag till IIA:s styrelse men 
möjlighet ges också för resten av styrelsen att komma med tankar utifrån denna bilaga. 

Nulägesanalys 

Strategigruppens underlag finns som bilaga men här kommer också ett försök att redogöra för 
huvuddragen. 

Ett av de mer betydelsefulla vägval som rörelsen står inför är om det internationella arbetet 
ska fortsätta att få biståndspengar via Forum Syd eller om vi ska söka egen ramavtalsstatus 
direkt med Sida. Ramavtalsstatus innebär mer pengar, mer frihet och ett större erkännande 
men också att vi måste samla in en större egeninsats från våra organisationer och att det kan 
bli än mer än fördubblad verksamhet att styra och administrera. IIA:s styrelse har ställt sig 
positiva till att söka ramavtalsstatus men det är viktigt att detta är förankrat i rörelsens 
förbund eftersom det kommer kräva mer arbete med t.ex. insamling. 

Från att tidigare ha valt partners som redan är med i IOGT International har vi allt oftare valt 
partners enbart baserat på kompetens och kapacitet i våra frågor, även om flera organisationer 
sedan har valt att bli medlemmar i IOGT International. Strategigruppen föreslår att ha som 
uttalad målsättning att arbeta närmare IOGT International och välja partners som kan bli 
medlemmar i antingen IOGT International och/eller ett av våra alkoholpolitiska nätverk. 

IIA har traditionellt fokuserat på alkoholpolitik eftersom vi sett att det är där vi har vår 
expertis. Vid en kartläggning av våra medlemsorganisationer finns det flera som arbetar med 
narkotikafrågan, inte minst i Sydostasien. Samtidigt pågår det globala beslutsprocesser kring 
narkotika där restriktiva röster behövs. Strategigruppen föreslår att alkohol fortfarande ska 
vara vårt expertområde men att narkotikafrågan bör finnas med på kanske 10 – 20 % av 
verksamheten. 

Frågeställningar att diskutera 

• Hur ser ni på att söka ramavtalsstatus och det ökade åtagande som detta innebär? 

• Tycker ni det är viktigt att framtida partners kan bli medlemmar i IOGT International 
eller våra alkoholpolitiska nätverk? 

• Hur stor plats tycker ni att narkotikafrågan bör få ta i IIA:s arbete? 
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Uppföljning 

Riksstyrelsens ledamöter tar med sig styrelsens tankar och ytterligare medskick från det 
globala utskottet och fortsätter diskussionerna i styrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att uppmana UNF:s ledamöter att driva UNF:s linje 

Malin Thorson 
Cha Am, Thailand, 2014-10-27 
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Strategigruppens underlag 
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Ansvarsfördelning för kongressunderlag (punkt 8 b, bilaga § 
11:27) 

Bakgrund 

Till kongressen kommer förbundsstyrelsen att lägga fram ett antal förslag, en del är 
stadgereglerade och andra är sådana som styrelsen vill lägga. För en del av dessa finns det mer 
eller mindre tydliga ansvariga men i detta underlag får vi en samlad bild över vilka förslag vi vill 
lägga fram och processen för dem. 

Process 

Den generella processen för kongressförslagen är att ansvariga tillsätts eller bekräftas på 
novembermötet. Till januarimötet skrivs ett underlag där det sker ett utvärderande 
resonemang om vad som fungerat bra och dåligt, vägval identifieras och förslag på 
inriktningsbeslut och principer finns. En övergripande diskussion sker i förbundsstyrelsen 
som ger riktlinjer för det fortsatta arbetet. Två veckor innan Förfesten presenteras 
huvuddragen i handlingen digitalt för att de som deltar ska kunna sätta sig in i handlingen. På 
Förfesten diskuteras frågan. På styrelsemötet i mars återkommer de ansvariga med ett 
konkret utkast som styrelsen diskuterar och fattar beslut om. Dessa publiceras sedan på en 
digital diskussionsplattform. På mötet i maj spikar förbundsstyrelsen de slutgiltiga förslagen 
till kongressen. Målet är att i maj bara diskutera konkreta förslag och ändringar. 

Vissa underlag frångår den här processen på olika sätt. Ett flertal ärenden behandlas vid färre 
tillfällen (framförallt rapporter). För arbetsplanen sker den övergripande diskussionen på det 
här mötet. På januarimötet tar arbetsplansgruppen fram utkast till övergripande mål och 
utskotten tar fram förslag på inriktande prioriteringar för övriga mål. Efter Förfesten skickar 
utskotten in förslag till arbetsplansgruppen som sedan lägger fram ett förslag till utkast på 
marsmötet och förslag till färdig handling på majmötet. 

Ansvar och grupper 

För flera av handlingarna finns det antingen redan utsedda grupper eller utskott alternativt 
personer som har en naturlig koppling till frågan och därför föreslås få ansvaret. Två 
arbetsgrupper behöver skapas – en för framtagande av ett verksamhetsutvecklarsystem och 
ett för framtagande av arbetsplanen. Dessa grupper föreslås bestå av ca: tre styrelseledamöter 
var. I enlighet med tidigare beslut kommer förbundsordförandena att bereda förslag på 
personer till dessa två grupper utifrån vilka i styrelsen som har kompetens och intresse för 
frågan. Angående stadgeändringar har ett par personer/utskotter flaggat för att de vill föreslå 
mindre stadgeändringar och det föreslås att en person tillsätts som samlar in dessa 
ändringsförslag och gör ett samlat underlag av det. 
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Uppföljning 

Efter detta möte fortgår arbetet i enlighet med tabellen nedan med eventuellt gjorda 
ändringar. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa handlingsplanen enligt nedan. 

Malin Thorson 
Cha Am, 2014-10-27 
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Ansvarsfördelning för kongressunderlag 

Ärende Ansvarig Jan-FS Mars-FS Maj-FS 

Arbetsordning 
Demokrati-
processgrupp 

- - 
Färdigt 
förslag 

Arbetsplan 
Arbetsgrupp samt 
utskott 

Utkast och 
inriktning  

Utkast 
Färdigt 
förslag 

Bildningssystem Utbildningsledare Övergripande Utkast 
Färdigt 
förslag 

Budget 
Ekonomi-
arbetsgrupp 

Övergripande Utkast 
Färdigt 
förslag 

Drogpolitiskt program 
Drogpolitiska 
utskottet 

Övergripande Utkast 
Färdigt 
förslag 

Ekonomiska rapporter Kassören - - Fastställs 

Ersättningar  Kassören - - 
Färdigt 
förslag 

Ideologiska 
plattformar 

Plattformsgrupp Utkast  
Färdigt 
förslag 

Kongressort RS  - - 
Färdigt 
förslag 

Normslut Sociala utskottet 
Diskussion om 
form 

- 
Färdigt 
förslag 

Medlemsavgift 
Förebyggs-
utskottet 

- - 
Färdigt 
förslag 

Motionssvar FS - - Författas 

RS – eventuella förslag RS - - 
Färdigt 
förslag 

Stadgeändringar Utsedd person - Utkast 
Färdigt 
förslag 

Verksamhetsberättelse Sekreteraren - 
Diskussion 
om form  

Fastställs 

Verksamhets-
utvecklarsystem 

Arbetsgrupp Övergripande Utkast 
Färdigt 
förslag 
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Tillsättande av distriktsanalysgrupp (punkt 8 c, bilaga § 11:28) 

Bakgrund 

Förbundsstyrelsen, eller åtminstone enskilda ledamöter, har tidigare under året upplevt ett 
behov av en mer samlad översyn av distriktens nuvarande och framtida behov. 
Verksamhetsutvecklarfördelningsgruppen gavs i uppdrag att titta på en sådan, men då 
uppdraget initialt föll mellan stolarna och därefter, av olika skäl, fanns svårt att kombinera 
med VUF-processen hänvisas frågan härmed tillbaka till förbundsstyrelsen. 

Förslag på lösning 

Eftersom behovet förmodligen kvarstår men mandatperioden så sakteliga börjar gå mot sitt 
slut, är det förmodligen lämpligt med dels en kortare analys som kan läggas fram redan i 
januari och dels ett medskick till den kommande förbundsstyrelsen att arbeta mer 
strukturerat med frågan. Förslaget på lösning blir därför att tillsätta en grupp med uppdrag att 
undersöka våra distrikts nuvarande situation och eventuella behov samt att återkomma med 
detta vid januari-FS. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att tillsätta en distriktsanalysgrupp bestående av XXX, YYY och ZZZ, samt 

att gruppen får i uppdrag att återkomma med ett underlag till förbundsstyrelsens 
möte i januari. 

Eric Tegnander 
Solna, 2014-11-02 
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Prioriterade områden för PAS 2015 (punkt 8 d, bilaga § 11:29) 

Bakgrund 

Till landets förfogande finns något som heter Pengar Att Söka (PAS). Dessa pengar delas ut 
genom enklare ansökningar, till många olika grupperingar inom UNF (inte bara föreningar och 
distrikt) och max 20 000 kronor per sökning. 

För att Pengar Att Söka ska användas på bästa sätt och bli enklast att prioriteras av en anställd 
sätter förbundsstyrelsen upp några prioriterade områden för pengarna. Det ligger på det 
organisatoriska utskottet att föreslå en revidering av dem. Följande områden var prioriterade i 
år: 

• Utveckling av föreningsverksamhet 

• Egna konceptutbildningar enligt bildningssystemet tex samverka med andra 
organisationer, Utåtriktade arrangemang i värvningssyfte 

• Folkbildning, opinionsbildning och aktivism vad gäller alkohol som utvecklingshinder 

• Lokalt påverkans arbete. 

Analys 

Utskottet har märkt att majoriteten av ansökningarna har sökts för kriteriet ”Utveckling av 
föreningsverksamhet” och de andra kriterierna har fått betydlig mindre ansökningar därför 
har utskottet valt att förslå att ändra om kriterierna till färre kriterier och större och mindre 
snäva kriterier. 

Resultat 

Följande områden tycker utskottet vore lämpligt att ha, med en koppling till arbetsplansmål. 

Utveckling av föreningsverksamhet 

• 15 föreningar arbetar med globala frågor 

• 25 föreningar har ett givande samarbete med Junis 

• UNF har regelbunden verksamhet på 60 olika orter 

• UNF har varierad verksamhet som är inkluderande för olika målgrupper 

Bildningsverksamhet kopplat till vår ideologi 

• UNF har en levande interndebatt om hur en framgångsrik drogpolitik för framtiden ser 
ut 

• UNF som organisation och dess medlemmar är experter på droger, i synnerhet alkohol 

• och cannabis 

• UNF har 10 aktiva drogpolitiska grupper 

• 15 föreningar arbetar med globala frågor 

• UNF har en levande idé- och utvecklingsdebatt 
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Utåtriktad verksamhet i både värvnings- och opinionsbildningssyfte 

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

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

• UNF har 5 500 betalande medlemmar 

• UNF har 10 aktiva drogpolitiska grupper 

Uppföljning 

De prioriterade områdena skrivs ut på hemsidan och förmedlas ut på andra sätt. Utskottet 
utvärderar och kommer med nytt förslag i slutet på 2015. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att prioriterade områden för Pengar Att Söka 2015 är: Utveckling av 
föreningsverksamhet, Bildningsverksamhet kopplat till vår ideologi och 
Utåtriktad verksamhet i både värvnings- och opinionsbildningssyfte, 

att pengar för verksamhet som betalas ut genom distriktsbidrag inte kan sökas 
genom Pengar Att Söka, 

att under 2015 har Pengar Att Söka fem ansökningstillfällen, samt 

att pengar från Pengar Att Söka inte betalas ut till Vit Jul-aktiviter då andra pengar 
finns avsatta för dessa aktiviteter, genom Vit Jul. 

Linus Henriksson 
Hässleholm, 2014-10-20 
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Distriktsbidrag 2015 (punkt 8 e, bilaga § 11:30) 

Bakgrund 

Varje år delar förbundsstyrelsen ut pengar i form av distriktsbidrag till distrikten. Det har sett 
lite olika ut för olika år och den totala summan har varierat. Organisationsutskottet har 
ärendet på sitt bord då utskottet har hand om stöd till distrikt och föreningar. 

Analys 

Utskottet tror på modellen att låt pengar för löpande verksamhet (vissa aktiviteter och 
utbildningar) komma under året och pengar för kvantiteter (medlemmar och föreningar) 
komma efter årets slut. Utskottet upplever att den modellen fungerat bra. Vi har därför 
föreslagit att samma modell får stå för även 2015, men föreslår en förändring i belopp för 
betalande medlemmar. 

Modellen för 2014 finns att se här: http://unf.se/PageFiles/212/Interna%20bidrag%202014.pdf. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa modellen distriktsbidraget 2015 enligt bilagan 

Lina Boberg 
Stockholm, 2014-10-04

http://unf.se/PageFiles/212/Interna%20bidrag%202014.pdf
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Organisationsutskottets förslag till distriktsbidragsmodell för 2015 

Mål Krav Arbetsplansmål 
Uppskattat 
2015 Bidrag Summa 

Per förening som 
genomför och 
rapporterar årsmöte 
eller grundas under året 

 

* 80 % av alla föreningar som rapporterar årsmöte, rapporterar även 
årsmöte nästkommande år 
* 60 nya föreningar startas 
* UNF har regelbunden verksamhet på 60 olika orter 

120 3 000 kr 360 000 kr 

Betalande medlemmar  * UNF har 5 500 betalande medlemmar 4 200 125 kr 525 000 kr 

UNF:aren/UNF:aren 
Avancerad/FSS 

* 75 föreningar representeras på förenings-styrelsesamlingar 
* 1 600 medlemmar genomgår UNF:aren 
* Folkbildning genomsyrar UNF:s alla verksamhetsområden och 35 
000 studietimmar genomförs 

1 300 300 kr 390 000 kr 

Aktiviteter under 
nationella högtider med 
stark alkoholtradition 

Verksamhet 
minst 4 
timmar 
(heldags-
aktiviteter 
eller helg-
aktiviteter) 
med minst 
10 st 
deltagare. 

* UNF skapar opinion och ökar medvetenhet i samhället och internt 
kring barn och unga i risk- och missbruksmiljö 
* UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark 
alkoholtradition i 75 kommuner 
* UNF har medlemmar som tillsammans engagerar sig drogpolitiskt 
för att påverka lokala beslutsfattare och allmänheten 
* UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 500 gånger 
i media 

50 3 000 kr 150 000 kr 

Större 
insamlingsaktivitet  

* UNF engagerar 150 medlemmar i internationella utbyten 
* UNF engagerar 500 medlemmar i finansieringen av det globala 
arbetet  

25 3 000 kr 75 000 kr 

   Total summa: 1 500 000 kr 
   Kvar att fördela: -100 000 kr 
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Reviderad budget för 2015 (punkt 8 f, bilaga § 11:31) 

Bakgrund 

Varje år reviderar förbundsstyrelsen kommande budget för att se till att den är så realistisk 
som möjligt. 

Några smärre ändringar har gjorts jämfört med av kongressen antagen budget, dessa är 
mestadels förändrade utifrån 2014 års resultat. De är kursiverade i tabellerna. Att intäkten för 
Miljonlotteriet 2013 var mycket större än beräknat gör att upplösningen som görs inför 2015 
blir större och därmed täcker mycket av det beräknade underskottet. 

Så här ser fördelningen på äskade medel från utskotten ut 

 

Och här är en sammanställning av projektens innehåll enligt budgettabellen 

Deltagare 
Arbets-
grupper 

Helg-aktiviteter Material 
Pengar till 

distrikt 
2899* 14 19 19  10 

*Varav 1 000 är SXE-turné ytterligare 1 000 är årsmöten. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att revidera budgeten enligt förslaget, samt 

att ta ställning till utskottens projekt. 

Lina Boberg 
Uppsala, 2014-10-28 
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Förändrade underbudgetar 

Underbudgetar 2015 
Beslutat på 
kongressen 

Föreslagen 
revidering 

   
1. Förbundsorganisation – Styrelse 

  
Valberedning och granskningsutskott 30 000 kr 30 000 kr 
Möten 370 000 kr 370 000 kr 
Praktiskt arbete 300 000 kr 300 000 kr 
Arvode 670 000 kr 670 000 kr 
Summa 1 370 000 kr 1 370 000 kr 

   
2. Förbundsorganisation – Kanslipersonal 

  Utbildning 100 000 kr 100 000 kr 
Personalkostnader 3 500 000 kr 3 500 000 kr 
Telefonkostnader 70 000 kr 70 000 kr 
Resekostnader 100 000 kr 100 000 kr 
Summa 3 770 000 kr 3 770 000 kr 

   3. Förbundsorganisation – Medlem 
  SMS-betalning av medlemsavgift 20 000 kr 20 000 kr 

Medlemsregister - system och personal 200 000 kr 200 000 kr 
Administration 110 000 kr 110 000 kr 
Utskick 150 000 kr 150 000 kr 
Medlemsförsäkring 35 000 kr 35 000 kr 
Summa 515 000 kr 515 000 kr 

   
4. Förbundsorganisation – Infrastruktur   
Köpta tjänster IOGT: Hyra och andra lokalkostnader 586 000 kr 586 000 kr 
Köpta tjänster IOGT-NTO: IT-system 300 000 kr 300 000 kr 
Köpta tjänster IOGT-NTO: ekonomisystem 300 000 kr 300 000 kr 
Medlemsavgifter samarbetsorgan 200 000 kr 200 000 kr 
Revision 120 000 kr 120 000 kr 
Summa 1 506 000 kr 1 506 000 kr 

   
5. Stöd till landet – Personal (17 stycken) 

  Kontorshyra 450 000 kr 450 000 kr 
Utbildning 250 000 kr 250 000 kr 
Resekostnader 250 000 kr 250 000 kr 
Telefonkostnader 150 000 kr 150 000 kr 
Personalkostnader 5 250 000 kr 5 250 000 kr 
Summa 6 350 000 kr 6 350 000 kr 

   6. Stöd till landet – Pengar 
  Kursgårdsfond 300 000 kr 300 000 kr 

Förbundsstyrelsen till förfogande 200 000 kr 200 000 kr 
Föreningsstöd  955 000 kr 955 000 kr 
Distriktsbidrag 1 400 000 kr 1 400 000 kr 
Pengar att söka 800 000 kr 800 000 kr 
Summa 3 655 000 kr 3 655 000 kr 

   7. Stöd till landet - Information och material 
  Medlemstidning 680 000 kr 680 000 kr 

Hemsida 80 000 kr 80 000 kr 
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UNF-shop 150 000 kr 150 000 kr 
Materialproduktion 250 000 kr 250 000 kr 
Klättervägg & Spaceball 40 000 kr 40 000 kr 
Summa 1 200 000 kr 1 200 000 kr 

   8. Verksamhet – Bildningsverksamhet 
  Kamratstödskurs 175 000 kr 175 000 kr 

Höjdaren*2 350 000 kr 350 000 kr 
Distriktsstyrelsesamlingar*2 500 000 kr 500 000 kr 
Distriktsordförande/Distriktskassörsnätverk 225 000 kr 225 000 kr 
Förbundssamling 150 000 kr 100 000 kr 
Specialisten 250 000 kr 200 000 kr 
Projektbildaren 200 000 kr 200 000 kr 
Summa 1 850 000 kr 1 750 000 kr 

   9. Verksamhet – Arbetsplansprojekt 
  Vit jul 500 000 kr 600 000 kr 

Grundbidrag IOGT-NTO-rörelsens Internationella Arbete 350 000 kr 350 000 kr 
Insamlade medel 200 000 kr 200 000 kr 
Projektmedel 2 500 000 kr 3 258 500 kr 
Verksamhetsstöd Active 75 000 kr 75 000 kr 
Politiska assistenter Bryssel 150 000 kr 160 000 kr 
Påverkanspott 40 000 kr 30 000 kr 
Attitydpåverkan 2 000 000 kr 2 000 000 kr 
Summa 5 815 000 kr 6 673 500 kr 
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Tillsammans för ett starkare UNF: Sociala utskottets taktiska 
plan 

2015 - Kamratstöd, inkludering och hållbart engagemang 

Sociala utskottet bestående av Andreas Jansson, Angelica Ogland, Anneli Bylund, Malin 
Andersson, samt utskottshandläggare Nathalie Carlryd. 

Sammanfattning 

Vi har valt inriktningarna kamratstöd, inkludering och hållbart engagemang för vår taktiska 
plan. 

