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Protokoll fört vid sammanträde med
förbundsstyrelsen för Ungdomens
Nykterhetsförbund 2012-11-16—18 på
Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke
Närvarande ledamöter:

Vidar Aronsson
Linda Engström
Lina Boberg
Linda Adolfsson
Malin Thorson
Karin Melbin
Lovisa Bengtsson
Ahmed Amin
Mårten Malm
Eric Tegnander
Rasmus Åkesson

Närvarande tjänstemän:

Jobjörn Folkesson

Protokollssekreterare:

Jobjörn Folkesson

Paragrafer:

§§ 10:1–10:9

Bilagor:

10:1–10:41
§ 10:1

Öppnande

Linda Engström förklarade mötet öppnat.
§ 10:2

Bilaga 10:1

Fastställande av
föredragningslista

Styrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan.
§ 10:3

Val av justerare

Styrelsen beslutade
att välja Linda Adolfsson till justerare för helgens möte.
§ 10:4

Föregående protokoll

Linda Adolfsson berättade om vad som stod i föregående protokoll
och konstaterade att de uppdrag som delats ut till dagens möte
påbörjats eller slutförts.
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Styrelsen beslutade
att notera föregående protokoll.
§ 10:6

Bilaga 10: 2-21

Rapportärenden
Anmälningsärenden

a) Föreningsförändringar (10:2)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera bilagan
b) Representation (10:3)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera bilagan
Utskott
c) Sociala (10:4)
Rapporten ansågs föredragen.
Linda Adolfsson ville förtydliga att det blivit ett fel i rapporten.
Enkäten är klar och utskickad, ca 150 har svarat hittills och den
behöver svaras på mer. Sammanställning ska ske i mitten av
december. Linda Engström undrade om pengarna för stödgruppsamarbete och öppet hus kommer att gå åt. Linda Adolfsson
svarade att de kommer att gå åt. Karin Melbin förklarade att
stödgrupps-pengarna inte kommer att gå åt, men att en del går till
julkursen istället. Vidar Aronsson undrade om jämställdhetsmålet:
det står att arbetet pågår ständigt och går åt rätt håll; men hur vet vi
att det går åt rätt håll? Linda Adolfsson svarade att vi fortfarande
har kontakt med Kön Spelar Roll, och är på väg in i ett nytt skede.
De har bedömt att vi är ganska jämställda. Karin Melbin påpekade
att vi är en del av ett nätverk med RFSU också. Vidar Aronsson
undrade om det alltså var så att arbetet går åt rätt håll, snarare än
organisationen. Karin Melbin svarade jakande. Linda Adolfsson
menade att vi har bra kvantitativa metoder, men att de inte säger
något om jämställdhet egentligen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
d) Drogpolitiska (10:5)
Bilagan ansågs föredragen.
Linda Engström berättade att den föregående tisdagen hade
drogpolitiska utskottet en heldag med en PR-byrå för att ta fram en
nationell fråga för Ett Bra Uteliv. När det hela skulle kokas ner
handlade det om att göra kroglivet tryggare och roligare, och att
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jobba med överserveringsfrågan. Det hela inkluderar även nyktert
klubbande. Det politiska utskottet har inte behandlat resultatet av
dagen ännu. Vidar Aronsson undrade om status för det sista målet:
”UNF har 10 drogpolitiska grupper”. Linda Engström svarade att
det var svårt att räkna: det framgår inte av arbetsplanen när det ska
vara tio grupper, men att det varit uppe i nio med fem aktiva för
tillfället. Dock finns det förmodligen fler som utskottet inte känner
till.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
e) Förebygg (10:6)
Bilagan ansågs föredragen.
Linda Engström noterade att värvningsläget kommer att
behandlas senare under helgen, och att fokus inte skulle ligga på
värvning nu. Malin Thorson undrade om ”färdiga koncept”- vad ska
vara klart innan årsskiftet? Vidar Aronsson frågade om inte AU
beställt någon utredning? Lina Boberg svarade att AU sagt att om
förebygg ville göra en utredning så gick det bra. Ahmed Amin
undrade om inte utredningen behandlades i en bilaga på förra
mötet, och Linda Engström svarade att så inte var fallet. Ahmed
Amin berättade att utskottet inte lägger så mycket energi på att ta
fram färdiga koncept, utan fokuserar på att styra upp en guide till
det material som finns. Linda Engström undrade om läget med
arbetsplanens mål. Vidar Aronsson observerade att det aktuella
medlemsantalet inkluderar tvåårsrestanter som stryks vid
årsskiftet, så det ska inte användas. Mårten Malm konstaterade att
betalningsfrekvensen är lägre än förr. Lina Boberg frågade vad det
var som var oklart om junisar och Ahmed Amin förklarade att det
var oklart hur många junisar som värvats.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
f) Globalt (10:7)
Bilagan ansågs föredragen.
Vidar Aronsson undrade över uttrycket ”okvalificerad gissning”,
och fick en förklaring av Rasmus Åkesson. Malin Thorson undrade
om vi bara hade fyra långsiktiga samarbeten, och till svar förklarade
Rasmus Åkesson att vi har fyra välfungerande långsiktiga
samarbeten och några till som inte är så välfungerande. Eric
Tegnander instämde och menade att om utskottets äskningar
beviljades skulle arbetsplansmålen uppfyllas.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
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g) Organisation (10:8)
Bilagan ansågs föredragen.
Vidar Aronsson berättade att en ledarskapsbok är på gång, med
namnet ”Ändamålsparagrafen”, och att den kommer att släppas i
januari. Linda Engström undrade om målen för verksamhetsnätverk, studietimmar, och UNF:aren-deltagare var för högt satta,
och om det i så fall var för att ambitionsnivåerna var för höga från
början eller om arbetet visat sig vara svårare än väntat. Lina Boberg
menade att arbetet med nätverken varit svårt, men att de föreslås
som prioriterat område i PAS-bilagan som kommer att behandlas
senare under mötet. Malin Thorson förklarade att det saknas
statistik på hur många som gått UNF:aren. Vidar Aronsson
konstaterade att vad gäller studietimmar så kommer delmålet
25000 timmar för innevarande år inte uppnås, och att det målet
sannolikt inte kommer att klaras.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
h) AU-rapport (10:9)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.