På strategidiskussionen fick utskottet i medskick att högtider och metoder för att engagera 
medlemmar, samt regelbunden verksamhet var viktiga mål att lägga energi på. Under året vill 
sociala utskottet erbjuda distrikt och föreningar verktyg och pepp inför högtids-aktiviteter. 
Utskottet fortsätter också med sin traditionella midsommar- och julresa. 

I den här taktiska planen presenterar utskottet ett flertal metoder för att på olika sätt stärka 
engagemanget hos UNF:s medlemmar. Utskottet har också valt att ha projekt som ska 
involvera landet i form av arbetsgrupper, kurser och verktyg som för distrikt och föreningar att 
använda. 

Det här året har sociala utskottet ett projekt tillsammans med förebyggsutskottet för att det 
ska bli ett naturligare flöde mellan förebyggs arbete med medlemsökning och socialas arbete 
med verksamhet. 

 

Övergripande budget 

 

1.0 Kamratstöd 400 000 

1.1 Stödgrupper 15 000 

1.2 Uppmärksamhetsmånad 320 000 

1.3 Midsommarresan 65 000 

1.4 Julresan 0 

1.5 Vit Jul och högtider 0 
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2.0 Inkludering 365 000 

2.1 Certifierad Normbrytare 145 000 

2.2 NPF-projektet 30 000 

2.3 Mångfald 150 000 

2.4 Jämlikhetsbokslutet 0 

2.5 Akademien 40 000 

2.6 Fastigheter 0 

3.0 Hållbart Engagemang 120 000 

3.1 Uppgradera HE-metoder 0 

3.2 Verksamhetskampanj med förebygg 100 000 

3.3 Lokal premiering 20 000 

Summa  880 000 

 

Alla mål/uppdrag 

Mål 1: UNF har ett välfungerande samarbete med stödgrupper i 10 kommuner 

Det ska satsas på att göra stabilare samarbete ute i landet, men det ska även knytas ihop med 
att bjuda in i samband med högtider. 

Relevanta projekt: 1.1 Stödgrupper 

 

Mål 2: UNF skapar opinion och ökar medvetenhet i samhället och internt kring barn och 
unga i risk- och missbruksmiljö 

Externt kommer utskottet hålla en uppmärksamhetsmånad för att uppmärksamma barn och 
unga i missbruksmiljö. Vit Jul kommer också bidra till målet. Internt jobbar utskottet vidare 
med kamratstödskurserna och stödgruppssamarbeten. 

Relevanta projekt: 1.1 Stödgrupper, 1.2 Uppmärksamhetsmånad, 1.3 Midsommarresa, 1.4 
Julresan, 1.5 Högtider 
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Mål 3: UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75 
kommuner 

Det kommer att satsas en del på att peppa distrikt att genomföra aktiviteter då det är högtider 
och erbjuda schyssta mallar för affischer m.m. Vit Jul kommer det göras en större satsning 
kring för att fler ska ha aktiviteter i och med kampanjen. 

Relevanta projekt: 1.1 Stödgrupper, 1.3 Midsommarresan, 1.4 Julresan, 1.5 Högtider 

 

Mål 4:UNF har regelbunden verksamhet på 60 olika orter 

De orter som inleder ett stödgruppssamarbete uppmanas att ha regelbunden verksamhet, 
samt ska projektet tillsammans med förebygg leda till att fler har en regelbunden verksamhet. 

Relevanta projekt: 1.1 Stödgrupper, 3.2 Verksamhetskampanj 

 

Mål 5:UNF jobbar aktivt med framgångsrika metoder som stärker och engagerar 
medlemmar 

Utskottet kommer erbjuda flera olika metoder för medlemmar att engagera sig i. Genom ex. 
Certifierad Normbrytare eller Akademien kommer medlemmar involveras och få verktyg att ta 
hem till sin ort för att skapa ett inkluderande klimat som i slutändan kommer stärka 
medlemmar i deras engagemang. 

Relevanta projekt: 1.3 Midsommarresan, 1.4 Julresan, 2.1 Certifierad Normbrytare, 2.3 
Mångfald, 2.5 Akademien, 3.1 Uppgradera HE-metoder 

 

Mål 6: UNF har varierad verksamhet som är inkluderande för olika målgrupper 

Under 2015 kommer det jobbas hårt med att angripa inkludering från flera olika perspektiv för 
att verksamheten ska bli inkluderande. Arbetsgrupper och individer kommer att bemötas. 

Relevanta projekt: 2.1 Certifierad Normbrytare, 2.2 NPF-chatt, 2.3 Mångfald, 2.5 Akademien, 
2.6 Fastigheter 

 

Mål 7: Mäta olika variabler och hur dessa är kopplade till delaktighet och engagemang, 
presentera detta i ett årligt bokslut för att synliggöra strukturer inom UNF. 

Utskottet kommer jobba med med bokslutet och presentera det till kongressen. 
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Relevanta projekt: 2.4 Jämlikhetsbokslut 

 

Mål 8:Identifiera Normer som hindrar engagemang och bidrar till ojämlikhet inom 
organisationen. Ta fram en strategi för att hantera dessa identifierade normer. 

Strategin för att hantera ojämlikhet i UNF finns i ett flertal olika projekt. 

Relevanta projekt: 2.1 Certifierade Normbrytare, 2.2 NPF-chatt, 2.3 Mångfald, 2.4 Normslutet, 
2.5 Akademien 

 

Mål 9: Se över och uppdatera UNF inkluderar utifrån behovet hos personer med dolda 
funktionsnedsättningar samt hos personer med andra särskilda behov. 

Kommer blir gjort under 2014. 

 

Risker 

Det här året har utskottet satsat på att involvera så många som möjligt i det sociala 
arbetsområdet. Detta innebär att vi är beroende av att hitta personer som vill sitta i 
arbetsgrupper eller göra punktinsatser för utskottet. Om vi inte hittar tillräckligt många 
alternativt tillräckligt med engagemang eller kompetens kan utskottet bli haltande i ett flertal 
olika projekt. 

Utskottet har också valt att gå in på områden som vi inte är säkra på ifall vi har kompetens för 
att hantera, ex. mångfald, men vi ser att vi måste våga ta det steget och den risken. Det är alltid 
första gången för något. 

När det gäller regelbunden verksamhet så har utskottet endast ett projekt som aktivt jobbar 
för det arbetsplansmålet. Om det projektet inte lyckas i tillräckligt stor utsträckning kommer 
arbetsplansmålet om regelbunden verksamhet troligen inte uppnås. 

 

 

Delområde 1 Kamratstöd 

 

Nuläget 

Utskottet har ansett att kamratstödsarbetet har varit uppdelat mellan kopplingen till 
stödgrupper och fortbildningsverksamhet kring kamratstöd. Utöver att utskottet drivit frågan 
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att distrikt och föreningar skall skapa kontakter med fungerande stödgrupper på deras 
kommuner har fokuset legat på att erbjuda verksamheter för att stötta i kunskapen. 

 

Framåt 

Utskottet vill i och med detta delområde skapa en tydligare koppling mellan all verksamhet 
som har med detta område att göra. Utöver att vi, som tidigare år, vill genomföra våra 
kamratstödsresor (där deltagare från stödgrupper sökes) vill vi skapa synergier mellan de olika 
områdena. Därför vill vi satsa på att informera om BIM samt att all verksamhet kring speciellt 
högtider skall ha en koppling till stödgrupper. 

 

Budget 

1.0 Kamratstöd D A H M P D 
Annan 
intäkt Kostnad Totalt 

1.1 Stödgrupper     X  15 000 15 000 

1.2 Uppmärksamhetsmånad  X     320 000 320 000 

1.3 Midsommarresan 30  X   40 000 105 000 65 000 

1.4 Julresan 30  X   175 000 175 000 0 

1.5 Vit Jul och högtider       0 0 

 

Summa 400 000 

 

 

1.1 Stödgrupper 

 

Syfte 

Att personer i stödgruppsverksamhet ska bjudas in till UNF:s aktiviteter. 

Innehåll 
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Under 2015 kommer det arbetas vidare med att stärka samarbetet med stödgrupper på de orter 
det redan finns, samt starta upp på nya orter runtom i landet. Vid högtider och lov kommer det 
att peppas extra till distrikten och föreningar att bjuda in personer i stödgrupper till sin 
verksamhet. 

Tidpunkt 

Löpande under hela året med extra insatser inför högtider och lov. 

Budget 

15 000 kr som kommer gå till möten, material, fika och resor i samband med besök hos 
stödgrupper. 

 

1.2 Uppmärksamhetsmånad 

 

Syfte 

Syftet med projektet är att lyfta frågan kring barn och unga som lever i missbruksmiljö och det 
bristande stöd som finns. Vi vill öka medvetenheten kring den här problematiken i samhället. 
Med projektet vill vi också ta bort det tabu som finns idag för ungdomar att erkänna att de 
själva har problem hemma eller att de behöver hjälp med det. Vi tror också att det här är en 
start för att UNF ska bli bättre på att arbeta politiskt med den här frågan. 

Innehåll 

Uppmärksamhetsmånaden kommer att ske under en månad under 2015 och syftar till att 
uppmärksamma frågan Barn som lever i missbruksmiljö och de brister som finns i det stöd de 
får. Den tidsperiod som är tänkt är september/oktober 2015. Kampanjen kommer att bestå av 
berättelser av ambassadörer, “kändisar”, och unga som lever/levt nära en anhörig som 
missbrukar. Det kommer att vara klickvänliga berättelser som når ut främst via sociala medier 
men kommer också innebära att få ut personliga berättelser i gammelmedia. Kampanjen ska 
ha ett hoppfullt budskap men också konkreta politiska lösningar. En möjlig inriktning är 
stödgrupper, hur viktiga de är och att det behövs en bra stödgruppsledarutbildning och fler 
ungdomar behöver fångas upp och få möjligheten att få gå i en. 

Projektet kommer inte att vara något som distrikten är ansvariga för att genomföra utan 
kommer skötas helt på förbundsnivå/nationell nivå. Det ska vara en fråga som är lätt att 
engagera sig i genom att dela en bild eller berättelse på sociala medier men som inte kräver 
mycket tid och engagemang för att visa att en bryr sig och tycker att det är viktigt. Det kommer 
att vara en kampanj för alla ”slack-tivister”. 
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Vi kommer att skapa en liten grupp som utformar kampanjens budskap, med individer med 
personlig erfarenhet eller/och som har jobbat med frågan. Det konkreta budskapet tas sedan 
vidare till en PR-byrå som utformar kampanjen och gör att sättet berättelserna illustreras är 
professionellt och tillgängligt Tanken är att detta är något som ska kunna utvecklas på till 2016 
om det blir lyckat. 

 

Tidpunkt 

Tanken är att kampanjen sker under september/oktober 2015. 

Budget 

Arbetsgrupp (möten och resor) 20 000 kr 

Utvecklingskostnad av kampanj via PR-byrå 300 000 kr 

 

1.3 Midsommarresan 

 

Syfte 

Syftet är att erbjuda en nykter frizon under midsommar, och att fler medlemmar lär sig om 
vårt kamratstödsarbete. Flera deltagare brukar komma från stödgrupper runt om i landet 
vilket utvecklar vårt samarbete med stödgrupper samtidigt som det gör att UNF bidrar till en 
positiv upplevelse för dem kring en annars alkoholdominerad högtid 

Innehåll 

Midsommarkursen följer samma koncept som Julkursen fast med klättring istället för 
skidåkning. Kursen är traditionellt sett i Kroatien och består till hälften av klätterkurs och till 
hälften kamratstödskurs. Det här året har vi ett förslag på att åka till ett klättercenter i Norge 
istället för att kunna minska kostnaderna men fortfarande ha en cool resa med samma 
koncept. Alternativet är att fortsätta på samma upplägg som tidigare med Kroatien men då 
också vara beredda på att lägga den större summan som har lagts tidigare år. 

Innan kursen genomförs en ledarutbildning för gruppledarna för att de ska vara beredda inför 
kursen och efter kursen genomför huvudledare och gruppledare en utvärdering av kursen. 

Tidpunkt 

Över midsommar 2015. (Dock inte så att det krockar med kongressen) 

Budget 
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Pengarna ska gå till resa, boende och ledarutbildning. 

 

1.4 Julresan 

 

Syfte 

Syftet är att erbjuda en nykter frizon under julen, och att fler medlemmar lär sig om vårt 
kamratstödsarbete. Flera deltagare brukar komma från stödgrupper runt om i landet vilket 
utvecklar vårt samarbete med stödgrupper samtidigt som det gör att UNF bidrar till en positiv 
upplevelse för dem kring en annars alkoholdominerad högtid 

Innehåll 

Inom ramen för detta projekt vill vi fortsätta med den årliga julresan med skidor som aktivitet. 
Resan anordnas tillsammans med IOGT-NTO. För deltagarna ingår i resan, utöver skidor 
halva dagarna, även utbildning inom kamratstöd som möjlighet till reflektion över en själv. 

Tidpunkt 

Ca en vecka över jul. Datum ej satt, sätts med IOGT-NTO 

 

1.5 Högtider och Vit Jul 

 

Syfte 

Att få fler föreningar och distrikt att göra aktiviteter under högtider med stark 
alkoholtradition. 

Innehåll 

Mycket energi kommer läggas i samband med Vit Jul-kampanjen. Pepp, information och 
vertyg ska spridas till medlemmar för att det ska vara enkelt och attraktivt att göra aktiviteter i 
samband med Vit Jul. 

Vid övriga högtider ska det spridas information och uppmuntran till distrikt och föreningar att 
arrangera aktiviteter. Detta kommer kunna ske i form av goda exempel, verktyg i form av 
affischer m.m. 

Tidpunkt 

Valborg, midsommar och december. 
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Delområde 2 Inkludering 

Nuläget 

Sociala utskottet påbörjade 2014 att ta ett gemensamt tag kring organisationens 
inkluderingsarbete. Vi tog vår avstamp i den policy som låg till grund och gjorde analysen att 
denna inte var implementerad i organisationen. Istället ville vi skapa oss en bild av läget och 
dessutom få fler att prata om inkludering och normkritik på lokalt plan. 

 

Framåt 

Vi vill att certifierad normbrytare skall få leva kvar och utvecklas vidare, genom att göra det till 
något återkommande ökar vi antalet personer som aktivt får problematisera kring ämnet och 
dessutom ökar vi mängden människor som kan driva frågan vidare. Vi önskar dessutom 
bredda bilden och angripa problemet på flera fronter. Vi önskar oss en organisation som är 
öppen för alla och som har en lockande verksamhet. Därför vill vi jobba mer med mångfald, 
mot diskriminering och öka kunskapen i landet. Vi anser att våra projekt väl återspeglar detta. 

 

Budget 

 

2.0 Inkludering D A H M 
P 
D 

Annan 
intäkt Kostnad Totalt 

2.1 Certifierad Normbrytare 24  x x   145 000 145 000 

2.2 NPF-projektet  x  x   30 000 30 000 

2.3 Mångfald  x     150 000 150 000 

2.4 Jämlikhetsbokslutet       0 0 

2.5 Akademien  x     40 000 40 000 

2.6 Fastigheter       0 0 

 

Summa 365 000 
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2.1 Certifierad Normbrytare 

 

Syfte 

Med detta projekt önskar utskottet öka kunskapen och medvetenheten om normer samt dess 
begränsande effekter i landet. Vi vill skapa förutsättningar för en öppnare organisation med en 
större variation bland våra medlemmar. Alla skall känna sig välkomna till vår verksamhet. 

Innehåll 

Under 2014 påbörjades denna verksamhet och 12 ungdomar gick utbildning. Dessa personer 
kommer sedan vara aktiva i organisationens fortsatta arbete med inkludering. Inför framtiden 
vill vi göra detta till en återkommande utbildning där vi skall försöka få en så bra spridning som 
möjligt i landet. Målet är att alltid ha minst en certifierad normbrytare i varje distrikt. 

För de som redan har gått utbildningen vill vi fortsätta att motivera dem att ta ansvar och 
utnyttja sin utbildning. Därför vill vi erbjuda en helg för dem att vidareutvecklas och peppas. 
Dessa personer kan sedan uppmuntras att sprida deras kunskaper och kompetenser vidare 
genom att hålla utbildningar och workshops runt om i landet. 

Inom ramen för detta projekt skall vi driva vidare det som påbörjats. Nu är det dags för de 
utbildade att åka ut i landet och hålla workshops i inkludering och normkritik. Tanken är att de 
skall förmedla kunskapen de har erhållit samt genom olika övningar och metoder samla in 
tankar och åsikter som finns ute i landet. Genom denna information kan sedan UNF skapa en 
strategi för att motverka normer (i enlighet med kongressbeslut). 

Under vårterminen vill vi hålla en helg för de som gick utbildningen HT14. Under denna helg 
kommer vi att samla in all kunskap de fått när de varit ute i landet och genomfört sina 
workshops. 

Under HT15 vill vi påbörja en ny omgång av utbildningen á två träffar. Tanken är att deltagarna 
under dessa helger få kunskap om normer, diskriminering, lagstiftning, antimobbningsarbete 
samt kunskaper för att kunna leda workshops. 

Tidpunkt 

Under våren kommer en helg att genomföras samt deltagarna kommer att åka ut till olika 
distrikt och erbjuda workshops. 

Under hösten kommer en utbildning pågå under två helger. 

Budget 
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Det mesta av de 145 000 kronorna ska gå till utbildnings- och uppföljningshelger, resten till 
resor och tröjor. 

 

2.2 NPF-projektet 

Man brukar säga att uppskattningsvis 2-5 procent av Sveriges befolkning har ADHD. Många av 
NPF-diagnoserna (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, 
Autismspektrumtillstånd, OCD, Dyslexi, Tourette…) finns i vår organisation och UNF har ett 
ansvar att inkludera dessa medlemmar och göra det enkelt för dem att engagera sig på sina 
villkor. Projektet kommer bestå av en stödchatt/frågechatt som är öppen en kväll i veckan. 
Chatten ska vara väl synlig på hemsidan/lätt att hitta för våra medlemmar. 

Syfte 

Vi vill till en början se om behovet finns och hitta ett sätt att stötta och informera våra 
medlemmar om var de kan vända sig om de har frågor, vill göra en utredning, få stöd eller helt 
enkelt behöver någon som bara lyssnar. Vi tycker att en chatt skulle funka bra för det. 

NPF-projektet/stödchatten är en del i att långsiktigt göra UNF mer tillgängligt och 
inkluderande för de med neuropsykiatriska eller psykiska funktionsnedsättningar. 

Innehåll 
Chatten kommer ha öppet en kväll i veckan där kunniga och erfarna medlemmar eller icke-
medlemmar svarar på frågor om NPF. Projektet kan komma att utökas till att även innefatta 
psykisk ohälsa om behovet uppstår. Projektet kommer i möjligaste mån göras tillsammans 
med stödorganisationer, till exempel Tilia och Riksförbundet Attention. 

Tidpunkt 

Exempelvis varje måndagskväll under vårterminen eller höstterminen 2015 med förlängning 
om möjligheten och behovet finns. 

Budget 
30.000 arvodering till chattare, chattplattform, layout, avgifter för utlåning av material från 
andra organisationer och möten. 

 

2.3 Mångfald 

 

Syfte 
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I och med detta projekt vill vi öka medvetenheten om begreppet mångfald inom UNF. Vi vill 
att allt fler medlemmar aktivt skall reflektera över hur organisationen ser ut och vilka vi 
välkomnar på våra aktiviteter. 

Innehåll 

Vi vill göra detta genom att erbjuda forumteater på några olika ställen i Sverige där 
skådespelare tillsammans med deltagarna problematiserar mångfaldsbegreppet. Inom ramen 
för projektet skall en arbetsgrupp tillsättas som skall ta fram riktlinjer för forumspelet, ta 
kontakt med skådespelare och arbeta fram möjliga lokaler och inbjudningar för dessa events 
runt om i landet. 

Tidpunkt 

Under våren kommer arbetsgruppen att påbörja arbetet 

Under hösten kommer en turné att genomföras med skådespelarna 

Tanken är att erbjuda forumspelet på 10 orter runt om i landet. 

Budget 

40 000 Arbetsgrupp (två träffar, mat, boende, resor) 

70 000 Skådepelare 

40 000 Rese- och boendekostnader i samband med turnén 

 

2.4 Jämlikhetsbokslutet 

 

Syfte 

Att få en uppfattning om hur jämlikheten i organisationen utvecklas över tid och hur väl vårt 
jämlikhetsarbete fortskrider. 