Styrelse

i) Ordföranderapport Vidar (10:10)
Bilagan ansågs föredragen.
Lina Boberg undrade om Projekt Oberoende och de fem
kommunerna, och Vidar Aronsson förklarade dels vad projektet
gick ut på och att de fem kommunerna är ett försök att
evidensbasera ett arbete. Genom existerande nätverk har ett
kontaktnät satts upp, fem kommuner silats fram, och nästa år
kommer insatserna att börja.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
j) Ordföranderapport Linda (10:11)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
Kansli
k) Generalsekreterare (10:12)
Bilagan ansågs föredragen.
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Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
l) Pengar att söka (10:13)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
Grupper
m) Kongressgruppen (10:14)
Bilagan ansågs föredragen.
Vidar Aronsson undrade om teman för kongressen, och menade att
”Party är politik” är det bästa av de som nämns i bilagan. Linda
Engström förklarade att kongressgruppen inte valt tema ännu,
men gärna tar emot inspel. Den 1 mars kommer information att gå
ut i Accent och anmälningsformulären öppna. Linda Adolfsson
tyckte att det var bra att det redan nu bokas sängar på vandrarhem,
och manade kongressgruppen att tänka mycket på UNF inkluderar.
Lina Boberg berättade att det fortfarande behövs ansvariga för
läger och verkstäder.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
n) Medlemsregisterutredningen (10:15)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
o) Extern finansiering (10:16)
Bilagan ansågs föredragen.
Vidar Aronsson berättade att gruppen fått i uppdrag av Lina Boberg
och Astrid Wetterström att titta på externfinansieringsfrågor, gjort
en liten utredning, och här rapporterar om den. Utredningens
resultat måste vara grund för hur vi planerar arbetet framöver, inte
något som ska verkställas imorgon. I nuläget ses en positiv
utveckling med en del väldigt duktiga distrikt, men många är
väldigt beroende av förbundspengar. Förbundet har en stabil
finansiering, men ute bland distrikten ser det värre ut.
Framgångsrecept är att när externt stöd söks fokusera på
verksamhet och inte organisation, och satsa professionellt. Vid
projektstöd måste det säkras upp gentemot finansiärer. Lokalt
finns det förmodligen massor av inkomstkällor som inte utnyttjas,
till exempel Jönköping har lyckats bra här. Bättre koordination
med resten av rörelsen kan förenkla sökandet efter extern
finansiering. Linda Adolfsson menade att faddrarna kan hjälpa till
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att söka pengar för projekt, och menade att de inte behöver ha
människorna först utan kan få pengarna först och använda dem till
att attrahera människor. Linda Engström tackade gruppen för väl
utfört arbete, och undrade hur det tas vidare – ska varje utskott
göra det, eller ska det koordineras på annat sätt? Lina Boberg höll
med om att utredningen var bra, och tyckte att det borde fattas
beslut om att det ska tas med i arbetsplan och budget.
Förbundsutvecklaren äger frågan tillsammans med kassören, så
läget är under kontroll. Mårten Malm undrade varför det inte stod
något om Miljonlotteriet i rapporten. Linda Adolfsson påpekade
att andra att-satsen i rapporten säger var frågan går vidare. Vidar
Aronsson svarade på den tidigare frågan och förklarade att gruppen
tolkat uppdraget som att undersöka möjligheter till ny extern
finansiering, inte den som redan finns i och med bland annat
Miljonlotteriet. Lina Boberg instämde i tolkningen, det var så det
tänkts från uppdragsgivarnas håll. Linda Adolfsson noterade att
rapporten är tänkt som en introduktion.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten, samt
att skickat med rapportens slutsatser till arbetet med ny
arbetsplan och budget inför kongressen 2013.
Riksstyrelsen
p) Rapport IOGT-NTO (10:17)
Rapporten ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
q) Rapport III (10:18)
Rapporten ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
r) Rapport NSF (10:19)
Rapporten ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
s) Rapport Junis (10:20)
Rapporten ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
t) Rapport UNF (10:21)
Rapporten ansågs föredragen.
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Styrelsen beslutade
att notera rapporten.
§ 10:6

Bilaga 10: 22

Diskussionsärenden

a) Personalutredningen (10:22)
Vidar Aronsson föredrog bilagan. Vad är syftet med att ha
personal? Utredningen har tittat på framgångsfaktorer och
riskfaktorer i rollen som fältkonsulent.
Styrelsen diskuterade frågan i smågrupper. Eric Tegnander, som
diskuterat med Lina Boberg och Ahmed Amin, konstaterade att
analysen landat ganska rätt och pratade om fältkonsulentens
ansvar för styrelsen: ett mångfacetterat socialt ansvar. Det behöver
inte alltid vara en riskfaktor, utan kan också vara en trygghet. Han
menade att det skulle kunna behöva förtydligas att det inte alltid är
dåligt att fältkonsulenten styr upp verksamhet. Vidar Aronsson,
som diskuterat med Linda Engström, Malin Thorson och Rasmus
Åkesson, menade att styrelsen måste komma överens om vad en
konsulent ska göra. Stabilisera förutsättningar, säkerställa att
bidrag söks, upprätthålla relationer med IOGT-NTO, jobba med
nästa generations ledare. Linda Adolfsson, som diskuterat med
Karin Melbin och Mårten Malm, tyckte att det kan vara bra att ta
upp sådana här frågor redan i och med introduktionen av
konsulenterna. Det är ett demokratiskt problem att konsulenten
skapar verksamhet. Fältkonsulenten kan ha en överlappande roll
mellan styrelser, liknande den generalsekreteraren har vid byte av
förbundsstyrelse.
Linda Adolfsson tänkte mycket på generalsekreterarens funktion
gentemot förbundsstyrelsen. Fältkonsulenten säkrar upp, sitter
med på möten, och sådant. Fältkonsulenten ansvarar för att
arbetet är i rörelse, att det inte står stilla. Vidar Aronsson menade
att en del konsulenter har gjort väldigt bra jobb men också blivit
sociala center på ett sätt som gjort det svårt för efterträdare att ta
över. Fältkonsulenten ska inte hamna i det sociala centrumet, ska
inte vara en vän. Det är viktigt att skilja på ideell och professionell.
Fältkonsulentjobbet är en sorts tjänst med en sorts kärna – vissa
saker ska alla fältkonsulenter ha gemensamt. Dokumentet ska inte
kanaliseras ut, utan är enbart ett diskussionsunderlag för styrelsen.
Linda Engström observerade att fältkonsulenter har olika roller i
olika distrikt, men att det är en sekundär fråga när det diskuteras
varför UNF har personal. Bra med helhetsperspektiv, skulle gärna
se kansliet utredas mer. Malin Thorson tyckte att dokumentet var
bra och att frågan var när vi ska ha konsulent: när distriktet är svagt
eller när distriktet är starkt? Problematiskt att kansliet ofta
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kommunicerar via fältkonsulenterna. Karin Melbin kunde se
problem med fältkonsulentledd verksamhet, det kan hämma att ny
verksamhet på ideell basis växer fram. Ahmed Amin noterade att
styrelsen använder fältkonsulenterna till att pusha på distrikten
om t ex värvningskampanjer. Vidar Aronsson sade att han fått med
sig flera tankar och reflektioner, och bad styrelsen observera att
utredningen inte jobbat med kansliet utan utrett
fältkonsulenterna. Eric Tegnander, som var med på kongressen
från samma distrikt som förslagsläggaren, tyckte att avgränsningen
till fältkonsulenter var rimlig. Malin Thorson konstaterade att
förslaget lades i fältkonsulentdebatten, men att personalfrågan
ofta behandlas som en helhet. Lina Boberg sade att
fältkonsulenterna är landets personal och kansliet styrelsens
personal, och att det är en diskussion som återkommer. Astrid
Wetterström och Lina Boberg samarbetar kring kanslipersonalen i
budgeten, men där är det generalsekreteraren som har mest koll.
Linda Engström observerade att beslutet från kongressen handlar
om varför UNF har personal ”överhuvudtaget”. Det går att ha både
kansli- och fältkonsulentperspektiv. Linda Adolfsson menade att
det kommer att komma en diskussion om kanslipersonal på
kongressen och att det är bra om styrelsen är förberedd. Vidar
Aronsson menade att det är svårt att ”väva in” ett kansliperspektiv i
den nuvarande utredningen, och att samma dokument inte kan
vara relevant för kansliet. Förbundet är annorlunda organiserat än
distrikten. Det som bör diskuteras är fältkonsulenter och
fördelning, inte kansliet. Linda Adolfsson tyckte att det var
problematiskt att detta inte tolkats innan, och att alla inte delar
Vidar Aronssons analys. Kansliet borde också utredas. Vidar
Aronsson menade att tolkningen gjordes i och med att uppdraget
gavs till organisationsutskottet som tittar på landet och inte
kansliet, och noterade att det redan finns många formuleringar
kring varför kansliet finns, styrdokument som t ex ”Kansliets
uppdrag”. Linda Adolfsson instämde i att det kunde räcka, men att
det i så fall behövde synliggöras. Kanske med en sammanfattning
av dokumenten. Linda Engström ville inte ha en
kongressdiskussion om kansliet, men gärna i styrelsen eftersom
styrelsen ska föreslå budget. En kansliutredning vore ett bra
underlag, men det är inte nödvändigt. Linda Adolfsson menade att
kongressen beslutar om budgeten, och att ett sådant underlag vore
bra även för kongressen att se. Vidar Aronsson föreslog att
kansliets styrdokument utvärderas på nästa styrelsemöte, och
menade att det räcker med att kongressen ger en rambudget.
Styrelsen beslutade
att be utredningen återkomma, samt
att be Astrid Wetterström bereda underlag för en diskussion om
kansliets styrdokument.
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§ 10:7