Innehåll 

Projektet innebär att ta fram det jämlikhetsbokslut som ska presenteras på kongressen varje 
år. 

Tidpunkt 

I början av året för att det ska vara klart i god tid innan kongressen. 
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2.5 Akademien 

 

Syfte 

Att skapa en mer jämställd organisation. 

Innehåll 

UNF kommer delta i ett arvsfondsprojekt via Maktsalongen för att få verktyg och metoder för 
att organisationen ska bli mer jämställd. Det kommer tillsättas en arbetsgrupp på minst 5 
personer som kommer åka på workshops, kurser och föreläsningar. Arbetsgruppen kommer ta 
det dom lär sig från Akademien och implementera det i organisationen. 

Tidpunkt 

Från april och sedan löpande under 1 års tid. 

Budget 

Resor och boende vid fortbildning 40 000 kronor. 

 

2.6 Fastigheter 

 

Syfte 

Fler föreningar ska ha tillgång till lokaler och fastigheter som är anpassade till sin verksamhet, 
samt att dessa lokaler ska vara anpassade till medlemmars olika behov utifrån ett 
inkluderingsperspektiv. 

Innehåll 

Samarbetet mellan UNF och Våra Gårdar ska stärkas upp. UNF:s arbete med fastigheter ska 
definiers och samarbetet med Våra Gårdar ska göras tydligare. 

Tidpunkt 

Löpande under året. 

 

Delområde 3 Hållbart Engagemang 

 

Nuläget 
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I dagsläget har vi medlemmar som i genomsnitt stannar kvar i organisationen i 2 år. Även om 
det inte skett ett aktivt arbete i att utreda varför dessa personer slutar i organisationen så är en 
analys utskottet har gjort att vi tenderar att hitta de personer som är engagerade och drivande 
och sedan driva på dem att göra ännu mer. Det finns en tendens att våra medlemmar brinner 
upp av deras engagemang. Under året har utskottet börjat nysta i frågan och kommit fram till 
att vi måste se över vad våra medlemmar får lära sig rörande priortiering, stresshantering och 
självkänsla. 

 

Framåt 

Vi vill se över vad den enskilda medlemmen får lära sig genom bildningsprogrammet och se om 
vi inte kan bidra med mer personlig utveckling som kan gynna hela organisationen. Likaså 
tänker vi oss att vi måste tydligöra hur man kan engagera sig på flera nivåer inom 
organisationen och visa på att vi uppskattar all form av engagemang, till exempel genom 
premiering. 

 

Budget 

 

3.0 Hållbart Engagemang D A H M 
P 
D 

Annan 
intäkt Kostnad Totalt 

3.1 Uppgradera HE-metoder       0 0 

3.2 
Verksamhetskampanj med 
förebygg       100 000 100 00 

3.3 Lokal premiering     x  20 000 20 000 

 

Summa 120 000 

 

 

3.1 Uppgradera HE-metoder 

 

Syfte 
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Projektet syftar till att UNF som organisation ska ha bra forum och metoder för att säkerställa 
att medlemmar utvecklas, samt att UNF ska ta till vara på medlemmars engagemang. 

Innehåll 

Hållbart engagemang behöver bli en tradition i organisationen som förs vidare generation för 
generation. Alla metoder som UNF har som kan kopplas till hållbart engagemang ska ses över 
och göras ännu bättre. Exempelvis ska hållbart engagemang bli en naturlig del av 
bildningssystemet, då de flesta medlemmar klättrar i sin utveckling därigenom. 

Tidpunkt 

Löpande under hela året. 

 

3.2 Verksamhetskampanj med förebygg 

Syfte 

Att förenkla för medlemmar att hålla i verksamhet och att öka mängden regelbunden 
verksamhet i UNF-Sverige. Fler medlemmar ska komma in i verksamhet och stanna kvar som 
medlemmar första året. 

Innehåll 

Projektet handlar om att tillgängliggöra, förenkla och konkretisera det material som UNF 
redan har kring att skapa verksamhet och verktyget IGLOR, samt att implementera det mer 
ute i landet. Vi kommer att re-lansera materialet "planera verksamhet" och implementera det 
mer ute i landet. Det ska bli enklare för distrikten att peppa sina föreningar att göra bra 
verksamhet. 

Enkla mallar och instruktioner kommer även att tas fram för några valda verksamhetsspår 
(t.ex. LAN, disco etc) så att det ska vara lätt att planera och genomföra en viss verksamhet för 
föreningarna. Vi kommer bland annat att jobba med diverse enkla material, interaktiva 
moment och dylikt på föreningsportalen. 

Kampanjen avslutas med en riktigt verksamhetsFEST! 

Detta är ett gemensamt projekt med förebyggsutskottet. 

Tidpunkt 

Lanseras i augusti. 

Budget 

100 000 kr. Pengarna kommer att gå till re-lansering, framtagning av enkla mallar för 
verksamhetsspåren och VerksamhetsFEST. 
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3.3 Lokal premiering 

 

Syfte 

Stärka det hållbara engagemanget. 

Uppmuntra och visa uppskattning gentemot våra medlemmar. 

Innehåll 

Vi vill uppmuntra våra medlemmars insatser och göra premiering enklare att använda för 
distriktsstyrelserna. Premieringssystemet som finns nu på Förbundsnivå får gärna vara kvar, 
men även lokal premiering för att DS:arna är närmare sina föreningar än förbundet. 

Premieringen kan bestå av presentkort, biocheckar eller dylikt. 

Tidpunkt 

Pilotprojekt under 2015. 

Budget 

20 000 kr 
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Fortsatt politiskt påverkansarbete med fokus på lokalt 
engagemang och intern debatt: Drogpolitiska utskottets taktiska 
plan 

Drogpolitiska utskottet: Malin Thorson (ordförande), Sara Hallman, Nicole Steegmans, Isabelle 
Benfalk, Thomas Ahlström och Sophie Brömster (handläggare) 
 

Sammanfattning 
Drogpolitiska utskottet vill högprioritera de drogpolitiska grupperna och interndebatten. Inom det 
lokala arbetet ligger fokus på kontinuerlig kontakt och en strävan efter att drogpolitik ska ses som 
en naturlig del av verksamheten. 
 
Nationellt är ett långsiktigt påverkansarbete i fokus där vi använder vår styrka som 
ungdomsorganisation både gentemot partier och partipolitiska ungdomsförbund. Pressarbetet 
fortsätter som ett viktigt verktyg för opinionsbildning men även för att väcka drogpolitiskt intresse 
bland våra medlemmar. 
 
Inom EU bygger vi ett mer resultatinriktat arbete och en bättre struktur för att göra större skillnad i 
politiska beslut genom utvecklat arbete tillsammans med Active, Brysselkontoret och EU-gruppen. 
 

Övergripande budget 
 
Område Äskat belopp 
Delområde 1 Nationell politik 85 000 
Projekt 1.1 Politiska samarbeten 0 
Projekt 1.2 Almedalen 35 000 
Projekt 1.3 Nationell press 50 000 

  Delområde 2 EU-politik 175 000 
Projekt 2.1 Organiserat EU-arbete 25 000 
Projekt 2.2 Activesamarbete 150 000 

  Delområde 3 Lokal politik 115 000 
Projekt 3.1 Bra Uteliv 70 000 
Projekt 3.2 Drogpolitiska grupper 45 000 

 
 Delområde 4 Kunskap och debatt 12 000 

Projekt 4.1 Interndebatt 0 
Projekt 4.2 Cannabis 0 
Projekt 4.3 Drogpolitisk bildning 12 000 
Projekt 4.4 Höjdaren Drogpolitik 0 
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Summa 387 000 
 

Alla mål/uppdrag 
UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare 
 
Mål 1: UNF har långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre riksdagspartier och tre 
partipolitiska ungdomsförbund 
Utskottet vill fortsätta samarbetet med relevanta partier men lägga störst fokus på 
ungdomsförbunden (PUF:arna) och att där sprida kunskap och knyta kontakter. På båda 
områdena vill vi satsa extra på tydligare prioriteringar och en långsiktig struktur. 
Projekt: 1.1 Politiska samarbeten, 1.2 Almedalen, 3.2 Drogpolitiska grupper 
 
Mål 2: UNF bedriver aktivt påverkansarbete i EU och genomför samarbeten med fyra svenska 
EU-parlamentariker 
Utskottet vill skapa ett närmare samarbete med Brysselkontoret och Active samt bygga upp en 
långsiktighet genom att bland annat engagera medlemmar i Sverige med hjälp av EU-gruppen. 
Projekt: 2.1 Organiserat EU-arbetet 
 
Mål 3: UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 500 gånger i media 
Fortsätta med de framgångsrika koncept vi har och fokus på att hålla hög kvalité och utveckla 
möjligheten att använda press för att stödja det lokala arbetet. 
Projekt: 1.3 Nationella pressatsningar, 3.1 Bra Uteliv, 3.2 Drogpolitiska grupper 
 
Mål 4: UNF har medlemmar som tillsammans engagerar sig drogpolitiskt för att påverka 
lokala beslutsfattare och allmänheten 
Ökat fokus på de drogpolitiska grupperna och det lokala påverkansarbetet. 
Projekt: 2.1 Organiserat EU-arbetet, 3.1 Bra Uteliv, 3.2 Drogpolitiska grupper 
 
I UNF bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive kunskapsarbete som en aktiv del i 
verksamheten 
Mål 5: UNF har 10 aktiva drogpolitiska grupper 
Utskottet kommer öka fokus på de drogpolitiska grupperna och det lokala påverkansarbetet. 
Projekt: 3.1 Bra Uteliv, 3.2 Drogpolitiska grupper, 4.2 Cannabis, 4.3 Drogpolitisk bildning 
 
Mål 6: UNF har en levande interndebatt om hur en framgångsrik drogpolitik för framtiden 
ser ut 
Utskottet kommer arbeta aktivt för en ökad interndebatt genom att satsa på nya forum samt 
underhålla nuvarande. 
Projekt: 4.1 Interndebatt, 4.3 Drogpolitisk bildning 
 
Mål 7: UNF som organisation och dess medlemmar är experter på droger, i synnerhet alkohol 
och cannabis. 
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Utskottet kommer genomföra Höjdaren Drogpolitik, ta fram relevant och lättillgängligt material 
samt skapa forum för personer att dela med sig av sin kunskap. 
Projekt: 4.2 Cannabis, 4.3 Drogpolitisk bildning, 4.4 Höjdaren Drogpolitik 
 

Risker 
Utskottet ser följande risker med vårt förslag på taktisk plan för 2015: 

• Målet om drogpolitiska grupper och interndebatten kommer vara svårt att nå. Vi vill 
prioritera upp grupper och interndebatten men inte lika gärna prioritera ner något annat. 

• Det finns fortfarande en risk i att vi gör för mycket och att vi därför får för få deltagare på 
våra arrangemang. Eller får en sämre kvalité på det som genomförs. 

• Alla styrelsers överlämning är svår men extra mycket för det drogpolitiska utskottet då vår 
verksamhet bygger till stor del på personliga relationer. 

 

Delområden och taktik 

När utskottet delade upp sitt område i delområden utgick vi dels från de politiska nivåer vi verkar 
på. Dessa nivåer hör ihop men har också sin egen logik och verksamhet. Vi tänkte också utifrån 
vilken verksamhet som främst var intern respektive extern även om samtliga områden har inslag av 
båda. Vi valde att dela upp arbetet i följande delområden: 

• Nationell politik 
• EU-politik 
• Lokal politik 
• Kunskap och debatt 

De tre första delområdena fokuserar på externt påverkansarbete på olika nivåer. Det kan påpeka 
att delområdena handlar om var aktiviteten sker, inte vilken politisk nivå eller fråga som påverkas. 
Lokal politik kan t.ex. handla om EU-frågor och Nationellt arbete kan vara riktat mot lokala frågor. 
Kunskap och debatt är den mer renodlat interna delen där vi jobbar gentemot våra medlemmar. 
 
 
1. Nationell politik 
 
Nuläget 
UNF har sedan länge goda etablerade kontakter med framförallt riksdagspolitiker från hela den 
politiska skalan. Under förra året påbörjades på allvar ett mer systematiskt arbete med 
ungdomsförbunden, främst genom besök och möten eftersom en gemensam utbildning fick 
ställas in. Årets riksdagsval innebär nya ministrar, ledamöter och utskott och UNF behöver ställa 
om efter detta. 
 
Framåt 
Framöver vill utskottet satsa framförallt på ungdomsförbunden, genom olika kontakter och minst 
en utbildningsaktivitet. Gentemot partierna handlar det mycket om att bygga upp nya kontakter. Vi 
vill samarbeta med IOGT-NTO för att nå bättre genomslag i fler frågor. Under början på året vill vi 
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slå fast en långsiktig struktur och prioritering som kan ligga som grund för arbetet under hela 
denna riksdagsperiod. 
 

     

Delområde 1: Nationell politik 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 1.1 
Politiska 
samarbeten 

35 - - - - 40 000 30 000 0 

Projekt 1.2 
Almedalen 

15 - - - - - 35 000 35 000 

Projekt 1.3 
Nationell press 

- - - - - - 50 000 50 000 

Summa        85 000 

 
Politiska samarbeten 1.1 
 
Syfte 
Att ha goda relationer med prioriterade partier och använda vår roll som ungdomsorganisation till 
att trycka på i viktiga frågor. Att skapa närmare kontakter med ungdomsförbunden och bidra till 
fler politiskt engagerade personer med kunskap om våra frågor samt till att förbunden har en 
drogpolitik mer i linje med UNF:s åsikter. Projektet uppnår målet om samarbete med tre 
partipolitiska ungdomsförbund och tre partier. 
 
Innehåll 
Efter valet ligger mycket fokus på att etablera nya kontakter och odla kontakter genom t.ex. möten 
och inbjudan till arrangemang. I det löpande påverkansarbete vill vi samarbeta med andra inom 
vårt område, framförallt IOGT-NTO. För ungdomsförbunden vill vi arrangera minst en utbildning. 
Långsiktiga strukturer ska tas fram för riksdagsperioden som ska kunna användas för överlämning 
mellan mandatperioderna. 
 
Tidpunkt 
Löpande under året med tyngdpunkt under Almedalen och antagligen en extern utbildning i slutet 
av året. 
 
Budget 
Pengarna tas från budgetposten Påverkanspott, inget äskas här. De kommer gå till utbildning, 
eventuell representation, besök på våra arrangemang och liknande aktiviteter. 
 
Almedalen 1.2 
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Syfte 
UNF finns på Almedalen för att skapa och underhålla kontakter med politiker och andra 
organisationer men också att vara med och påverka i våra frågor. I år kommer de som går Höjdaren 
drogpolitik att delta på Almedalen men utöver det så vill utskottet fortsätta ha ett drinkteam som 
kan vara ute och servera Almedalsdrinken. 
 
Innehåll 
Utöver att Höjdarna är där för att påverka och visa upp UNF så kommer vi att servera 
Almedalsdrinken genom ett drinkteam och fortsätta vara en del av Soberian. Vi vill ge möjlighet för 
förbundsstyrelsen och utskottet att delta (både nya och gamla). De kommer mingla, delta på 
seminarium och såklart vara med och lyfta den drogpolitiska debatten. 
 
Tidpunkt 
v.27, direkt efter kongressen. 
 
Budget 
Vi äskar 35 000 kr. Pengarna kommer att gå till Soberian, resor och mat och boende till deltagarna. 
 
Nationell press 1.3 
 
Syfte 
För att bidra till att uppnå målet om att omnämnas 500 gånger i media kommer olika 
mediesatsningar att genomföras från nationellt håll. Verksamheten kommer också utformas för 
att stärka vårt arbete med nationell påverkan och lokalt engagemang. 
 
Innehåll 
Nationella pressatsningar som Vit Jul, Folknykterhetens vecka, Almedalen och Kommunrankingen. 
Här ingår också bevakning av vår medienärvaro, omvärldsbevakning samt reaktivt pressarbete. 
 
Tidpunkt 
Löpande under året med vissa mer intensiva perioder under senvåren, Almedalen samt jultider. 
 
Budget 
Totalt 50 000 kr, 25 000 kr för mediebevakningsverktyget Retriever, 10 000 kr för pressverktyget 
Cision och 15 000 kr till den drogpolitiska nyhetsbyrån Drugnews. 
 
 
2. EU-politik 
 
Nuläget 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-11-07–09 

107 (169) 

Med EU har UNF det senaste året främst jobbat med att utbilda våra medlemmar genom olika 
resor till Bryssel samt genomfört en översättning av materialet för Bra Uteliv till engelska med hjälp 
av vårt kontor i Bryssel. 
 
Framåt 
Utskottet vill skapa ett närmare samarbete med Brysselkontoret och Active samt bygga upp en 
långsiktighet genom att bland annat engagera medlemmar i Sverige med hjälp av EU-gruppen. Men 
även att jobba mer aktivt med Active genom deras projekt och Political Officer. 

     

Delområde 2: EU-politik 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 2.1 
Organiserat EU-
arbete 

10 1 - 1 - - 25 000 25 000 

Projekt 2.2 
Active-
samarbete 

60 1 1 - - - 150 000 150 000 

Summa        175 000 

 
2.1 Organiserat EU-arbetet 
 
Syfte 
Syftet är att skapa ett närmare samarbete med Brysselkontoret och Active samt bygga upp en 
långsiktighet genom att bland annat engagera medlemmar i Sverige med hjälp av EU-gruppen. 
Detta för att utveckla det aktiva påverkansarbetet i EU och samarbetet med fyra svenska EU-
parlamentariker. 
 
Innehåll 
Struktur kommer tas fram för Brysselkontoret i samarbete med IOGT-NTO för hur UNF ska 
använda kontoret och sin personal på ett bättre sätt. EU-gruppen kommer utvecklas till att hjälpa 
UNF i Sverige med EU-frågor och för att göra engagemang kring EU-frågor med tillgängligt. 
Brysselresorna kommer inte genomföras som tidigare år utan istället ersättas av punktinsatser så 
som besök på konferenser och seminarier. 
 
Tidpunkt 
Projektet är tänkt att genomföras löpande under året samt punktinsatser med korta resor. 
 
Budget 
25 000 kr för resor till EU-gruppen inom Sverige och till Bryssel för konferenser. 
 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-11-07–09 

108 (169) 

2.2 Activesamarbete 
 
Syfte 
Att genom paraplyorganisationen Active bedriva påverkansarbete på europeisk nivå med 
gemensamma krafter tillsammans med andra nykterhetsorganisationer för unga i Europa. 
 
Innehåll 
UNF deltar i Actives projekt Youth Zoom och Democracy is Dialogue, samt skickar medlemmar på 
Actives arrangemang. Utskottet är med och finansierar en tjänst som politisk handläggare på 
Active som förutom att bedriva påverkansarbete också agerar stöd för UNF vid de nämnda 
projekten och stöttar EU-assistenterna i deras arbete. 
 
Tidpunkt 
Samarbetet med Active sker löpande. Projekten pågår över två år. 
 
Budget 
150 000 kr äskas för finansiering av Activetjänsten. 
 
 
3. Lokal politik 
Nuläget 
Arbete med de drogpolitiska grupperna har inte funkat optimalt men det finns goda möjligheter till 
att utveckla det lokala påverkansarbetet. Bra Uteliv rullar på och UNF:s aktiva medlemmar känner 
till och kampanjen och vet hur de ska arbeta med den. 
 
Bra Uteliv rullar på och har på relativt kort tid blivit ett naturligt sätt för medlemmar att prata om 
drogpolitik ur ett ungdomligt perspektiv och det vill vi behålla. Även kommunrakningen är en viktig 
del som ger oss en överblick över hur kommunerna jobbar med ungas fritid. 
 
Framåt 
Ett av de svårare målen för utskottet är 10 aktiva drogpolitiska grupper och tanken framöver är att 
grupperna ska vara en viktig grundsten i den lokala politiken. Bra Uteliv behöver underhållas och 
fortsätta vara en naturlig del av den drogpolitiska debatten. I den lokala politiken finns en stor 
utvecklingspotential där UNF fram tills idag tagit en relativt liten plats om vi jämför med vårt arbete 
på nationell nivå. 