Bilaga 10: 23-41

Beslutsärenden

a) Fastställande av per capsulam-beslut (10:23)
Mårten Malm, som var jävig, lämnade rummet under detta ärende.
Vidar Aronsson föredrog bilagan.
Styrelsen beslutade
att
att

fastställa det per capsulam fattade beslutet, samt
notera till protokollet att förbundsstyrelsen per capsulam
fattat beslut om att arvodera Mårten Malm i enlighet med av
kongressen beslutat heltidsarvode för tidsspannet två
månader med start 22 oktober, samt att ge Lina Boberg i
mandat att teckna avtal med Mårten Malm om arvodets
natur och ramar.

b) Stadgetolkning om SD (10:24)
Vidar Aronsson föredrog bilagan. Mårten Malm undrade hur en gör
för att utesluta en så kallad ”lokal medlem”, och tyckte att
medlemskap i t ex Svenska Motståndsrörelsen vore grund för
uteslutning. Linda Adolfsson berömde bilagan och tyckte att den
sammanfattade bra. Malin Thorson noterade att som medlem
bidrar en vanligtvis, så SMR:are nog kan uteslutas med tolkningen i
bilagan, men tyckte ändå att bilagan var lite mesig. Hur ser vi på
torgförande av vissa åsikter? Rasmus Åkesson tyckte att det var
tydligt att en skiljer på medlemskap och handling, och att
förbundsstyrelsen fattar beslut om uteslutande av lokala
medlemmar. Eric Tegnander menade att analysen och tolkningen
var korrekt, men att styrelsen måste bli mer uppmärksamma på att
sådant här förekommer. Vad är faktiskt att öppet motverka
grundsatser och program? Lina Boberg höll med Malin Thorson,
och funderade på om frågan borde bordläggas och beslutsfattande
ske senare. Vidar Aronsson tyckte att Malin Thorson och Lina
Boberg hade en poäng, men att det inte riktigt stod i frågan som
föranledde tolkningen. Kanske borde texten innehålla ett exempel,
som fallet Åke Green. Ahmed Amin observerade orimligheten i att
utesluta alla i pingstkyrkan för att Åke Green är pingstpastor, men
menade att förtroendevalda representerar sin organisations
värdegrunder. Möjligtvis behövs ett förtydligande om att styrelsen
granskar enskilda fall. Mårten Malm noterade att frågan också
handlar om hur en medlem kan fråntas sitt lokala medlemskap
men inte det nationella, t ex om en person är okamratlig. Kan en
förening utesluta, får den det, hur gör den det i så fall? Ahmed Amin
tyckte att det borde framgå att i vissa organisationer kan
medlemskap innebära uteslutning, men att det inte sker per
automatik. Vidar Aronsson tyckte att Ahmed Amin hade en bra
poäng, och hade i tolkningen generaliserat, men att det i varje
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specifikt fall ska utredas, alltså inte en generell regel. Till Mårten
Malm menade han vidare att eftersom det lokala medlemskapet
inte är reglerat i stadgarna går det inte att utesluta från lokalt
medlemskap, men han hade missat den frågan. Slutligen menade
Vidar Aronsson att om något ska justeras borde en
redaktionsgrupp kanske tillsättas. Lina Boberg instämde i att en
redaktionsgrupp borde tillsättas. Malin Thorson höll också med
om att en redaktionsgrupp borde tillsättas, och tryckte på vikten av
att den betonar att individuella granskningar är viktiga. Linda
Engström undrade om det går att ha 18+-föreningar och
tjejgrupper, en annan sida av myntet. Verksamhetsmässigt går det
att göra verksamhet som är tänkt för vissa, men det går inte att
utesluta. Information om lokalt medlemskap borde vara med i
tolkningen, samt information om hur en gör för att utesluta. Eric
Tegnander höll med om att det borde tydliggöras hur uteslutningar
äger rum, och menade att om inte den som begärt stadgetolkning
vet, vet nog inte så många. Vidare menade han att om en medlem
har ett förtroendeuppdrag i en organisation vars värderingar
strider mot våra grundsatser är det nästan så att folk kan uteslutas
direkt. Det kan finnas organisationer, t ex SMR, där bara
medlemskap torde vara oförenligt med medlemskap i UNF, men
hur skulle det fungera i praktiken? Linda Adolfsson skulle gärna
haft en tydlig bild för lokala uteslutningar, hur görs det på ett bra
sätt? Ahmed Amin undrade, angående lokalt medlemskap, om det
skulle kunna strida mot föreningsfriheten på något vis? Vidare
menade han att det borde finnas ett erkännande av att det finns
organisationer som det inte är okej att kombinera med UNF, men
inte specificerat vilka. Mårten Malm tyckte att det borde stå något
om ”kan” eller ”eventuellt” eller ”i vissa fall” eller något i den stilen.
Han höll med Ahmed Amin överlag, alltså i att ta ställning för att
det finns organisationer som det inte är okej att vara med i. Vidar
Aronsson menade, angående lokalt uteslutningsärende, att det inte
borde finnas en guide, eller någon form av checklistor, guider, eller
regler. Uteslutning ska vara sista vägen ut, det löser inte problem
utan skapar dem. Karin Melbin höll med. Lina Boberg tyckte att vi
inte ska uppmana till uteslutning, och att detta kanske borde vara
med i tolkningen. Linda Engström noterade att en
”uteslutningsguide” inte var vad hon tänkte sig. Malin Thorson
förklarade att det inte skulle bli fråga om åsiktsregistrering,
uteslutning skulle bara bli aktuellt när styrelsen fick kännedom.
Det måste stå med i tolkningen att det alltid blir individuella
bedömningar. Vidar Aronsson bedömde att ingen är mot
förtydligande i delen om lokalt medlemskap.
Styrelsen beslutade
att