     

Delområde 3: Lokal politik 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 3.1 Bra Uteliv - - - 1 1 - 70 000 70 000 

Projekt 3.2 25 - 1 - - - 45 000 45 000 
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Drogpolitiska 
grupper 

Summa        115 000 

 
3.1 Bra Uteliv 
 
Syfte 
Med projektet är att Bra Uteliv ska fortsättas finnas som en lättförstått och enkelt sätt för 
medlemmarna att prata om drogpolitik. Projektet bidrar till att uppfylla målet om att UNF agerar i 
den drogpolitiska debatten och omnämns 500 gånger i media, UNF har medlemmar som 
tillsammans engagerar sig drogpolitiskt för att påverka lokala beslutsfattare och allmänheten, UNF 
har 10 aktiva drogpolitiska grupper. 
 
Innehåll 
De siffror som vi idag använder oss av när vi pratar om Bra Uteliv är inte så aktuella och bör därför 
uppdateras under 2015. Vi har redan påbörjat en process kring att titta över de material som finns 
som stöd för medlemmar som vill jobba med Bra Uteliv. Under folknyheterhetens vecka kommer vi 
att göra en satsning på Bra Uteliv tillsammans med de drogpolitiska grupperna. 
 
Tidpunkt 
Hela året med en extra satsningar under folknyheterhetensvecka och i samband med 
kommunrakningen och visa högtider. 
 
Budget 
70 000 kr. Mestadels till en uppdatering av alla frågor i Bra Utelivshäftet, resterande till FNV. 
 
3.2 Drogpolitiska grupper 
 
Syfte 
UNF:s del i den lokala politiken ska öka där medlemmar tillsammans är med och påverkar lokal 
beslutsfattare. Tillsammans är vi starka och genom att UNF har fler organiserade medlemmar som 
på lokal nivå bidrar till en mer nykter politik så har vi större möjligheter att nå vår vision. 
 
Innehåll 
Vi kommer att erbjuda mer stöd än tidigare där vi dels kommer införa ett faddersystem där varje 
grupp har en kontaktperson till utskottet, vi kommer också att skicka ut ett drogpolitiskt 
nyhetsbrev med syfte att inspirera och peppa grupperna. Vi kommer också att erbjuda någon form 
fysisk utbildning/träff under hösten med syfte att nya utskottsmedlemmar ska få chansen att träffa 
grupperna. 
 
Tidpunkt 
Genomförs löpande med en träff under hösten. 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-11-07–09 

110 (169) 

 
Budget 
45 000 kr, 30 000 av dessa till en fysisk träff, resterande i bidrag till grupperna på 1 500 kr per 
grupp. 
 
 
4 Kunskap och debatt 
Nuläget 
I dagens UNF finns det tyvärr mycket lite intern debatt om både externa och interna ämnen. 
Tidigare har utskottet jobbat med ett projekt som syftat till att skapa interndebatt och genom 
detta gjordes debattlet under Förbundssamlingen. Vi vill fortsätta i detta spår men bredda våra 
perspektiv och vår målgrupp. Tidigare har utskottet även arbetat aktivt med att sprida kunskap 
bland medlemmarna, bland annat genom att arrangera Specialisten Drogpolitik. Även på detta 
område tror vi att vi behöver bredda vår målgrupp och använda oss av andra metoder för att skapa 
en aktiv interndebatt. 
 
Framåt 
Vi vill främja den interna drogpolitiska debatten och detta tror vi kan göras genom att sprida 
kunskap bland medlemmar. Vi tror att en ökad kunskapsnivå ger självförtroende och mod att 
inleda en diskussion. Vi ska ta fram tillgängliga material för att förmedla kunskap, anordna kurser 
och skapa forum för debatt. 

Delområde 4: Kunskap och debatt 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 1.1 
Interndebatt 

- - - - - - 0 0 

Projekt 1.2 
Cannabis 

25 - - 1 - - 0 0 

Projekt 1.3 
Drogpolitisk 
bildning 

- - - - - - 12 000 12 000 

Projekt 1.4 
Höjdaren 
Drogpolitik 

15 - 1 - - 175 000 175 000 0 

Summa        12 000 

 
4.1 Interndebatt 
 
Syfte 
Lyfta interna splittringar i ett accepterande forum för att utveckla och stärka de drogpolitiska 
ställningstagandena hos medlemmarna. 
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Innehåll 
Stimulera de debattforum som redan existerar samt initiera nya framförallt i digitala former. 
Uppmuntra medlemmarna framförallt genom de drogpolitiska grupperna, samt inkorporera 
debatten som ett naturligt inslag i utskottets verksamheter, ex Specialister, DÅM mm. 
 
Tidpunkt 
Projektet genomförs löpande. 
 
4.2 Cannabis 
 
Syfte 
Vi hoppas uppnå en hög baskunskap hos medlemmarna och tror det kommer främja den interna 
debatten och skänka mer att ta debatten även utanför förbundet. Det här projektet kommer bidra 
till att vi uppnår målet “UNF har en levande interndebatt om hur en framgångsrik drogpolitik för 
framtiden ser ut” men också målet “UNF som organisation och dess medlemmar är experter på 
droger, i synnerhet alkohol och cannabis”. 
 
Innehåll 
Vi vill öka kunskapen om cannabis bland medlemmar. Exempel på möjliga insatser är en 
distansutbildning, en podcast samt en hemsida som ska slå hål på myter om cannabis. Vi ska ta fram 
material om cannabis som ska ingå i microbildningsdatabasen, sprida kunskap till 
förbundsstyrelsen och utnyttja den existerande cannabisgruppen mer än vad som görs idag. 
 
Tidpunkt 
Projektet kommer pågå löpande. 
 
4.3 Drogpolitisk bildning 
 
Syfte 
Vi vill öka kunskapen om UNF:s åsikter i aktuella drogpolitiska frågor för att främja den interna 
debatten. Detta kommer hjälpa oss att uppmåla arbetsplansmålet som lyder “UNF som 
organisation och dess medlemmar är experter på droger, i synnerhet alkohol och cannabis”. 
 
Innehåll 
Vi vill utveckla nytt material till microbildningsdatabasen som vi vill sammanställa och 
tillgängliggöra för medlemmarna. Vi vill också samarbeta med arrangörer av Specialister. Vi vill 
också arbeta med punktinsatser som t ex studiebesök, föreläsningar och seminarier. 
 
Tidpunkt 
Projektet 4.3 kommer pågå löpande. 
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Budget 
12 000 som främst kommer att gå till att ta fram en hemsida med information om myterna gällande 
cannabis. 
 
4.4 Höjdaren Drogpolitik 
 
Syfte 
Att bidra till målet om att UNF som organisation och dess medlemmar är experter på droger, i 
synnerhet alkohol och cannabis. Att få deltagarna att utvecklas som personer och bidra till UNF:s 
drogpolitiska arbete. 
 
Innehåll 
Utbildningen genomförs i enlighet med bildningssystemet med fokus på UNF:s alkoholpolitik och 
Bra Uteliv. Men också med inslag om cannabis och andra droger samt förhoppningsvis besök av de 
partipolitiska ungdomsförbunden. Den avslutande träffen blir under Almedalen med praktiskt 
påverkansarbete på plats. 
 
Tidpunkt 
Under vårterminen med avslutning under Almedalsveckan. 
 
Budget 
175 000 kr från budgeten, inget övrigt äskas. 
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Grisar i badkar – UNF blir fler: Förebyggsutskottets taktiska plan 

Taktisk plan för UNF:s förebyggsområde 2015 

Färre, bättre insatser med en långsiktigt hållbar struktur. Attitydpåverkan blir ordinarie 
verksamhet. 

Eric Tegnander, Lina Jacobsson, Max Johansson, Imse Nilsson 

Utskottets låt är https://www.youtube.com/watch?v=9Hsm24sX4EU 

Sammanfattning 

I vanlig ordning ser vi i förebyggsutskottet att vårt arbete handlar om framförallt två olika 
sidor: Medlemsökning och attitydpåverkan. Båda områdena har diskuterats vid FS-mötet i 
mars och vi har också tagit med oss en del saker från den diskussionen. På det första området 
har vårt ingångsvärde varit färre insatser, men med högre kvalitet och gärna över flera års sikt. 
På det andra området upplevde vi medskicket som att vi dels ska implementera Snacka Fest 
och dels planera för verksamhet som på något vis möter upp och stöttar 
attitydpåverkanssatsningen. 

 

Övergripande budget 

Område 

 

Äskat belopp 

Delområde 1 – Få In 300 000 

Projekt 1.1  Värvarflödet 0 

Projekt 1.2 Premier 80 000 

Projekt 1.3 Distriktsutmaningar 30 000 

Projekt 1.4 Fokusgrupper 125 000 

Projekt 1.5 UNF till ALLA 65 000 

Delområde 2 – Fånga Upp 50 000 

Projekt 2.1 JUNF  50 000 

Projekt 2.2  Betalningsfrekvens 0 

Delområde 3 – Behålla 120 000 

Projekt 3.1 Betalandefrekvensmål 0 

Projekt 3.2 Nätverk 120 000 

Delområde 4 – Attitydpåverkan 210 000 

https://provwww7.sobernet.nu/owa/redir.aspx?C=cKXsbn34nUq_fsQDy0f1ub8bExrowtFIYtoO2wNlvEON-PUTc_CtMTUTbwCUsiz8z_26G5bV3g8.&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3d9Hsm24sX4EU
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Projekt 4.1 Snacka Fest 50 000 

Projekt 4.2 APS-uppmötning 60 000 

Projekt 4.3 Tankesmedjan Fake Free 100 000 

 
  Summa 

 

680 000 

 

Alla mål/uppdrag 

UNF är ledande på kommunikation som påverkar ungas attityder till droger 
Mål 1: UNF har kompetens och lättillgängliga verktyg för att arbeta med framgångsrik 
attitydpåverkan på den digitala arenan. 
 Uppnås framförallt genom arbetet med att stötta upp den pågående 
attitydpåverkanssatsningen, vilket framförallt handlar om att bygga kunskap hos medlemmarna 
och implementera de arbetssätt och metoder som satsningen resulterar i. 
Lista på relevanta projekt: Projekt 4.2 – Ideell attitydpåverkanskompetens 
Mål 2: UNF samarbetar med andra kring attitydpåverkan och andra aktörer väljer att använda sig 
av och sprida UNF:s metoder i sitt förebyggande arbete 

Uppnås genom att använda Snacka Fest i skolor och att låta Fake Free ingå 
samarbeten med andra aktörer. Metoder tolkar vi i det här fallet som att normkritiskt 
diskutera och resonera kring alkohol- och drogkonsumtion.  
Lista på relevanta projekt: Projekt 4.1 Snacka Fest, projekt 4.3 Tankesmedjan Fake Free. 
Mål 3: UNF arbetar aktivt för att unga använder och sprider våra metoder och verktyg för att 
förändra attityder till alkohol och andra droger. 

 Uppnås genom att sprida våra tankar på bred front i och med Snacka Fest och 
kompetensuppbyggnaden inom attitydpåverkansområdet. 

Lista på relevanta projekt: Projekt 4.1 Snacka Fest, Projekt 4.2 APS-uppmötning. 

Mål 4: UNF fortsätter använda Fake Free:s metoder och alla våra aktiva medlemmar vet vad Fake 
Free är och vad det innebär. 

Uppnås framförallt genom att fortsätta utveckla tankesmedjans verksamhet och 
sprida de tankar som tas fram inom ramen för tankesmedjan till medlemmarna.  
Lista på relevanta projekt: Projekt 4.1 Snacka Fest, projekt 4.3 Fake Free. 
Alla distrikt bidrar till att UNF ökar i antalet aktiva medlemmar 
Mål 5: UNF har 5 500 betalande medlemmar 

Uppnås genom att fortsätta värva många samtidigt som vi blir bättre på att hålla 
kvar folk och erbjuda de vägar in i nya engagemang.  
Lista på relevanta projekt: Projekt 1.1 Värvarflödet 

Mål 6: UNF genomför riktade värvarsatsningar mot tre grupper som bedöms ha stor outnyttjad 
medlemspotential 

Uppnås genom att ta ut tre prioriterade målgrupper och genomföra riktade 
satsningar mot dem.  
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Lista på relevanta projekt: Projekt 1.1 – Värvarflödet, projekt 1.3 – Fokusgrupper, projekt 3.3 – 
Nätverk. 

Mål 7: Kännedomen om vad UNF är, vad vi står för och hur man kan engagera sig ökar bland 
Sveriges unga 

Uppnås genom att synas mer i samhället i stort. Här försöker vi använda 
kostnadseffektiva metoder som till exempel UNF till ALLA. 
Lista på relevanta projekt: Projekt 1.5 UNF till ALLA 

Mål 8: 25 föreningar har ett givande samarbete med Junis 

Uppnås genom att implementera de verktyg som tas fram i samarbetet med 
Junis, att synas i Junissammanhang samt att fånga upp och stötta de distrikt och föreningar 
där det redan idag finns ett lyckat samarbete. 
Lista på relevanta projekt: Projekt 2.1 - JUNF 

 

Risker 

Det finns såklart en del risker inför det kommande året. På medlemsökningssidan är det ju 
5500-målet som står i centrum och det är något som vi, tillsammans med övriga 
förbundsstyrelsen, prioriterar högt under året. Här finns det flera riskmoment: Dels finns det 
ett konstant värde av att prata om varför vi måste arbeta med medlemsökning, framförallt 
utifrån ett ideologiskt plan. Vår erfarenhet från tidigare år säger oss att när vi glömmer bort 
eller slutar med det så minskar också förankringen av arbetet i landet. Vidare ser vi att det kan 
finnas en risk med att ställa om från totalmål till betalandemål i och med att distrikten då ser 
medlemsvård som ett möjligt alternativ till medlemsökning och framförallt värvning. Vi måste 
fortsätta värva in många och samtidigt bli bättre på att fånga upp och behålla de medlemmar vi 
får in för att lyckas med en ökning i betalande medlemmar. 

 

När det gäller attitydpåverkansområdet uppfattade vi vid september-FS att styrelsen gärna ser 
att utskottet tar ett ökat ansvar under det kommande året. Detta har vi tagit till oss, men ser 
också flera risker i detta. Dels är det naturligtvis så att det för oss som utskott lätt blir ett fokus 
på medlemsökningsområdet, inte minst för att det är den orienteringen vi har som enskilda 
utskottsmedlemmar. Vi hoppas kunna kompensera för detta genom att knyta till oss 
ytterligare personer, både i och utanför utskottet, som känner ett ägandeskap i frågan och en 
tydlig vilja att prioritera arbetet med attitydpåverkan. Slutligen kan vi också se en risk i att 
attitydpåverkansområdet till stor del är något oprövad mark där vi, till viss del, måste pröva 
oss fram för att se vad som är bra verksamhet. Det innebär att vi ibland kanske kommer pröva 
en del nya saker som går utanför ramen för den traditionella UNF-verksamheten, men i det här 
skedet hoppas vi att styrelsen kan ha en viss förståelse för det här. 

 

Delområden 

Förebyggsområdet har två tydliga områden: Medlemsökning och attitydpåverkan. Under de 
senaste åren har fokus legat tydligt på den förstnämnda, vilket också för att medlemsökningen 
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tar upp fler delområden än vad attitydpåverkan gör. På medlemsökningssidan ser vi att det 
tydligt går att dela in området i en del som handlar om värvning, alltså om att få in många nya 
medlemmar, en del som handlar om att förbättra uppfångningen i omedelbar anslutning till 
invärvningen och sist men inte minst en del som handlar om att få folk att gå vidare i sitt UNF-
engagemang och att behålla medlemmar även på längre sikt. På attitydpåverkanssidan har vi 
inte sett ett behov av ytterligare indelning. Man skulle kunna tänka sig att attitydpåverkan mot 
omyndiga kontra myndiga skiljer sig åt och att man därför skulle kunna göra en indelning 
baserat på det, men eftersom verksamheten ännu inte är så omfattande kändes det överflödigt. 

 

Delområde 1: Få in 

Nuläget 

Vi bedömer att vi i nuläget är ganska duktiga på att få in medlemmar, eller att vi åtminstone har 
en viss tradition av att arbeta offensivt med att få in många medlemmar, vilket också finns i 
många distrikt. I dessa distrikt finns det en god kunskap om hur man värvar rent praktiskt, 
men vi ser samtidigt en stor utvecklingspotential i väldigt många distrikt. Det kommer vara 
fortsatt viktigt för oss att få in många medlemmar om vi ska kunna uppnå vårt arbetsplansmål 
om 5500 betalande medlemmar. 

 

Framåt 

När det kommer till inflödet av medlemmar vill vi under året jobba med att implementera de 
idéer och tankar som uppkommit på området under de senaste åren och föreslår egentligen 
inte så mycket nytt. De nyheter som kommer komma är snarare förfiningar och utvecklingar 
än nya idéer från scratch. Vi vill med detta lägga en långsiktig grund för 
medlemsökningsarbetet och vill se att vi håller fast vid vissa bitar även under kommande år.  

     

Nummer 1 - Delområde: Få in medlemmar 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 1.1 
Värvarflödet 

- - - X - 80 000 80 000 0 

Projekt 1.2 Premier - - - - - 0 80 000 80 000 

Projekt 1.3 Distrikts-
utmaningar 

- - - - - 0 30 000 30 000 

Projekt 1.4 - X X X X 0 125 000 125 000 
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Fokusgrupper 

Projekt 1,5 

UNF till ALLA 
- - X - - 0 65 000 65 000 

Äskat belopp       300 000 

 

 

Projekt 1.1 - Medlemsökningsflödet  
Syfte 
Syftar till att få in ett helhetstänk kring medlemsökning som går ut på att ta in, fånga upp och 
behålla medlemmar. Projektet går ut på att få distrikten att jobba med en mer långsiktig 
medlemsökning. Det ska vara enkelt för distrikt, föreningar och enskilda medlemmar att ta till 
sig helhetstänket och därför vill vi skapa ett medlemsökningsflöde som är lättillgängligt för 
alla där vi tydliggör delmomenten för en bra och långsiktig medlemsökning.  
 

 

Innehåll 
Vi vill samla alla olika delar under medlemsökning som ett paraply - ”det är det här som gäller 
en gång för alla”. Vi kommer att se över språket i alla texter och material om värvning så att vi 
använder samma termer överallt. Det innebär också att vi går igenom och ser över vad det är 
för olika material och verktyg vi egentligen har kring värvning och medlemsökning: Vad går att 
använda, vad ska tas bort, behöver något kompletteras etc.  
Vi kommer också tydliggöra alla delar inom medlemsökningsområdet och göra dem enklare 
att använda. För att det ska bli lätt att se när, var och hur vi jobbar med medlemsökning ska vi 
ta fram ett årshjul där alla delar ingår.  
 
Vi kommer att samla alla material som finns, samt skapa en del nya saker (t.ex. affischer) och 
skicka ut i ett värvningspaket till alla distrikt i januari 2015. Det blir en rivstart för UNF:s ”nya” 
samlade arbete med medlemsökning där vi lanserar alla material på nytt. 

 

Tidpunkt 
Januari (lansera) 
Hela året (medlemsökning) 

 

Budget 

80 000 kronor, som framförallt kommer gå till olika kommunikationsinsatser. Detta tolkar vi 
som tryckkostnader och har därför valt att nolla projektet i äskningen. 

  

Projekt 1.2 – Premier 
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Syfte 

Syftet med projektet är att ge positiv bekräftelse och incitament för det arbete som görs i 
distrikt och föreningar. 

 

Innehåll 

I korthet går detta ut på att premiera de distrikt och föreningar som arbetar med 
medlemsökning genom att förse dem med utrustning som kan användas i 
föreningsverksamheten. Precis som vi fastslagit under 2014 kommer det vara föreningarna 
som kommer få söka och det som kommer premieras är nyinkomna betalande medlemmar 
under året. 

 

Tidpunkt 

Löpande, med förmodad arbetstopp i slutet av året, då folk samlat in många nya betalande 
medlemmar. 

 

Budget 

80 000 kronor. Detta är baserat på en beräkning av hur många nya betalande vi får in på ett år 
och på de nivåer vi har satt i vårt premieringssystem. 

 

Projekt 1.3 - Distriktsutmaningarna 

 
Syfte 

Syftet är att implementera två värvarmånader då UNF satsar extra hårt på att gå ut och värva in 
nya medlemmar. Vi vill befästa att just de här två månaderna är de två månader under året som 
är UNF:s värvarmånader.  
 

Innehåll 
I korthet är utmaningarna värvarmånader där distrikten får välja utmaningar från en lista och 
på det viset kan styra sin egen verksamhet under månaden utifrån de ramar och direktiv som vi 
ger dem. Utmaningar för distrikten med fokus på medlemsökning under två månader per år. 

Tidpunkt 

Februari och september 
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Budget 

30 000 kronor, vilket framförallt går till olika typer av priser och hedersgåvor. 

 

Projekt 1.4 - Fokusgrupper 

Syfte 

Syftet är att nå ut till grupper som vi bedömer har en stor outnyttjad medlemspotential. 

Innehåll 

Projektet innehåller satsningar mot tre olika grupper: Datorspelare, straight edgeare och 
nyktra muslimer. För datorspelarna kommer verksamheten framförallt bedrivas genom besök 
och monterplats på Dreamhack. När det gäller SXE kommer vi dels att ta en del av ansvaret 
inför och under Spring Edge Tour och dels försöka samla SXE-gruppen någon gång under 
hösten, exempelvis i samband med Edge Day eller liknande. Slutligen har vi nyktra muslimer, 
där vi ser en möjlighet att dra fördel av de nya föreningar som IOGT-NTO har startat under det 
senaste året i exempelvis Växjö. Här ser vi två skeden: Det första handlar om att informera, om 
att skicka folk till föreningarna. Det andra handlar om att utreda möjligheterna för ett större 
projekt, som i så fall kommer finansieras via externa medel. 

Tidpunkt 

Datorspelare: Juni och november. Straight Edge: Maj och oktober. Nyktra muslimer: Under 
hela året. 

 

Budget 

Total kostnad 125 000 kronor. Två Dreamhackdeltagande för totalt 85 000 kronor. Resurser 
för möjlighet till träff under hösten med SXE-gänget för 30 000 kronor. Slutligen rese- och 
möteskostnader för nyktra muslimer på 10 000 kronor. 

 

Projekt 1.5 - UNF till ALLA 

Syfte 

Syftet med projektet är att visa upp UNF som organisation, få uppmärksamhet i samhället, 
samt att erbjuda en rolig lågtröskelaktivitet för medlemmar över hela landet. 

 

Innehåll 
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Projektet går i korthet ut på att visa upp UNF under två dagar i oktober. Vår målsättning är att 
alla distrikt ska delta och att så många distrikt som möjligt ska genomföra aktiviteter under 
båda dagarna. Vår målsättning är också att få mer uppmärksamhet i lokal media under nästa år. 

 

Tidpunkt 

2:e-3:e oktober 

 

Budget 

65 000 kronor, vilket innefattar resor, boende och andra kostnader för FS och personal. 

 

Delområde 2: Fånga upp 

Nuläget 

En stor utmaning när det kommer till att öka i betalande medlemmar handlar om att tidigt 
fånga upp de medlemmar som kommer in eller i vissa fall redan när de är på väg att bli 
medlemmar. Vi upplever det som att om det är något vi behöver lära oss och utveckla så är det 
att inte tappa medlemmar i det ögonblick vi har värvat dem. Här ser vi att i princip alla distrikt 
har en stor utvecklingspotential. Detta får dock inte ske på bekostnad av att värva många. Vi 
måste fortsätta värva många och samtidigt bli bättre på att fånga upp de nya medlemmarna. 

 

Framåt 

Det här området kommer handla dels om konkreta projekt som riktar sig mot Junis-
övergångar och en ökad betalningsfrekvens, men framförallt också om kommunikativa 
insatser. Under 2015 vill vi fortsätta kommunicera betalande medlemmar som begrepp och 
lägga vikt vid att det är en ökning i det antalet som har störst vikt för oss som organisation. Vårt 
mål är att alla distrikt ska se det som självklart att arbeta med alla delar av medlemsökningen.  

     

Nummer 2 - Delområde: Fånga upp medlemmar 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 2.1 JUNF X X - X X 0 50 000 50 000 
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Projekt 2.2 Betalnings-
frekvens 

- - - - - 0 0 0 

Äskat belopp       50 000 

  

Samverkan med Junis 2.1  
Syfte  
Syftet är att fortsätta jobba med och stärka samarbetet med Junis och att fler junisar ska bli 
medlemmar i UNF. 

 

Innehåll 
Utskottet och den arbetsgrupp som finns för JUNF kommer jobba med att implementera det 
JUNF-material som ska vara klart vid årsskiftet. JUNF-arbetet kommer också ingå i 
medlemsökningsflödet. Under värvarmånaderna kommer ett ”uppdrag” att handla om Junis 
och övergångsarbetet. UNF ska synas på Junis olika läger och i den regelbundna verksamheten 
för att öka kännedomen om UNF hos barnen och ledarna i Junis samt för att få bättre 
kännedom om Junis som organisation. Att UNF syns på en del av Junis kurser tror vi också är 
bra och därför ska vi låta några UNFare åka på Junis Multikurs i slutet av januari.  
 
Vi kommer även att jobba lite extra med ett antal föreningar eller distrikt för att de ska bli goda 
exempel på hur samarbetet med Junis fungerar bra. Dessutom ska vi ta fram statistik för att 
underlätta övergångsarbetet för distrikten och föreningarna. Vi kommer även att jobba mot att 
försöka få överskrivningen av medlemmar till UNF att bli automatisk. 

 

Tidpunkt 
Skollov (främst sommar och höst), samt i januari/februari. 

 

Budget 
50 000 kronor. Kommer framförallt gå till att synas på Junis Multikurs, implementering av 
materialet samt det riktade arbetet mot föreningar och distrikt. 

 

Betalningsfrekvens 2.2 

Syfte 

Syftet är att förenkla för medlemmar att bekräfta sitt medlemskap genom att betala sin 
medlemsavgift. 
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Innehåll 

Betalningsfrekvensen ökar om det finns enklare sätt att betala sin medlemsavgift på. Vi vill 
under hösten utreda färdigt om det går att få till någon form av smidig lösning som gör det 
möjligt för medlemmar att betala med kort. Om möjligt vill vi under slutet av det här året köpa 
in iZettles till verksamhetsutvecklarna för att sedan kunna arbeta med att implementera det 
arbetssättet under året som kommer. 

Tidpunkt 

Inköp sker innan årsskiftet 2014-2015. Implementering löpande, men framförallt första halvan 
av året. 

 

Delområde 3: Behålla 

Nuläget 

Det slutgiltiga målet för vårt medlemsökningsarbete är att få in fler medlemmar i 
verksamheten, vilket på sikt bygger en starkare och mer livaktig organisation. Att hitta och 
skapa engagemangsformer för de medlemmar vi får in, tillsammans med medlemmarna själva, 
är ett långsiktigt arbete. I dagsläget är det här väldigt beroende av enskilda värvares kännedom 
om vad man kan göra inom UNF. Det blir därför svårt för nyblivna medlemmar att få 
inspiration och information om fortsatta vägar i sitt engagemang. 

 

Framåt 

Området är idag dels ganska oprövat och dels lite svår att angripa. Tidigt i vårt arbete har vi 
dock kommit fram till att ett samarbete med det sociala utskottet om verksamhetsfrågan är 
helt nödvändig. Att vi kan erbjuda vägar in i engagemang för nyblivna medlemmar är nämligen 
väldigt viktigt. Vidare så ser vi ett behov av att skapa långsiktighet hos de ideella som arbetar 
med frågan och bygga ett nätverk av personer som kan vara ledande för att sprida en progressiv 
syn på medlemsökning och göra det möjligt att i mycket större omfattning utbyta erfarenheter 
på området. Sist men inte minst ser vi ett värde i att få distrikten att sätta, följa upp och uppnå 
betalandemål i större omfattning än idag.  

     

Nummer 3 - Delområde: Behålla medlemmar 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 
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Projekt 3.1 

Målsättning 
- - - - - 0 0 0 

Projekt 3.2 

Nätverk 
20 - X - X 0 120 000 120 000 

Äskat belopp       120 000 

 

Projekt 3.1 – Målsättning 

Syfte 

Syftet med projektet är att få våra distrikt att jobba aktivt med målsättning för betalande 
medlemmar. 

 

Innehåll 

I korthet går projektet ut på att bryta ner 5500-målet för varje distrikt, implementera siffrorna 
i samband med DÅM:en och sedan löpande följa upp dem under året. Här behöver vi en stor 
hjälp av faddrarna i implementeringsarbetet. 

 

Tidpunkt 

Löpande, men med höjdpunkter vid årsskiftet, under DÅM-perioden och i början av hösten. 

 

Projekt 3.2 - Nätverk 

Syfte 

Syftet är att höja statusen på medlemsökning/vård samt att förmedla vår syn på 
medlemsökning till strategiska personer ute i distrikten. 

 

Innehåll 
I korthet går projektet ut på att skapa ett nätverk för de som vill jobba med medlemsökning 
som till exempel skulle kunna genomföras i samband med DO-nätverket. Vi ser ett behov av 
att ge mer stöd och pepp till de som arbeta med medlemsökningen ute i distrikten och ser ett 
värde i att det blir ett tydligt ansvar i samtliga distriktsstyresler. Vi vill också arbeta för att 
befästa styrelseuppdraget som medlemsökningsansvaret. Vi tänker oss tre träffar per år, med 
runt 20 deltagare på varje träff. 
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Tidpunkt 

Under hela 2015. 

 
Budget 
120 000 kr för totalt 3 träffar. 

 

Delområde 4: Attitydpåverkan 

Nuläget 

I UNF pågår i nuläget en stor satsning på attitydpåverkan som syftar till att bygga kompetens 
och utveckla verksamhet inom området. Såhär långt har denna satsning framförallt genererat 
kompetens och verksamhet på den professionella sidan. Satsningen som sådan upphör vid 
årsskiftet 2015/2016 och då måste verksamheten vara ordinarie, alltså behandlas på samma sätt 
som övrig verksamhet. Utöver detta har vi också en tanksmedja som ska fortsätta vara verksam 
och utveckla tankarna kring nykterhet. 

 

Framåt 

Framtiden för attitydpåverkansverksamheten kommer handla om att göra verksamheten till 
en del av vår ordinarie verksamhet. Det innebär att attitydpåverkan ska behandlas på precis 
samma sätt som exempelvis det drogpolitiska arbetet i budget-, äsknings- och 
verksamhetsplaneringsprocesserna. För att detta ska vara möjligt krävs kompetens och 
ägandeskap hos de ideella, så att vi på ett långsiktigt hållbart sätt kan planera, genomföra och 
utvärdera attitydpåverkansverksamhet. För att komma dit ser vi dels ett behov av 
bildningsinsatser och dels ett behov av de verktyg som vi redan har eller som växer fram i takt 
med satsningen.  

     

Nummer 4 - Delområde: Attitydpåverkan 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 4.1 

Snacka Fest 
25 X X X - 0 50 000 50 000 

Projekt 4.2 35 X X X - 0 60 000 60 000 
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APS-uppmötning 

Projekt 4.3 

Tankesmedjan 

Fake Free 

0 - - X - 0 100 000 100 000 

Äskat belopp       210 000 

 

 

4.1 Implementering av snacka Fest 

Syfte 

Syftet med projektet är att implementera metodmaterialet Snacka Fest på bred front och se till 
att UNF:s distrikt och föreningar använder det i framförallt skolor. Bidrar till mål 2,3 och 4. 

 

Innehåll 

Innehållet går i korthet ut på att utbilda en grupp utvalda UNF:are till föreläsare som 
distrikten sedan har möjlighet att använda sig av. Vi tror att det krävs ett antal personer med 
en fördjupad förståelse för materialet som vi kan kvalitetssäkra och stötta i deras användning 
av materialet ute i skolor. 

 

Tidpunkt 

Löpande under året. 

 

Budget 

50 000 kronor. Går till fysiska utbildningsträffar för att få en grupp utbildade föreläsare. 

 

Projekt 4.2 – Ideell attitydpåverkanskompetens 

Syfte 

Syftet med projektet är att bygga upp en kompetens på attitydpåverkansområdet hos ideella 
krafter som känner ett ägandeskap och som på sikt kan utveckla verksamhetsområdet. 
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Innehåll 

Det finns mycket att säga på området, men i korthet kan man beskriva det som att det finns ett 
antal olika grupper av ideella (Förbundspersoner, distriktspersoner och övriga intresserade 
medlemmar.) som framförallt behöver utveckla en kompetens och ett ägandeskap för 
verksamheten. Vi tror att vi kan skapa detta dels gen0m enskilda utbildningsinsatser (Till 
exempel specialspecialister och pilotkurser.) och dels genom att prata attitydpåverkan i andra 
sammanhang som till exempel DSS:er, kongressen och på DÅM, då på mer av en lågtröskelnivå. 

 

Tidpunkt 

Löpande under året, men mer aktiviteter under slutet av året. 

 

Budget 

60 000 kronor. Kommer framförallt gå till fysiska bildningsträffar. 

 

4.3 Tankesmedjan Fake Free 

Syfte 

Syftet är att tillsammans med tankesmedjan hitta nya sätt att ifrågasätta alkoholnormen. Vi 
tror att det finns ett värde i att skjuta fram positionerna ytterligare, att ta fram tankar och idéer 
som har ännu mer edge än det man tagit fram såhär långt. 

 

Innehåll 

För oss är det viktigt att tankesmedjan arbetar med att långsiktigt hitta en självfinansiering. I 
dagsläget finns det ingen tydlig plan för hur det här ska gå till, men det kommer vara ett viktigt 
perspektiv för Fake Free framöver. Bortsett från detta så ser vi det som naturligt tankesmedjan 
gör det som tankesmedjor ska göra: Producera nya tankar och provocerande perspektiv på 
nykterhet. Vi tror att man kan göra detta genom ganska klassisk tankesmedjeverksamhet som 
till exempel rapportsläpp och seminarier. Självklart är vi öppna för att arbeta på nya, kreativa 
sätt, men i nuläget ser vi gärna en relativt klassisk grund. 

 

Tidpunkt 
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Löpande. 

 

Budget 

100 000 kronor. Går framförallt till att arrangera seminarier och släppa rapporter. 
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Vår hjärna, vår stolthet, vår ryggrad, vårt hjärta: 
Organisationsutskottets taktiska plan 

Organisationsutskottet 
 
Utskottsmedlemmar: Lina Boberg, Andreas Jansson, Linda Tjälldén och Linus Henriksson. Jobjörn 
Folkesson är handläggare. 
 
Utskottets låt är https://www.youtube.com/watch?v=sP4NMoJcFd4 
 

Sammanfattning 
Organisationsutskottet anser att vi jobbar hårt och bra emot de två övergripande målen som vi är 
involverade i och att arbetet emot våra egna mål går bra. Stategidiskussionen ledde till att utskottet 
har haft en fortsatt dialog rörande ledarskapet och dess framtid samt vad man faktiskt kan göra av 
idé- och utvecklingsdebatten. 
Utskottet gjorde 2013 ett stort arbete med att dela in sina mål och ansvar i olika områden. Dessa 
har under 2014 löpt på olika bra och med olika framgång, generellt anser vi att områdena 
fortfarande funkar bra och gör att vi är på väg emot att uppnå våra mål. Utskottet väljer att stryka 
vissa områden och istället lägga in det arbetet i andra områden då dessa har nått 
implementeringsfasen. 
 

Övergripande budget 
 
Område 

 
Äskat belopp 

Delområde 1 Bildning 110 000 
Projekt 1.1 NBV-samverkan 100 000 
Projekt 1.2 Samarbetsprojekt 10 000 
Projekt 1.3 Bildning <3 ledarskap 0 
Projekt 1.4 Bildningssystemet 0 
Delområde 2 Demokrati 65 000 
Projekt 2.1 Årsmöten 35 000 
Projekt 2.2 Kongressförberedelser 30 000 
Delområde 3 Intern kommunikation 85 000 
Projekt 3.1 UNF:s webbplats 85 000 
Projekt 3.2 Interndebatt 0 
Delområde 4 Stöd till landet 126 500 
Projekt 4.1 Distriktsbildningsstöd 0 
Projekt 4.2 Bidrag 126 500 
Projekt 4.3 Föreningsstöd 0 
Projekt 4.4 Distriktsutveckling 0 
Summa 

 
386 500 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sP4NMoJcFd4
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Alla mål/uppdrag 
Mål 1: 1 000 medlemmar har inom ramen för ett UNF-arrangemang reflekterat över och diskuterat 
sitt ledarskap 
Ledarskap läggs in i flera projekt där vi anser att det bäst implementeras och väljer även att lyfta det 
i lämpliga delar av UNF:s bildning. 
Projekt: 1.1. NBV-samverkan samt 1.3 Bildning <3 Ledarskap 
 
Mål 2: Folkbildning genomsyrar UNF:s alla verksamhetsområden och 35 000 studietimmar 
genomförs 
Projekt för debattskapande och lärande från medlem till medlem skapas för att alla områden ska 
kunna diskuteras. Studietimmarna prioriteras ner. Projekt: 1.1 NBV-samverkan, 1.3 Bildning <3 
ledarskap, 2.2 Kongressförberedelser, Delområde 3 samt 4.1 Distriktsutbildningstöd. 
 
Mål 3: 75 föreningar representeras på föreningsstyrelsesamlingar 
Peppas för att de ska genomföras med hjälp av materialet under nästa år. Projekt: 4.2 Pengar samt 
4.3 Föreningsstöd. 
 
Mål 4: 1 600 medlemmar genomgår UNF:aren 
En omgörning av UNF: aren-materialet görs under 2015 där vi kan lägga in flera aspekter materialet 
saknar idag och vi kan anpassa det för flera olika kursmetoder. 
Projekt: 1.1 NBV-samverkan samt 4.2 Pengar. 
 
Mål 5: UNF har en levande idé- och utvecklingsdebatt 
Utskottet satsar på att ha en löpande utvärdering av den nya webbplatsen, testa idédebattsblogg 
en gång till samt att ha fysiska träffar inför kongressen. 
Projekt: 2.2 Kongressföreberedelser samt Delområde 3. 
 
Mål 6: 80 % av alla föreningar som rapporterar årsmöte, rapporterar även årsmöte nästkommande 
år 
Utskottet jobbar med digital inrapportering, stöd till distrikten i arbetet samt idogt 
uppföljningsarbete. 
Projekt: 2.1 Årsmöten samt 4.3 Föreningsstöd. 
 
Mål 7: 60 nya föreningar startas 
Utskottet jobbar med implementering av information på nya webbplatsen, stöd till distrikt i arbetet 
och utdelning av distriktsbidrag. 
Projekt: 2.1 Årsmöten, 3.1 UNF:s webbplats samt 4.3 Föreningstöd. 
 
Mål 8: Distrikten tillhandahålls verktyg och stöd för att utveckla sin lokala verksamhet 
Förutom det redan pågående arbetet så satsas det extra på föreningsstöd och uppdatering av 
UNF:aren-materialet. 
Projekt: 1.1 NBV-samverkan, 3.1 UNF:s webbplats, 4.3 Föreningsstöd samt 4.4 Distriktsutveckling. 
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Mål 9: Utreda om det är möjligt att använda ett gemensamt ekonomisystem för samtliga distrikt. 
Görs under 2015 för att presenteras på kongressen. 
 
Mål 10: Förbundet rekommenderar distrikten att anordna motionsskrivarträffar inför varje 
kongress. 
Ingår i förkongressprocessen som förbundsstyrelsen klubbade i maj. 
Projekt: 2.2 Kongressförberedelser. 
 
Mål 11: Ta tips, råd, stöd och hjälp från Jönköpings distrikt för att stärka andra distrikt i Sverige. 
Alla projekt som rör dialog med distrikt går mot detta målet. 
 
Mål 12: Tillsammans med UNF:s distriktsstyrelser se över hur man på bästa sätt ska kunna jobba 
med erfarenhetsutbyten mellan distrikten, både på förenings- och distriktsnivå. 
Dialog har förts med ordförandena under 2014 och utskottet ser 2015 över om något kan 
inkluderas i verksamhet. 
Projekt: 4.4 Distriktsutveckling. 
 
Mål 13: Uppdatera UNF:s material om arrangörskap och arrangörsrutiner på förbundsnivå utifrån 
ett inkluderingsperspektiv. 
Uppdateras och implementeras i nya webbplatsen under 2015. 
Projekt: 3.1 UNF:s webbplats. 
 
Mål 14: Utreda rutiner för principen: ” Förbundsstyrelsen ska fondera pengar alternativt 
öronmärka pengar för att dela ut till medlemmar som vill åka på förbundskurser, samt att dessa 
pengar främst ska gå till medlemmar som inte får bidrag från sin förening eller sitt distrikt”. 
Utredningen genomförs under 2014, 2015 läggs det fram till kongressen. 
 