tillsätta en redaktionsgrupp bestående av Lina Boberg, Eric
Tegnander och Mårten Malm, som ska ordna en justerad
tolkning som inkluderar uppluckring, exempel, torgförande,
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att

individuell bedömning och förtroendeuppdrag, samt
bordlägga de två att-satserna i bilagan.

Redaktionsgruppen återkom med en reviderad bilaga, vilken
antogs. Malin Thorson uttryckte sin uppskattning, Linda
Adolfsson instämde. Lovisa Bengtsson tyckte att det var en bra,
lagom diplomatisk, sammanfattning.
Styrelsen beslutade
att

ställa sig bakom underlagets förslag till tolkning (10:25),

att

anse denna tolkning utgöra svar på Benjamin Bomans
förfrågan, samt

att

uppdra åt Vidar Aronsson att återkoppla till berörda
personer.

c) Kongresshandlingar (10:26)
Linda Engström föredrog underlaget. Ahmed Amin undrade om
medlemskort. Karin Melbin undrade om en budgetgrupp skulle
tillsättas. Lina Boberg hade inget emot en budgetgrupp men kunde
annars sköta det själv tillsammans med generalsekreteraren.
Dessutom berättade hon att medlemskortsutredning inte gjorts,
och att det vore bra om Förebyggsutskottet kunde ta den pucken.
Mårten Malm undrade vad det innebär att göra en utredning. Linda
Engström svarade att de utredningar som gjorts tidigare kan tjäna
som mall, och förklarade hur motionssvar brukar gå till. Linda
Adolfsson önskade tips om hur verksamhetsberättelsen ska
utformas, och tyckte att dagens tobakspolicy var mycket bra. Vidar
Aronsson menade att det var bra att komma igång med
verksamhetsberättelsen tidigt. Malin Thorson menade att
budgeten är en politisk fråga, och därför något som inte borde
skötas av enbart kassören och generalsekreteraren. Ahmed Amin
menade att det vore bra om pucken om medlemskort kunde tas
upp av en person som haft den tidigare. Dessutom tyckte han att
det vore bra med att ha en medlemsavgiftsutredning klar till marsFS. Karin Melbin undrade om det här inte rörde den rörelsegemensamma tobakspolicyn, och om alla förslag skulle
presenteras på kongressförfesten eller bara vissa? Lina Boberg
förklarade att budgeten såklart kommer att behandlas av styrelsen
även om hon och generalsekreteraren gör grunden, och berättade
att förra kongressperiodens budgetgrupp behandlade layout
snarare än siffror. Lina Boberg upplyste om att det var den
gemensamma tobakspolicyn som åsyftades, och hon tänkte att
många förslag borde lyftas under förfesten – kanske kunde
kongressgruppen bestämma vilka. Vidare kunde hon ta på sig att
arbeta med medlemskortsfrågan. Linda Engström tyckte att en
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riktlinje kunde vara att allt som har ett utkast på mars-FS ska lyftas
på förfesten, och undrade om jämställdhetsbokslut ska tas upp
igen eller inte. Förra gången blev det dålig stämning, så aktivt
ställningstagande behövs. Den internationella plattformen borde
revideras, men den är rörelsegemensam, så det var kanske lite sent
påtänkt. Dock behövs det verkligen, speciellt beaktat bilagan om
långsiktiga mål. Eric Tegnander tyckte att jämställdhetsbokslutet
var bra, och menade att även om vi inte hann med en ny
rörelsegemensam internationell plattform kunde vi anta en egen
under tiden. Vidar Aronsson tyckte att den internationella
plattformen borde koordineras med övriga rörelsen, och att
Globala utskottet kanske kunde prata med övriga förbund om att
styra upp – det är sent, men inte för sent. Linda Adolfsson
berättade att jämställdhetsbokslutet beror på hur det går med
projektet, som är kvantitativt snarare än kvalitativt. Hon tyckte att
mer kvalitativ analys vore bra, och berättade att Sociala utskottet
ska ta fram bättre mål som inkluderar fokus på kvalitet. Eric
Tegnander tyckte att den internationella plattformen borde
förnyas och undrade om det var möjligt. Mårten Malm tyckte att
kvantitativa, tydliga, fakta var bra eftersom det är lätt att förstå och
acceptera som fakta. Linda Engström menade att
jämställdhetsbokslutet borde finnas i sifferform, och att
kvantitativa mått säger mycket om än inte allt. Hon tyckte att det
vore bra om Sociala utskottet ville ta med mer faktorer och göra ett
bokslut. Dessutom menade hon att en ny rörelsegemensam
internationell plattform är görbart, men att det då måste drivas
hårt. En egen under tiden kan fungera annars. Malin Thorson
önskade lycka till med den internationella plattformen, och höll
med Mårten och Linda Engström om att kvantitativa mått säger
mycket. Hon tyckte att det var viktigt att inte backa en enda tum,
okej att lägga till nya mått men inte att ta bort gamla. Lina Boberg
uttryckte stöd för Linda Adolfssons plan om att göra två
jämställdhetsbokslut och bara presentera det lilla om det stora inte
hinner bli klart. Det motverkar inte en kvalitativ plan. Hon tyckte
vidare att det var viktigt med en rörelsegemensam internationell
plattform, och menade att det borde gå att fixa. Linda Adolfsson
invände mot att det bara mäts och mäts utan att något händer. Med
kvalitativa mått får vi veta vad vi gör och hur det påverkar. Mårten
Malm tyckte att det var viktigt med kvantitativa mått, då det i en
större grupp syns mönster. Individnivån blir ofta ointressant när
strukturer ska synliggöras. Vidar Aronsson menade att alla nog är
för att vi har både kvantitativa och kvalitativa mått, så tid behöver
inte läggas på onödig diskussion. Han tyckte att det var viktigt att
inte presentera en egen internationell plattform, utan att den
måste vara rörelsegemensam. Hinns det inte med till den här
kongressen är det inte hela världen. Lina Boberg menade att det var
nonchalant att påstå att det var lätt att plocka fram siffror om
jämställdhet, det kräver tvärtom ganska mycket jobb. Samma mått
från år till år ger långsiktig jämförbarhet. Linda Adolfsson sade sig
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inte ha sagt att kvantitativa mått inte ska tas med, men att det
fanns ett uppdrag om att mäta fler saker. Det gör undersökningen
mer kvalitativ. Sedan fanns även äskningen om ännu djupare
undersökning. Kön Spelar Roll utvecklas från jämställdhetsarbete
till inkluderingsarbete. En kvalitativ undersökning ställer frågor
om vilka problem som finns och hur de åtgärdas.
Linda Engström redogjorde för vad det innebär att arbeta med
arbetsplan och fältkonsulentsystem, varpå en runda följde. Rasmus
Åkesson var intresserad av allt efter årsskiftet, annars
fältkonsulentsystem. Ahmed Amin borde undvika arbete, men
annars fältkonsulentsystem. Malin Thorson var intresserad av att
arbetsplanen, liksom Vidar Aronsson. Linda Adolfsson ville gärna
arbeta med fältkonsulentsystemet. Mårten föredrog också
fältkonsulentsystemet i valet mellan dessa två. Karin Melbin ville
arbeta med arbetsplanen. Eric Tegnander menade att det kvittade,
men vill helst jobba med fältkonsulentsystemet. Lina Boberg ville
inte jobba med någon av dem, men kunde tänka sig
fältkonsulentsystemet ifall den var organisationsutskottets ansvar.
Annars inte. Hon kunde även tänka sig att jobba med arbetsplanen
för att synka med budgetarbetet, men är skeptisk till om det hinns
med. Hon upplyste även att av budgeten är 40 % arbetsplanen och
27 % fältkonsulenterna. Linda Engström föredrog
fältkonsulentsystemet. Lovisa Bengtsson hälsade genom Linda
Engström att hen inte ville sitta i någon av grupperna. Karin Melbin
observerade att spridningen i utskotten var dålig. Vidar Aronsson
hade gjort samma observation, men konstaterade att den stora
diskussionen ändå var på förbundsstyrelsens möte. Eric
Tegnander sade att Globala utskottet kunde synka lite. Karin
Melbin tyckte inte att det var avgörande, men att det kunde kräva
tid av utskotten. Så länge de är beredda är det lugnt.
Styrelsen beslutade
att
att