Risker 
Utskottet har några luddigare mål där vi internt har försökt sätta upp vad det kan innebära att nå 
det målet och vad vi faktiskt kan göra, det innebär att det kan finnas olika åsikter om när målen är 
uppnådda. Målen som berörs är främst mål 2, mål 5 samt mål 8. 
Utskottet har även valt att plocka bort ledarskap som eget område för 2015 och istället lägga in det 
på utvalda ställen för direktimplemetering, det kan leda till att ledarskapet glöms bort och 
försvinner i mängden. 
Utskottet håller också fast vid bortprioriteringen av entreprenörskap som tidigare gjorts i relation 
till arbetsplanen. 

Delområden och taktik 

Utskottet har valt att dela upp sitt område i fyra delområden: Bildning, Demokrati, Intern 
kommunikation samt Stöd till landet. Områdena fyller tillsammans upp vårt uppdrag och 
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kompletterar varandra. Inom varje delområde finns det beröringspunkter med andra utskott eller 
grupper som varje område måste hantera. 
 
Delområde 1: Bildning 
 
Nuläget 
Bildning är ett stabilt område som de senaste åren har innehållit ungefär samma typ av projekt. 
Arbetet med Specialisterna fungerar helt okej även om det är administrativt tungt och Höjdarna 
genomförs dock med varierande resultat. 
 
Framåt 
Ett utvecklingsområde inom bildning är att ta ett tydligare grepp om kontakten med IOGT-NTO:s 
folkhögskolor och att förändra samverkan med NBV i linje med deras nya struktur.  

     

Delområde 1: Bildning 

 D A H M 
PT
D 

Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 1.1  
NBV-samverkan 

1 000 X X X  75 000 175 000 100 00 

Projekt 1.2  
Samarbets-projekt 

       210 000 10 000 

Projekt 1.3  
Bildning <3 
Ledarskap 

 45  X      

Projekt 1.4 
Bildnings-systemet 

 250  X  X  600 000  

Äskat belopp       110 000 

 

Projekt 1.1 NBV Samverkan 

Syfte 
Fortsätta stärka samverkan med NBV och förankra NBV som en resurs i landet. 
 
Innehåll 
SXE-turné  
Vi vill återupprepa vårens succé SXE-turnén men i större samverkan med Förebyggsutskottet 
rörande medlemsökning och att representera UNF under turnén. Vi ser ett liknande koncept 
framför oss som förra gången, ungefär lika många turnéstopp.  
 
UNF: aren 
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Under 2015 vill utskottet prioritera arbetet med att förnya och uppdatera UNF:aren-materialet 
som senast reviderades 2010. Vi vill i den mån det är möjligt samverka med NBV och även 
producera en studieplan till det nya UNF:aren-materialet. 
Till materialet ska även ett diskussionsblad rörande grundsatserna tas fram, dels för att 
implementera dom, men även för att skapa mer förståelse för UNF:s grundprinciper under 
UNF:aren.  
 
Ändamålsparagrafen 
Vi vill tillsammans med NBV se över möjligheten att producera en studieplan till boken 
Ändamålsparagrafen för att sedan implementera den och därmed få större användning för boken 
som vi har i stor upplaga. 
 
Tidpunkt 
SXE-turnén är planen ska genomföras under folknykterhetens vecka. 
UNF:aren material ska uppdateras under första halvåret av 2015 för att vara färdigt inför 
kongressen.  
Ändamålsparagrafens studieplan är målsättningen arbetas fram under andra halvan av 2015. 
 
Budget 
Utskottet behöver bara pengar till SXE-turnén, 100 000 kronor. 
 
Projekt 1.2 Samarbetsprojekt 

Syfte 
I bildningssystemet finns det ingen klockren koppling till IOGT-NTOs folkhögskolor Tollare och 
Wendelsberg, utskottet vill utreda och se över detta. Syftet med projektet är alltså att till viss del 
utreda samverkan men även hitta sätt att förtydliga och utveckla samverkan. 
 
Innehåll 
Projektbildaren  
Förändringen i utbildningen som skett ska utvärderas.  
 
Folkhögskolorna  
Vi vill under året fundera över hur vi ska samverka med Tollare och Wendelsberg, på vilken nivå och 
hur det ska ske.  
 
Pumpen 
Vi vill fortsätta att samverka med framförallt IOGT-NTO om Pumpen samt marknadsföra och 
peppa för att fler lag med UNF-deltagare ska delta. 
 
Utvärdering 
Utskottet vill utvärdera tre av våra satsningar som rör både bildning och distriktsstöd, DO-
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nätverket, DK-nätverket och DSS:erna. 
 
Tidpunkt 
Projektbildaren - Under början av 2015 
Utvärdering - Våren 2015 
Folkhögskolorna - Under 2015 
Pumpen - Hösten 2015 
 
Budget 
Vi äskar 10 000: - för att använda till att peppa och göra Pumpen ännu roligare! 
 
Projekt 1.3 Bildning <3 Ledarskap 

Syfte 
Syftet med projektet är att fortsätta implementeringen av ledarsynen, men även arbeta vidare med 
ledarskapsfrågor. 
 
Innehåll 
Folkbildaren Ledarskap 
Under 2015 hoppas utskottet kunna bistå två distrikt med att arrangera Folkbildaren med fokus på 
ledarskapsfrågor, dels med föreläsarkompetens men även med metodutveckling för området. 
 
Tidpunkt 
Under 2015 
 
Projekt 1.4 Bildningssystemet 

Syfte 
I bildningssystemet finns riktlinjer om att Specialister och Höjdaren ska genomföras, utskottet vill 
fortsätta kvalitetssäkringen av dessa bildningstillfällen. 
 
Innehåll 
Specialister 
Målsättning är att under 2015 genomföra 10 regionala Specialister, det vill säga två av varje.  
Höjdarna 
Under 2015 ska två Höjdaren-utbildningar genomföras. Under våren genomförs Höjdaren 
Drogpolitik och under hösten genomförs Höjdaren Globalt. Utskottet vill under 2015 fortsätta 
arbetet med att säkerställa en jämn och hög nivå. 
 
Tidpunkt 
Specialisterna ska arrangeras löpande under året och de två höjdaren utbildningarna genomförs 
terminsvis med 3 träffar vardera.  
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Delområde 2: Demokrati 
 
Nuläget 
Demokratiområdet i sin helhet är ganska stelt då det mesta är stadgereglerat. Utskottet jobbar 
med kvalitetsbiten och med peppandet för att få mötena att bli av och ibland gör vi insatser för att 
förenkla processer. UNF har stolt historia av möten och utskottet ser det som sin uppgift att 
förfina och slipa utförandet från år till år. 
 
Framåt 
Utskottet tänker under året jobba vidare med stöd vid årsmöten och under våren fokusera på 
kongressförberedelser.  

 
Beskrivning av projekten 
 
2.1 Årsmöten 

Syfte 
Att många föreningar samt alla distrikt har årsmöte 2015. Vi vill förutom det ha bra, effektiva och 
inkluderande möten som ger verksamhet. 
 
Innehåll 
Utskottet ska revidera materialen som riktar sig som stöd till distrikten och föreningarna, göra 
utskick inför distrikts- och föreningsårsmöten, samordna distriktsårsmötesbesök och hjälp vid 
genomförandet. Utskottet har även tänkt sig att jobba mer aktivt med stöd inför 
arbetsplanskrivandet i distrikten. 
 
Tidpunkt 
Inleds under december 2014 och pågår till april. 
 
Budget 
35 000 kronor, pengar till utskick, fikabiljetter och eventuellt några resor. 
 
2.2 Kongressförberedelser 

    

Delområde 2: Demokrati  

 D A H M PTD Kostnad Totalt  

Projekt 2.1 Årsmöten 1 000    X  35 000 35 000 

Projekt 2.2 
Kongressförberedelser 

  X  X 30 000 30 000 

Äskat belopp      65 000 
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Syfte 
Att göra den demokratiska processen inför kongressen så inkluderande och smidig som möjligt. 
 
Innehåll 
Utskottet ansvarar för den demoktatiska processen fram till kongressen vilket innebär att vi ska 
ansvara för de träffar som sker innan kongressen för att öka det demokratiska deltagandet. Det 
innebär inför 2015 års kongress att UNF ska jobba med Förfest, motionsträffar och 
delegationsträffar där utskottet känner ansvar för de två sistnämnda. 
 
Tidpunkt 
Projektet genomförs under första halvåret av 2015 (februari-juni). 
 
Budget 
30 000 kronor. Pengarna ska gå till att genomföra delagationsträffar. 
 

Delområde 3: Intern Kommunikation 
 
Nuläget 
En ny webbplats är på väg och ett jobb har påbörjats med att skapa och möjliggöra diskussioner 
internt i organisation om såväl organisationsutveckling som politik. Mycket pengar har lagts på att 
utveckla den nya webbplatsen och många har stora förväntningar på den. 
 
Framåt 
Utskottet vill få ansvaret för webbplatsens utveckling. Utskottet önskar att driva detta arbete aktivt 
och göra detta genom medlemmars engagemang och intresse.  

     

Delområde 3: Intern Kommunikation 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 3.1 UNF:s 
webbplats 

5 X  X  80 000 165 000 85 000 

Projekt 3.2 
Interndebatt 

   X   30 000 0 

Äskat belopp       85 000 

 
Projekt 3.1 UNF:s webbplats 

Syfte 
Att aktivt underhålla och uppdatera den nya webbplatsen. 
 
Innehåll 
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Utskottet har tre delar under området för 2015. Dels vill vi använda oss av ett gäng medlemmar som 
löpande kan utvärdera och bidra med åsikter om webbplatsen för framtida utvecklingsbehov. 
Under första året efter att den nya webbplatsen har lanserats kommer troligen en rad 
förbättringar och uppdateringar att göra för att lösa eventuella problem. Utskottet äskar pengar 
till denna typ av uppdateringar. Till microbildningsdatabsen vill vi också ha en film där författaren 
till ledarskapsboken Ändamålsparagrafen på ett spexigt sätt vilket lockar läsare och diskussion i 
ämnet. 
 
Tidpunkt 
Start så fort webbplatsen lanserats. Fortlöpande arbete efter det. 
 
Budget 
Utskottet äskar 85 000 kronor där det mesta går till webbplatsen. 
 
Projekt 3.2 Interndebatt 2.0 

Syfte 
Möjliggöra aktiva diskussioner inom organisationen rörande organisationens utveckling och vara 
grund till att utveckla våra åsikter i politiska diskussioner. 
 
Innehåll 
Skapa ett forum för interndebatt samt uppmana de olika utskotten att bidra med innehållet. Tillse 
att aktivitet sker kontinuerligt samt öka intresset i landet kring interndebatt. Förse landet med 
resultatet av dessa diskussioner under kongressen 2015 i tryckt format. 
 
Tidpunkt 
Kontinuerligt fram till kongressen. Trycka valda delar i maj inför kongressen. 
 
Delområde 4: Stöd till landet 
 
Nuläget 
Det pågår enormt mycket i förbundets stöd till landet, men mycket av det pågår kontinuerligt och 
förändras löpande och inte i denna process. Några av våra bildningar behöver utvärderas och 
detaljer styras om, men generellt är det ett av förbundet högt prioriterat område. 
 
Framåt 
Fokus under året ska vara föreningsstöd och distriktsutveckling.  

     

Delområde 4: Stöd till landet 

 D A H M 
PT
D 

Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 4.1 
Distriktsbildnings-
stöd 

170  X   725 000 725 000 0 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-11-07–09 

137 (169) 

Projekt 4.2 Bidrag   X  X 2 200 000 2 326 500 126 500 

Projekt 4.3 
Föreningsstöd 

   X    0 

Projekt 4.4 
Distriktsutveckling 

       0 

Äskat belopp       126 500 

 
 
Projekt 4.1 Distriktsbildningsstöd 

Syfte 
Med distriktsbildningstöd vill utskottet jobba med att skapa starka distriktsstyrelser med potential 
för nuet och framtiden. 
 
Innehåll 
Utskottet vill genomföra riktade utbildningar mot distriktsstyrelserna såsom två stycken DSS:er 
och DO/DK-nätverk. Olika fokus finns på de olika träffarna, men att styrelserna ska fungera ihop 
och presentera på topp är de gemensamma innehållen. 
 
Tidpunkt 
DO- och DK-nätverktet kommer ske löpande under året och DSS:erna kommer ske den 24-26 april 
samt den 18-20 september. 
 
Projekt 4.2 Bidrag 

Syfte 
Att ge ekonomiskt stöd till distrikt och föreningar att kunna fortsätta att utveckla sin verksamhet 
 
Innehåll 
Utskottet delar ut distriktsbidrag och pengar att söka samt bidrag till distrikt som genomför 
arbetshelger. Utskottet vill även peppa för arbetshelger/-dagar och motivera till att se konceptets 
utvecklingspotential för distriksstyrelsen. 
 
Tidpunkt 
Löpande under hela året. 
 
Budget 
126 500 kr äskas och ämnas gå till stöd till arbetshelger. 
 
Projekt 4.3 Föreningstöd 

Syfte 
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Utskottet vill utveckla och förbättra det stöd som finns för föreningarna både genom det stöd som 
riktas direkt till föreningar men också genom stöd till distrikt hur man arbetar med föreningar. 
 
Innehåll 
Uppdatera och se igenom stödet nystartade föreningar får från förbundet. Framtagning av blad för 
distrikt med tips och inspiration kring arbete med föreningsstöd. 
Implementering av nya bidragsregler och funktioner på webbplatsen. 
 
Tidpunkt 
Löpande men med fokus på våren. 
 
Projekt 4.4 Distriktsutveckling 

Syfte 
Arbeta fram metoder som UNF kan använda för att arbeta med distriktsutveckling. 
 
Innehåll 
Utskottet vill jobba mer med erfarenhetsutbyten under träffar men även i andra medier samt 
arbeta med organisationskulturen och vad den betyder för UNF. Vi har tänkt att en av DSS:erna ska 
ha tema distriktskultur. 
 
Tidpunkt 
Ska genomföras under hela året. 
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Nu lyfter vi : Globala utskottets taktiska plan 

Ut i landet för att förankra vår verksamhet 

Globala utskottet 

Linn ”Gripen” Heiel Ekeborg, Lucas ”Draken” Nilsson, Viggo ”Viggen” Stahle, Elon ”Lansen” 
Larsson, Nathalie ”Tunnan” Carlryd (handläggare) 

Sammanfattning 
Globala utskottet kommer under 2015 satsa på utbyten, förankring, insamling och påverkan. Vi tror 
att man behöver en mix av dessa områden för att skapa bra förutsättningar för medlemmarna att 
arbeta med våra frågor. 
 
Då utbytesprojekten funkat mycket bra under året som gått har vi valt att fortsätta i samma bana, 
men med högre krav på de som åker. Vi har även, efter diskussion med förbundsstyrelsen på 
strategimötet samt medlemmar på förbundssamlingen, valt att prioritera upp insamling och 
förankringsarbetet. Det är två viktiga byggstenar för att UNF:s globala arbete ska bli långsiktigt. Vi 
vill ge medlemmarna verktyg för att kunna arbeta självständigt med våra frågor. Nu lyfter vi med 
sikte på att förankra vår verksamhet hos distrikt, föreningar och enskilda medlemmar. 
 
www.korta.nu/luftenshjaltar  
 
Full fart! Nu sticker vi 
Oyeah, flygplan, Oyo, flygplan. Luftens hjältar hela dan, i våra flygplan, 
Oyeah, flygplan, Oyo, flygplan. Upp i luften, över stan, kommer våra flygplan 
Här kommer vi 
 
Flyga högt och sväva, vilket härligt sätt att leva 
Vi har frihet, det är givet. Vi tar klivet, det är livet 
Wow! Full fart med flygplan 
 

Övergripande budget 
Område 

 
Äskat belopp 

Delområde 1 Utbyten 320 000 
Projekt 1.1 Actives summercamp 120 000 
Projekt 1.2 Byt ut folk - arrangemang 50 000 
Projekt 1:3 Utbytesstöd 150 000 

   Delområde 2 Förankring 510 000 
Projekt 2.1 Brinn - kampanj  50 000 
Projekt 2.2 Lär - material 350 000 

http://www.korta.nu/luftenshjaltar
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Projekt 2.3 Gör - kit  60 000 
Projekt 2.4 Sprid - skolkoncept  50 000 

   Delområde 3 Insamling 40 000 
Projekt 3.1 Money makes the world go round  30 000 
Projekt 3.2 Samla när man samlas  10 000 

 
  Delområde 4 Påverkan 50 000 

Projekt 4.1 Actiongrupper 50 000 

   Summa 
 

920 000 

 
Alla mål/uppdrag 

Mål 1: UNF engagerar 150 medlemmar i internationella utbyten 
Kommentar: Utskottet ska fortsätta jobba med Actives summercamp, men också satsa mer på 
distriktutbyten samt arrangemangsutbyten, främst mellan de nordiska organisationerna. 
Delområde: Utbyten 
 
Mål 2: UNF:s medlemmar har lättillgängliga verktyg för globalt engagemang 
Kommentar: Vi kommer jobba med ett globalt verksamhets-kit samt att förnya material så det 
passar våra medlemmar. 
Delområde: Förankring 
 
Mål 3: UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten med fyra ungdomsorganisationer i 
andra länder 
Kommentar: Vi kommer fortsätta att vårda de relationer vi idag har med ett flertal organisationer i 
Active. 
Delområde: Utbyten 
 
Mål 4: UNF engagerar 500 medlemmar i finansieringen av det globala arbetet 
Kommentar: Vi kommer att jobba mer med premiering av medlemmar som engagerar sig i vårt 
insamlingsarbete, samt peppa distrikt och föreningar i samband med DÅM och FÅM. 
Delområde: Insamling  
 
Mål 5: 15 föreningar arbetar med globala frågor 
Kommentar: Detta mål hör ihop med mål 2. Vi hoppas att verksamhets-kittet gör att det blir enklare 
för föreningar att arbeta med våra frågor. 
Delområde: Förankring 
 
Mål 6: UNF driver en aktiv påverkan av myndigheter, idéburna organisationer och politiska 
partier vad gäller handels- och biståndspolitik på nationell och EU-nivå 
Kommentar: Vi vill att våra Actiongrupper ska jobba mer med frågorna och hoppas att få till en 
Actionweekend 2.0 för att lyfta upp målet ytterligare. 
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Delområde: Påverkan 

Risker 
Det som kommer bli den största utmaningen för utskottet är förankringsområdet gentemot 
distrikt och föreningar eftersom det är ett nytt koncept. 
 

Delområden och taktik 

Vi har valt att dela in vårt arbete i fyra delområden: utbyten, förankring, insamling och påverkan. 
 
Vi ser att utbytena de senaste åren har fungerat mycket bra, något som vi vill fortsätta med, men 
också ställa högre krav på de som åker på förbundsutbyten. Förankring i distrikt och föreningar är 
A och O för att det globala arbetet ska leva vidare och därför kommer vi jobba med lättillgängliga 
verktyg för det. 
 
Insamling behöver prioriteras upp och vi vill ha möjligheten att premiera medlemmar och 
uppmuntra dem att samla in pengar. Vi vill också att Actiongrupperna ska leva vidare efter det här 
året och att de ska jobba med bland annat påverkan. 
 
Delområde 1: UTBYTEN 
 
Nuläget 
Vi har jobbat bra med utbyten de senaste åren och många medlemmar har fått möjligheten att åka 
på exempel Activeutbyten. Även flera distrikt har börjat arrangera egna utbyten. 
 
Framåt 
Vi vill fortsätta uppmuntra distrikt och föreningar att starta egna utbyten samt ställa högre krav på 
de som åker på förbundsutbyten. Vi vill även satsa mer på nordiska arrangemangsutbyten. I 
framtiden hoppas vi att de flesta utbyten sker på distriktsnivå och förbundet endast har ansvar för 
ett fåtal. Detta område är viktigt för att kunna uppnå målen om 150 medlemmar i internationella 
utbyten, men också målen om välfungerade samarbeten med fyra andra organisationer i andra 
länder och något som vi ser som mycket prioriterat. 

     

Delområde 1: Utbyten 

 D A H M PTD Kostnad Totalt 

Projekt 1:1 Actives 
summercamp 

30 - - - - 120 000 120 000 

Projekt 1:2 Byt ut folk - 
arrangemang 

- - - - - 50 000 50 000 

Projekt 1:3 
Utbytesstöd 

- - - - X 150 000 150 000 
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Äskat belopp       320 000 

 
Beskrivning av projekten 
 
1:1 Actives summercamp 
Syfte 
Att stärka relationen mellan våra medlemmar och medlemmar från andra ungdomsorganisationer 
inom Active. 
 
Innehåll 
Vi vill skicka ett antal UNF:are till Actives summercamp likt föregående år. Tidigare har deltagarna 
haft uppgifter som tyvärr runnit ut i sanden under utbytet. Därför kommer vi att ta fram en mall för 
vad deltagarna ska göra på utbytet och vad som förväntas. Tanken är att mallen ska kunna tillämpas 
för kommande liknande arrangemang för att maximera nyttan av utbytet och ställa högre krav på 
de som åker. Vi vill att Actives summercamp och kongresser ska bli en återkommande verksamhet 
med ett tydligt koncept. 
 
Tidpunkt 
Sommaren 
 
Budget 
120 000 
 
1:2 Byt ut folk – arrangemang 
Syfte 
Att stärka enskilda insatser och skapa kontaktytor mellan UNF och Actives övriga 
samarbetsorganisationer. 
 
Innehåll 
Tanken är att UNF:are ska få möjligheten att delta på andra Activeorganisationers arrangemang 
som inte har utbyten som fokus. Vi vill även att medlemmar från dessa organisationer har möjlighet 
att komma till Sverige på till exempel DSS:er, förbundssamling, kongresser, sommarläger eller 
andra mindre utbildningar/arrangemang. 
 
Aktiviteter som täcks av denna budget är bland annat Activeseminarier, Nordguseminarier, 
Skandinavisk samverkan, spontana läger, föreläsningar m.m. Vi tycker att det är bra att ha alla 
arrangemang av den här typen under samma budgetpost. År 2014 hade vi ca 78 000 kronor avsatt 
för dessa verksamheter spridda över tre olika projekt. Utskottet bestämmer vilka arrangemang 
som UNF skickar folk till och därmed marknadsförs i organisationen. 
 
Tidpunkt 
Hela året 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-11-07–09 

143 (169) 

 
Budget 
50 000 
 
1:3 Utbytesstöd 
Syfte 
Att stötta lokala initiativ till utbytesprojekt och göra distrikten och föreningarna mer självständiga 
delaktiga i våra utbyten. 
 
Innehåll 
Under 2014 har tre distrikt sökt pengar från vår pott för internationella utbyten och fler distrikt är i 
planeringsfasen för att starta ett utbyte under nästa år. Vi tror på att merparten av UNF:s utbyten 
fram igenom sköts av distrikten. Trösklarna för att starta ett utbyte är dock väldigt höga. Vi vill 
därför hjälpa till med att stötta dem ekonomiskt för att de ska komma igång. 
 
Tidpunkt 
Hela året 
 
Budget 
150 000 
 
Delområde 2 FÖRANKRING 
 
Nuläget 
Om distrikt eller föreningar velat engagera sig globalt har det varit komplicerat eftersom inte 
funnits några lättillgängliga verktyg för detta. Under 2014 har vi haft utbytespotten, men vi känner 
att vi skulle behöva några lågtröskelaktiviteter för globalt arbete ute i UNF-landet som inte är 
orienterade kring utbyten. 
 
Framåt 
Vi vill skapa en kultur och tillhandahålla verktyg som gör att medlemmar enklare kan engagera sig i 
globala frågor på hemmaplan utöver utbyten med andra organisationer. 

     

Delområde 2: Förankring 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 2:1 
Brinn 

- - - X - 50 000 50 000 100 000 

Projekt 2:2 
Lär  

- - - X - - 350 000 350 000 
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Projekt 2:3 
Gör 

- - - X - - 60 000 60 000 

Projekt 2:4 
Sprid 

20 X X - - 100 000 50 000 150 000 

Äskat belopp       510 000 

 
Beskrivning av projekten 
 
2:1 Brinn - kampanj 
Syfte 
Att etablera en kultur och få våra medlemmar att prata och bry sig om våra globala frågor. . Vi vill 
komma bort från perspektivet att det globala arbetet är viktigt, men något som ”någon annan” 
sysslar med. Det här projektet hör ihop med ”Lär – material” och Gör – kit” och bidrar till starkare 
globala föreningar samt lättillgängliga verktyg. 
 
Innehåll 
Vi vill genomföra en enkel kampanj med ett fokus på alkohol som utvecklingshinder. Kampanjen 
kommer även bli en ingång till att medlemmarna ska börja engagera sig globalt på hemmaplan och 
innehålla flera olika lågtröskelaktiviteter som kräver en väldigt liten insats från den enskilde 
medlemmen och föreningen, men som ändå känns meningsfullt. 
 
Vi kommer även att söka pengar från IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete. 
 
Tidpunkt 
Februari 
 
Budget 
100 000 + tillgång till kansliresurser, varav 50 000 kommer från IIA 
 
2:2 Lär – material 
Syfte 
Att ta fram bildningsmetoder som våra medlemmar kan jobba med. Detta projekt, tillsammans 
med ”Gör – kit” är till för att uppnå målet om 15 föreningar som jobbar med globala frågor samt att 
medlemmar ska ha lättillgängliga verktyg för globalt engagemang. 
 
Innehåll 
Vi tänkte ta fram bl.a. film, infographics, brädspel, hjälpredor till specialisten globalt m.m. som går 
att använda i utbildningar och studiecirklar. Vi vill inte ta fram vanligt pappersmaterial i första hand. 
Vi kommer även att använda oss av resurser från IOGT-NTO-rörelsens Internationella arbete (IIA). 
 
Tidpunkt 
Klart under hösten. Arbetas parallellt med ”Gör – kit” 
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Budget 
350 000 + tillgång till kansliresurser 
 
2:3 Gör – kit 
Syfte 
Att ge medlemmarna lättillgängliga verktyg och verksamhetsformer för att arbeta med globala 
frågor på lokal nivå. Detta projekt, tillsammans med ”Lär – sprid” är till för att uppnå målet om 15 
föreningar som jobbar med globala frågor samt att medlemmar ska ha lättillgängliga verktyg för 
globalt engagemang. 
 
Innehåll 
Vi vill skapa ett kit som gör det enklare och lättförståeligt för den enskilda medlemmen och 
föreningen att jobba med globalt lokalt. Där i ligger exempel på verksamheter och metoder. 
Tanken är att kittet ska gå ut till alla föreningar och distrikt, samt för framtiden inkluderas i 
nystartspaketet. 
 
Vi kommer att använda oss av resurser från IOGT-NTO-rörelsens Internationella arbete (IIA). Vi 
ska också kolla på hur man kan koppla föreningar till våra (IIA:s) partnerorganisationer, tillexempel 
genom vänföreningar via NBV:s videokonferenssystem eller Skype. 
 
Tidpunkt 
Klart i oktober. Arbetas parallellt med ”Lär – material” 
 
Budget 
60 000 + tillgång till kansliresurser 
 
2:4 Sprid – skolkoncept 
Syfte 
Att etablera kontaktytor på gymnasieskolor för att diskutera UNF:s globala frågor och därmed 
också skapa medlemsökning i den målgruppen. Detta mål kan kopplas till vårt huvudmål om att 
UNF:s medlemmar bidrar till att frågan om alkohol som utvecklingshinder lyfts i samhällsdebatten 
och att problemet motarbetas globalt samt till målet om lättillgängliga verktyg. Det kan också 
kopplas till det övergripande målet om att UNF påverkar ungas attityder gentemot alkohol, samt till 
arbetet med medlemsökning. 
 
Innehåll 
Vi vill ta fram en föreläsning som kan användas för att föreläsa om globala frågor i gymnasieskolor 
med syfte att öka intresse för frågorna och för UNF som organisation. Föreläsningen ska kunna 
hållas av medlemmar eller verksamhetsutvecklare. 
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Medparten av arbetet är i behov av ta in externa eller kansliresurser resurser för att utveckla 
föreläsningen. Andra delen av projektet handlar om att implementera i medlemsorganisationen 
genom en utbildning för UNF:are. Utbildningen är tänkt att gå av stapeln under hösten. 
 
Vi kommer även att söka 100 000 kronor från Forum Syd. 
 
Tidpunkt 
Våren (utveckling) och Hösten (utbildning) 
 
Budget 
150 000 + tillgång till kansliresurser, varav 100 000 kommer från Forum Syd 
 
Delområde 3 INSAMLING 
 
Nuläget 
Det är svårt att få ett helhetsgrepp om insamlingen, men vi har haft en mindre kampanj/tävling som 
vi upplever har fungerat bra. 
 
Framåt 
Vi vill att det ska finnas ett insamlingsfokus i organisationen och att distrikten och föreningarna 
förstår värdet av att samla in pengar. Båda våra projekt syftar till att engagera 500 medlemmar i 
finansieringen av det globala arbetet. 

     

Delområde 3: Insamling 

 D A H M 
PT
D 

Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 

Projekt 3:1 Money 
makes the world go 
round 

- - - - - - 30 000 30 000 

Projekt 3:2 Samla när 
man samlas 

- - - - - - 10 000 10 000 

Äskat belopp       40 000 

 
Beskrivning av projekten 
 
3:1 Money makes the world go round 
Syfte 
Att uppmuntra medlemmar att samla in pengar. 
 
Innehåll 
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Vi kommer att satsa på mindre kampanjer och insamlingstävlingar. Under våren är det fokus på 
rörelsens egna insamling medan Världens barn står i fokus under hösten. Vi vill premiera 
medlemmar som bidrar till vårt insamlingsarbete i form av aktiviteter och upplevelser i global anda, 
likt vår instagramtävling kring Världens barn 2014. 
 
Tidpunkt 
Våren (vår egna insamling), Hösten (Världens barn) 
 
Budget 
30 000 
 
3:2 Samla när man samlas 
Syfte 
Få insamlingsarbetet till en naturlig del av vår regelbundna verksamhet. 
 
Innehåll 
- Ge möjligheten för föreningar att donera pengar i samband med FÅM 
- Göra någon spexig insamlingsaktivitet i samband med DÅM (exempel auktion) 
- Ha insamlingsaktivitet på förbundets samlingar 
- Utskick med tips på aktiviteter för att samla in pengar till Världens barn 
 
Tidpunkt 
Främst våren då DÅM och FÅM äger rum, men även hösten 
 
Budget 
10 000 
 
Delområde 4 PÅVERKAN 
 
Nuläget 
Vi har planerat uppstart av Actiongrupper i november 2014. De kommer arbeta med politisk 
påverkan av våra globala frågor. 
 
Framåt 
Vi vill utveckla grupperna att påverka externa beslutsfattare, få dem att arbeta självständigt samt 
starta upp fler grupper. 

     

Delområde 4: Påverkan 

 D A H M PTD 
Annan 
intäkt 

Kostnad Totalt 
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Projekt 4.1 
Actiongrupper 

10 X X - - - 50 000 50 000 

Äskat belopp       50 000 

 
Beskrivning av projekten 
 
4:1 Actiongrupper 
Syfte 
Att jobba med sakpolitisk påverkan på förbundsnivå, vilket hör ihop med målet om att påverka 
myndigheter, organisationer och politikiska partier. 
 
Innehåll 
Grupperna kommer att lobba mot politiker och organisationer. Vi kommer att avsätta pengar för 
att bland annat skicka grupperna på EU-seminarier. Vi har planer på en Actionweekend 2.0 under 
hösten med fokus på skapa fler grupper. 
 
Tidpunkt 
Hela året, Actionweekend under hösten 
 
Budget 
50 000 
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Bidrag till World Federation Against Drugs (punkt 8 g, bilaga § 
11:32) 

Introduktion 

World Federation Against Drugs (WFAD) är en global organisation med 125 medlems-
organisationer och huvudkontor i Sverige. WFAD har som ambition att under de kommande 
åren öka i antal medlemmar, hålla regionala möten, fortsätta arrangera World Forum Against 
Drugs och delta i United Nations General Assembly Special Session on Drugs, UNGASS 2016, 
där WFAD vill se en motrörelse mot cannabis. 

World Federation Against Drugs (WFAD) har via sin ordförande Sven-Olov Carlsson kommit 
in till IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTO:s Juniorförbund, Förbundet 
Mot Droger och flera andra organisationer om ett stöd för att kunna möta de förväntade 
utmaningarna inom narkotikapolitiken framöver. Hittills har IOGT-NTO beslutat om att gå in 
med ett stöd och flera andra organisationer är i processen att fatta ett beslut i frågan. 

Bakgrund om WFAD 

År 2009 var IOGT-NTO en av fyra organisationer som bildade World Federation Against 
Drugs, WFAD. Anledningen var att fylla ett behov globalt av en ideell organisation som 
arbetade för en restriktiv narkotikapolitik och som inom sig kunde samla många ideella 
organisationer som ville samma sak. Framförallt som motvikt till de legaliserings- och harm 
reductionrörelser som finns på världsarenan. Under 2013-2014 arvoderar IOGT-NTO Sven-
Olov Carlsson för ordförandeuppdraget inom WFAD parallellt med ordförandeuppdraget 
inom IOGT International. 

Under de år som gått har WFAD på olika sätt byggt upp sin verksamhet samt skapat sig en egen 
ekonomi. Regeringen har varit den största finansiären av konferenser men har börjat ställa 
krav på återbetalning vid överskott. I övrigt har ekonomin varit svår att få fart på då de sökt 
olika finansiärer i t.ex. USA. I dagsläget finns inte ekonomi för några större åtaganden ens för 
en anställd. Verksamhetsmässigt har WFAD genomfört fyra forum, 125 organisationer har 
blivit medlemmar i över 40 länder och WFAD får tillgång till olika FN-organ. De arbetar nu 
med full fart mot UNGASS 2016. 

WFAD har vänt sig till ett antal organisationer med begäran om ett ekonomiskt stöd under tre 
år för att kunna anställa två personer, en generalsekreterare och en kommunikatör. För att 
dels kunna arbeta med UNGASS, dels med andra frågor och dels fortsätta bygga upp sin 
ekonomi. Ett sorts grundstöd för att få andrum. Totalt menar de att 1,3 miljoner kronor per år 
skulle räcka för detta. 

Förslag till beslut 

Drogpolitiska utskottet har diskuterat frågan och menar att det finns flera argument för att ge 
ett ekonomiskt stöd till WFAD från UNF. Nästa stora strid inom den internationella 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-11-07–09 

150 (169) 

narkotikapolitiken kommer stå vid UNGASS 2016. Det finns en risk att legaliseringsivrarna där 
får igenom att FN skulle vara emot kriminalisering av narkotika för eget bruk, något som är ett 
stort bakslag och ett steg mot total legalisering. Förutom att det kommer ha negativa effekter 
på en global nivå kommer det på sikt även äventyra den svenska narkotikapolitiken. 

Det finns en risk att WFAD under 2015 utan ekonomiskt stöd kommer behöva gå på sparlåga 
under en tid när de egentligen skulle behöva växla upp. Om vi inte lägger resurser på att 
undvika hotet nu kanske vi behöver lägga resurser på att hantera de negativa konsekvenserna i 
framtiden. Vi kan också konstatera att IOGT-NTO-rörelsen är några av de fåtaliga 
organisationer som finns inom den restriktiva narkotikapolitiken som har ekonomiska 
resurser att bidra med. 

Förslaget är därför att ge drogpolitiska utskottet möjlighet att ge WFAD ett bidrag på upp till 
150 000 kr i stöd. 

Uppföljning 

Om förbundsstyrelsen vill stödja WFAD ekonomiskt är förslaget att drogpolitiska utskottet 
får ett mandat att ge ett bidrag om de i fortsatta samtal med WFAD kommer fram till att den 
totala finansieringen och andra omständigheter är sådana att UNF:s bidrag kommer ha en 
chans att ge en positiv skillnad. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att ge drogpolitiska utskottet mandat att ge ett bidrag på upp till 150 000 kr till 
WFAD. 

Malin Thorson 
Cha Am, 2014-10-29 
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Överklaganden av AU-ansökningar (punkt 8 h, bilaga § 11:33) 

Syfte 

Syftet med det här beslutsunderlaget är att lägga grund för styrelsens beslut i frågan om 
överklaganden som inkom till arbetsutskottet den 20:e oktober. Överklagaren, UNF 
Skaraborg under ledning av Max Johansson, vill dels att frågorna behandlas igen och dels att 
skriftliga motiveringar till beslutet ges. Eftersom det inte specificeras hur överklaganden ska 
hanteras i arbetsordning eller delegationsordning är det dock upp till förbundsstyrelsen att 
besluta om hur man vill hantera frågan. 

Bakgrund 

Arbetsutskottet har under det gångna året erhållit tre AU-ansökningar från UNF Skaraborg 
som avslagits. Dessa finns bifogade till handlingen, men i sammandrag handlar den första om 
en värvarsatsning (50 000 kronor), den andra om att rusta upp lokalerna i Skövde (33 000 
kronor.) och den tredje om att arvodera för att genomföra en medlemsökningssatsning 
(65 000 kronor.). 

Överklagandet 

Överklagandet inkom per mejl den 20:e oktober och lyder: 

För en vecka sedan fick jag beskedet från Eric att även vår tredje AU-Ansökan 
hade blivit avslagen. 

Denna gången med motiveringen att AU inte vill ge ut bidrag till stöd för 
arvoderingar. 

Tidigare gånger har jag fått motiveringen att vi inte känner att det passar in i 
ramarna för vad AU stödjer och att jag borde kolla på PAS för att se vad för olika 
grejer ni prioriterar att ge pengar till. 

Vi har nu granskat vad Au skjuter in pengar i och känner oss orättvist behandlade 
och att vi gjort det mesta för att få våra ansökningar att passa in i vad AU stödjer. 

Vi vill överklaga de besluten ni tagit följande ansökningar: 

AU Värvningssatsning 

Med motiveringen: Det passar in perfekt under punkten: "Utåtriktade 
arrangemang i värvningssyfte", och är precis vad AU har valt att prioritera under 
föregående år. "Utåtriktade arrangemang i värvningssyfte." 

Ansökan Arvodering 

I beskrivningen beskrivs det om att skapa en kvalitativ förenings uppföljning och 
vi upplever att det går in under punkten: "Utveckling av föreningsverksamhet". 
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Föreningslokalen UNF Skaraborg! 

Med motiveringen: Vi upplever att AU tidigare har sponsrat tidigare satsningar 
som involverat alkoholfri-bar-konceptet. Även om vi jämför med "KLUBB-
SOBEER" så finns en betydligt starkare plan för hur det ska kunna leva vidare, 
och att pengar inte bara kastas i sjön. 

https://docs.google.com/document/d/1JmqbYpEG0hNe8AmdX1HOACTwa4eD
OtY33l_4iR6_9h0/edit 

Slutligen så vet vi att det inte finns några riktlinjer för vad AU ska bevilja eller 
inte bevilja. 

Arbetsutskottets beslut och besked i frågorna 

Arbetsutskottet för i viss utsträckning endast beslutsprotokoll över sina möten, vilket gör att 
samtliga beslut går att härleda tydligt, men att det inte alltid finns en motivering i texten. 

Här redogörs kort för arbetsutskottets beslut i de tre olika frågorna med utdrag ur protokollen: 

Ansökan ”AU värvarsatsning” behandlades av arbetsutskottet den 13:e februari. I protokollet 
står följande: 

Utskottet diskuterade ansökan och kom fram till att pengar för de eventuellt 
betalande medlemmarna fås genom distriktsbidraget samt att distriktet har vid 
tidpunkten för aktiviteten en verksamhetsutvecklare som kan genomföra 
mycket av det som finns i ansökan. 

Mötet beslutade att avslå ansökan. 

Beslutet meddelas skriftligen till Max Johansson och lyder: 

AU beslutade vid sitt möte den 13:e februari att avslå er ansökan för 
värvningsatsning i UNF Skaraborgs distrikt. Detta med hänvisning till att vi tror 
att ni kan genomföra liknande verksamhet med goda resultat utan ett 
omfattande ekonomiskt stöd, samt att distriktet redan får bidrag för 
medlemsökning genom distriktsbidraget. 

Ansökan ”Arvodering” behandlades av arbetsutskottet i oktober 2014. I protokollet står 
följande: 

Eric Tegnander föredrar ärendet. Lucas Nilsson berättar att han är positiv till att 
distrikt arvoderar vid behov men i det yrkar Lucas avslag. Linda Tjälldén yrkar 
också avslag och är skeptisk och hade varit mer positiv om det berörda distriktet 
inte haft en heltidsanställd verksamhetsutvecklare. Linda Tjälldén lyfter också 
frågan om hur vi principiellt ser på den här typen av arvoderingar. Eric 
Tegnander håller med tidigare talare och ser också ett behov av att fundera över 

https://docs.google.com/document/d/1JmqbYpEG0hNe8AmdX1HOACTwa4eDOtY33l_4iR6_9h0/edit
https://docs.google.com/document/d/1JmqbYpEG0hNe8AmdX1HOACTwa4eDOtY33l_4iR6_9h0/edit
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vad vi tycker i fråga om arvoderingar också i relation till 
medlemsökningssatsningar. Eric Tegnander funderar över om det räcker att AU 
kommer ihåg vad vi har sagt eller om vi ska lyfta det till FS. Lucas Nilsson är emot 
den typen av process och tror det skulle bli en för stor process och att vi i det här 
arbetsutskottet bestämmer över våra beslut och att det nästa mandatperiod är 
ett annat arbetsutskott. Eric Tegnander fortsätter och berättar att han håller 
med delar av det Lucas säger och tycker att vi ska kunna byta linje i olika frågor, 
Eric lyfter också att om våra beslut ska anses vara lite prejudicerande behöver vi 
fundera över våra beslut i en längre process. Mötet beslutade att avslå ansökan. 

Beslutet meddelas muntligt till Max Johansson med ett sammandrag av arbetsutskottets 
diskussion i frågan. 

Ansökan ”Föreningslokalen UNF Skaraborg!” behandlades av arbetsutskottet den 10:e juni 
2014. I protokollet står följande: 

Eric Tegnander föredrar ansökan i sin korthet, UNF Skaraborg önskar bidrag till 
sin föreningslokal i Skövde. UNF Skaraborg har ansökt om 50 000: - till 
omfattande inredning av sina lokaler. Linda Tjälldén yrkar avslag. 

Mötet beslutade att avslå UNF Skaraborgs ansökan. 

Beslutet meddelas muntligt till Max Johansson med ett sammandrag av arbetsutskottets 
diskussion i frågan som motivation i frågan. I det här fallet handlade det framförallt om att vi 
inte ville ge stöd till föreningar på det här sättet, men också om att vi inte trodde helt och fullt 
på den plan för verksamhet som man lagt fram. 

Bemötande från arbetsutskottet 

Överklagandena har följande motiveringar: 

• Att ”AU Värvarsatsning” skulle passa in perfekt på PAS-kriteriet "utåtriktade 
arrangemang i värvningssyfte" samt att arbetsutskottet har prioriterat detta under 
tidigare år. 

• Att ”Arvodering” skulle passa in under PAS-kriteriet ”utveckling av 
föreningsverksamhet” eftersom det handlar om en kvalitativ föreningsuppföljning. 

• Att ”Föreningslokalen UNF Skaraborg!” innebär en satsning på ett koncept med 
alkoholfri bar som man upplever att arbetsutskottet tidigare satsat på, exempelvis 
Klubb Sobeer. Man menar också på att det i Skaraborgs fall finns en bättre plan för 
fortlevnad och hur man ska se till att ”pengar inte bara kastas i sjön”. 

Om man kokar ner dessa tre överklaganden får man fram tre tydliga huvuddrag: 

• Man menar att man har en tydlig koppling till PAS-kriterier. 

• Man menar att arbetsutskottet prioriterat något liknande tidigare. 
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• Man menar att man i vissa fall har bättre planer och idéer än de som fått pengar 
beviljade tidigare. 

Som ordförande för arbetsutskottet har jag följande inspel på de här tre frågorna: 

• PAS-kriterier – Det är en viss utmaning för oss i arbetsutskottet att tolka de gällande 
PAS-kriterierna. De är inte specificerade på något sätt, utan ger tvärtom utrymme för 
väldigt mycket tolkning. Detta är förmodligen medvetet, eftersom man ska kunna 
stötta en bredd av verksamheter. När arbetsutskottet gör sina bedömningar ställs 
högre krav på att man fyller kriterierna, vilket också är rimligt eftersom summorna är 
större. 

• Historiska beslut – Det är helt rätt att arbetsutskottet tidigare stöttat exempelvis olika 
värvarsatsningar som varit mer eller mindre lyckade. Under tiden som gått har dock vi i 
arbetsutskottet utvecklat vårt synsätt på värvarsatsningar och blivit mer 
återhållsamma med att bevilja medel till detta. Det här bygger framförallt på att 
medlemsökningsverksamhet borde vara en kärnverksamhet i distrikten samt att 
medlemsökning redan premieras ekonomiskt i distriktsbidraget. Arbetsutskottet har 
heller inte de resurser som krävs att bevilja medel i den här storleksordningen till flera 
distrikt årligen. 

• Bättre planer och idéer – Det finns absolut positiva inslag i de idéer och planer som 
UNF Skaraborg har förmedlat. När det gäller just ansökningarna ”Arvodering” och 
”Föreningslokalen UNF Skaraborg” så är min bild inte att de föll på grund av att det var 
dåliga idéer och planer, utan att de föll på grund av att arbetsutskottet inte ville stödja 
verksamhet i den här formen med pengar ur FS till förfogande. 

Jag har också några ytterligare inspel. Först och främst upplever jag att överklagandena är 
väldigt fokuserade på motiveringarna gällande PAS-kriterier samt att arbetsutskottet tidigare 
beviljat medel till liknande satsningar. Om detta beror på hur jag som ordförande har 
kommunicerat och motiverat besluten eller på att överklaganden har valt att fokusera på de 
argumenten i sin kommunikation ska jag låta vara osagt. Min bild är dock att det funnits 
betydligt tyngre skäl till att ansökningarna avslagits. Bland dessa finns att distriktet under året 
haft tillgång till en verksamhetsutvecklare på heltid, vilket har gör att behovet av att arvodera 
inte finns på samma sätt. Vi har också lyft fram att medlemsökningsarbetet finansieras genom 
ökade distriktsbidrag. Slutligen har det, i frågan om föreningslokalen, handlat om att vi inte vill 
stötta upprustningen av föreningslokaler på det här sättet. 

Slutsatser 

Eftersom undertecknad också är ordförande för arbetsutskottet vill jag invänta 
förbundsstyrelsens diskussion innan jag föreslår några eventuella slutsatser i frågan. Eftersom 
beslutsprocessen först behöver preciseras föreslår jag heller inga specifika att-satser i frågan. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
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att anse ärendet behandlat. 

Eric Tegnander 
2014-11-02 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-11-07–09 

156 (169) 

Skaraborgs ansökan om värvningssatsning 
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Skaraborgs ansökan om arvodering 
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Skaraborgs ansökan om föreningslokal 
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Resepolicy (punkt 8 i, bilaga § 11:34) 

Bakgrund 

IOGT-NTO-rörelsen har en gemensam policy för resor. Denna policy fastslår att varje förbund 
måste ha en egen policy eller regler som bygger på den gemensamma policyn men som är 
anpassade efter varje förbund. UNF:s nuvarande policy antogs av förbundsstyrelsen i 
september 2000 och i samband med november-FS förra året presenterades ett reviderat 
förslag som återremitterades. Båda dessa policys finns att läsa på 
http://unf.se/SAJTER1/Personal1/Bilagor/Analys. 

Resultat 

Den rörelsegemensamma policyn är utförlig men också lång och inte lättillgänglig. UNF:s 
nuvarande policy är relativt lång och ganska spretig. En stor del av innehållet handlar om 
tekniska detaljer och en stor del om hyrbilar. Vissa av kraven verkar utdaterade. Det råder 
också stor otydlighet kring till exempel hur långt bort från en aktivitet en får bo för att få flyga 
vilket behöver tydliggöras för att undvika missförstånd. 

Jag har arbetat fram ett nytt förslag till resepolicy utifrån diskussionen på 
förbundsstyrelsemötet i november 2013 och efter samtal med generalsekreteraren. Förslaget 
är mer översiktligt och övergripande. I det nya förslaget finns tydligare riktlinjer kring 
resestandard vilket efterfrågades när frågan lyftes förra gången. Det här är också det som 
skiljer sig från det förgående förslaget som var översiktligare, det nya förslaget är mer 
detaljerat och styr fler delar. 

Uppföljning 

Om FS godkänner policyn kommer den att göras tillgänglig på hemsidan för ideella och 
anställda. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna det bifogade förslaget på ny resepolicy för UNF. 

Linda Tjälldén 
Stockholm, 2014-10-28 

  

http://unf.se/SAJTER1/Personal1/Bilagor/Analys
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Resepolicy för Ungdomens Nykterhetsförbund 

Syfte 

UNF:s resepolicy ska tydliggöra vilka riktlinjer som gäller för resor i samband med UNF-
arrangemang, möten och dylikt. 

Resestandard 

Resor inom Sverige ska i första hand ske med tåg eller andra kollektiva färdmedel. Flyg kan i 
undantagsfall, vid en tydlig tidsvinst (vid en restid längre än 6,5h) godkännas. För resa med 
tåg, flyg eller buss gäller 2:a klass eller motsvarande. Boka biljetter i god tid så att du kan 
utnyttja de rabattmöjligheter som ges. 

Transporter till och från stationer och flygplatser ska i första hand ske med kollektiva 
transportmedel. För resor som påbörjas före klockan 7.00 och avslutas efter 22.00 får taxi 
användas. 

Vid körning med egen bil utgår ersättning i enligt med Skatteverkets riktlinjer för skattefri 
ersättning, för närvarande 1,85 kr per kilometer. Samåkning ska i största möjliga mån ske vid 
bilresor. 

Säkerhet 

Ideella så väl som anställda representerar UNF och ska vara ett föredöme i trafiken genom att 
följa gällande trafikregler 

Bilens säkerhet 

Följande krav behöver en bil som körs å UNF:s vägnar uppfylla (gäller både hyrbil och privat 
bil) 

• Motorfordonet ska vara helförsäkrat 

• Det ska vara en utvilad förare 

• Vi ska föregå med gott exempel och vara förebilder i trafiken 

• Vi ska följa rådande trafikbestämmelser om hastighet, däck, varningstriangel, 
besiktning med mera 

• Mobiltelefon ska ej användas av föraren under färd 

• Vid längre resor bör minst två förare finnas 

• Bilbälte ska användas av samtliga 

Kost och logi 

Vid behov kan rimlig ersättning för kost och logi i samband med resor ges. Beslut om detta tas i 
samråd med ansvarig för arrangemanget, mötet eller dylikt. 
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Övrigt 

Reseersättningsblankett komplett med eventuella kvitton ska inom 6 månader skickas till 
UNF, Box 12825, 112 97 Stockholm. 

Undantag från denna policy kan ske i samråd med generalsekreterare eller 
förbundsordförande. 
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Arbetsordning för kongressen 2015 (punkt 8 j, bilaga § 11:35) 

Bakgrund 

På FS-mötet i januari beslutade förbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som tittade på 
hur UNF kan utveckla den demokratiska processen inför och under kongressen. Gruppen 
består av Andreas Jansson, Lucas Nilsson och Malin Thorson (sammankallande). 

Till FS-mötet i maj presenterade gruppen ett förslag på hur processen som ska leda fram till 
kongressen bör se ut. Förbundsstyrelsen valde att anta förslaget med gjorda ändringar. 

Gruppen presenterar nu ett förslag på utkast till arbetsordning för kongressförhandlingarna. 

Arbetsordningen 

Arbetsgruppen har utgått från de medskick som förbundsstyrelsen gjorde under FS-mötet i 
januari, samt den rapport som kongressutvärderingsgruppen hade tagit fram till samma möte. 

Vi tolkade medskicken från förbundsstyrelsen som att tillgängliggöra kongressen, fördjupa i 
enskilda frågor, prioritera bättre vilka frågor som ska diskuteras mycket, skapa en 
”distriktsanda” där ombuden ingår i en distriktsdelegation samt verka för att 
diskussionsutrymmet fördelas jämnt utifrån framförallt kön och distrikt. 

Vi har landat i en modell som tillåter fördjupning genom att ombuden delar in sig i 
fördjupningsgrupper för att sålla och jämka förslag men ändå tillåter att alla ombud är 
närvarande när den slutgiltiga diskussionen och beslut fattas i plena. Förutom att fördjupa 
diskussionerna fyller även fördjupningsgrupperna i princip samma roll som mötestorg har 
gjort tidigare kongresser. Vi tror dock att denna modell gör det mer lättöverskådligt och 
meningsfullt än mötestorg. 

Vi föreslår även en kongressmässa som inleder kongressen. Syftet här är att samla upp mycket 
av den beredande diskussion och de förslag som läggs i den digitala plattform som ska föregå 
kongressen. 

Arbetsordningen som läggs fram är inte en slutgiltig arbetsordning och saknar till viss del 
tydliga specificeringar i vissa moment. Vi har valt att inte specificera allt som behöver 
specificeras förrän vi ligger närmare kongressen i tid. Förslaget är dock i princip klart och kan 
ses som ett väldigt komplett utkast inför FS-mötet i maj. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att anta bilagan som utkast till arbetsordning för kongressen 2015 

Lucas Nilsson 
Stockholm, 2014-10-14 
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Bilaga: Förslag till arbetsordning 

Rättigheter 

Enligt stadgarna har varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen yttrande- och närvarorätt på 
kongressen. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande. Alla ombud har 
förslags- och rösträtt. Ledamöter av förbundsstyrelsen och riksstyrelsen samt föredragande 
revisor har förslagsrätt. Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode. 

Mötesformat 

Kongressen kommer att vara uppdelad i tre olika moment, kongressmässa, 
fördjupningsdiskussionsgrupper och plena. Kongressen inleds med en kongressmässa där alla 
ombud får sätta sig in i och diskutera samtliga frågor. Efter kongressmässan varvas 
fördjupningsgrupper och plena. I plena behandlar alla ombud alla frågor och i 
diskussionsgrupperna har ombuden möjlighet att djupdyka i vissa särskilda frågor. Alla beslut 
tas i plena och vissa formalia eller rutinmässiga ärenden behandlas enbart i plena. 

Under kongressmässan får ombuden möjlighet att tycka till om hur mycket tid olika frågor bör 
få under förhandlingarna och schemat anpassas i möjlig mån efter det. Detta för att de frågor 
som ombudsskaran tycker är mest prioriterade ska få mest tid. 

Kongressmässa 

Kongressmässan sker i början av kongressen och är ett sätt för ombuden att få en översikt över 
vad det finns för förslag, idéer och åsikter som borde behandlas på kongressen. Här läggs 
majoriteten av ändringsförslagen och här börjar kompromisser och jämkningar göras. 

Inför kongressen har det funnits en digital plattform där ombud har kunnat lägga yrkanden. 
Dessa förslag presenteras på kongressmässan tillsammans med övriga tilläggs- och 
ändringsyrkanden som läggs av ombuden på mässan. Det finns här också möjlighet att jämka 
fram nya och dra tillbaka gamla yrkanden. 

Under kongressmässan ges möjlighet att argumentera för sina förslag för de som vill lyssna 
och för att skapa egna diskussionsgrupper för särskilda frågor enligt open space-metod. Det 
avsätts också tid i samband med mässan för distriktsdelegationerna att prata ihop sig. Det 
finns också möjlighet till allmän information och särskilda fördjupande pass. 

Fördjupningsgrupper 

För att ha möjlighet till en fördjupad strukturerad diskussion sker också vissa diskussioner i 
grupper. Gruppdiskussionerna sker i olika block med frågor inom ett visst tema. Syftet är att 
bearbeta och förbättra förslagen och yrkanden och skapa en gemensam förståelse. Även här 
finns det möjlighet att lägga nya förslag men det bör göras i början av diskussionerna. 
Fördjupningsgrupperna leds av en neutral facilitator och om möjligt finns den som lagt 
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grundförslaget eller representant för denne på plats för att svara på frågor och komma med 
förtydliganden. 

Grupperna är uppdelade i frågor efter olika teman och det finns ett antal gruppdiskussioner 
som går parallellt. Varje pass kan gå flera gånger för att ge fler personer möjlighet att delta. 
Max antal deltagare per pass är 30 personer. Vid platsbrist på ett pass prioriteras i första hand 
en jämn fördelning mellan distrikt och i andra hand ombud över ersättare. Vid slutet av varje 
fördjupningspass röstar gruppen om vilka yrkanden som ska hamna över strecket (som alltså 
automatiskt kommer att röstas om i plena). Röstningen avgörs med enkel majoritet (enbart 
ombud röstar). 

I samband med passen finns också möjlighet till distriktstid där distrikten pratar ihop sig om 
vad som har sagts i gruppdiskussionerna och hur man ska fördela sig över grupperna. 

Plena 

Alla beslut som kongressen tar fattas i plena. Plenamomenten är uppdelade i olika block med 
tematiskt grupperade frågor. Dessa block är ofta samma uppdelning som för 
fördjupningsgrupperna. För frågor som behandlats i gruppdiskussioner inleds punkten med 
en dragning av en facilitator av förslag över strecket och kort om hur diskussionerna gick 
under punkten. Alla förslag och motioner i handlingarna röstas om i plena. För att ett 
ändrings- eller tilläggsyrkande ska behandlas och röstas om i plena behöver det ha lyfts över 
strecket av en majoritet i någon fördjupningsgrupp eller lyftas av ett ombud i 
plenadiskussionen. Om det finns flera motioner i samma block som inte lyfts över strecket 
röstar kongressen om att avslå dem i klump. 

Beslutsmetoder i plena 

Kongressen kommer att använda sig av två beslutsmetoder: Kontrapropositionsvotering (där 
olika alternativ ställs mot varandra och till sist mot ett huvudförslag) och Bordas metod (där 
de röstande rangordnar alla alternativ). Mötesordföranden avgör förslag till beslutsmetod 
utifrån vad de bedömer som lämpligt. 

Vid kontrapropositionsvotering är huvudförslaget antingen grundförslaget eller det förslag 
som fått högst stöd vid en försöksvotering (en opinionsundersökning bland de röstande). Alla 
förslag ställs mot avslag, oavsett beslutsmetod. Vid personval där antalet nominerade 
överstiger antalet poster sker beslut alltid genom sluten omröstning. Rösterna räknas av minst 
två rösträknare oberoende av varandra. 

Talartidsbegränsning och dubbla talarlistor 

I plena finns det två talarlistor. Alla som talar för första gången i en fråga skrivs upp på den 
första talarlistan. Här är talartiden begränsad till 2 minuter per inlägg. Alla som talat en gång 
innan i ett ärende skrivs upp på den andra talarlistan. Här är talartiden begränsad till 1 minut 
per inlägg. Första talarlistan går före andra talarlistan. 
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Med hänsyn till den tidsprioritering som mötet gjort får varje fråga eller block en föreslagen 
begränsad tid. När den tiden är nådd går mötet automatiskt till omröstning om streck i 
debatten. Omröstningen föregås inte av debatt och avgörs genom enkel majoritet. Om streck i 
debatten inte genomförs så lyfts frågan automatiskt till omröstning igen efter var femte talare. 

Ordningsfrågor och sakupplysningar 

Ordningsfrågor och sakupplysningar lämnas in skriftligt till mötespresidiet genom utsedda 
funktionärer. Vid behov bryter ordningsfrågor den ordinarie talarlistan. Vid akuta 
ordningsfrågor om en pågående fråga ska mötespresidiet muntligt uppmärksammas på det. 

Reservationer 

Reservationer lämnas in skriftligen till mötespresidiet genom utsedda funktionärer och vara 
försedda med namn, ombudsnummer, vilken fråga det rör sig om och vad i beslutet man 
vänder sig mot. Motiveringar kan lämnas men är inte nödvändiga. Reservationer ska lämnas in 
senast 24 timmar efter det att beslutet har fattats eller, om det är sista dagen, innan 
kongressens avslutande. Mötespresidiet läser vid lämplig tidpunkt upp vilka reservationer 
som inkommit med motivering. 

Följande frågor behandlas inte i fördjupningsgrupp 

• Formalia 

• Verksamhetsberättelse 

• Ekonomisk berättelse 

• Ersättningar för kongressombud och kongressutskott 

• Övriga ersättningar 

• Medlemsavgift 

• Tid och plats för kongressen 2019 

• Personval 
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