former för verksamhetsberättelse ska diskuteras på januariFS, samt
medlemsavgift, utredning och utkast, diskuteras på mars-FS

En kort diskussion om skillnaderna mellan jämlikhetsbokslut och
jämställdhetsbokslut hölls.
Styrelsen beslutade
att
att
att

skriva ett jämlikhetsbokslut,
Sociala utskottet ska lägga förslag om att UNF ska bli en
jämlik organisation,
uppdra åt UNF:s representanter i Riksstyrelsen att driva
frågan om uppdatering av den internationella plattformen,
samt
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att

uppdra åt kassören att ansvara för medlemskortsfrågan.

Vidar Aronsson och Linda Engström hade utifrån den tidigare
sammanställt ett förslag på arbetsgrupper för arbetsplan och
fältkonsulentsystem och föreslog styrelsen besluta
att

uppdra åt Vidar Aronsson, Malin Thorson, och Karin Melbin
att ansvara för förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan,
samt

att

uppdra åt Astrid Wetterström, Dennis Karlsson, Linda
Adolfsson, Eric Tegnander, och Linda Engström att ansvara
för förbundsstyrelsens förslag till fältkonsulentsystem.

Mårten Malm förklarade att han inte delade Linda Adolfssons
analys kring fältkonsulentsystem. Linda Engström menade att
uppdraget är att återkomma med ett antal frågor för utvärdering,
och att om styrelsen tyckte som Mårten Malm skulle Linda
Adolfsson anpassa sig. Eric Tegnander tyckte att grupperna kändes
bra och att det var roligt att Mårten Malm engagerade sig.
Styrelsen beslutade
att

tillsätta arbetsgrupper i enlighet med Linda Engströms och
Vidar Aronssons förslag.

d) Utskottshelg (10:27)
Malin Thorson föredrog sitt förslag. Linda Adolfsson undrade om
det skulle vara ett extramöte, eller bara en gemensam utskottshelg.
Malin Thorson svarade att hon menade gemensam utskottshelg,
utan extra möte. Några andra uttryckte sitt stöd.
Styrelsen beslutade
att

till mötesplanen för 2013 lägga till en utskottsarbetshelg den
11-13 oktober.

Linda Engström berättade att Juvente gärna ville ha ett gemensamt
förbundsstyrelsemöte med UNF. Karin Melbin föreslog då en ort
närmare Norge. Linda Adolfsson undrade om det funkade med vårt
tidsschema, Linda Engström svarade att det borde göra det, och
var mot att byta ort till en närmare Norge. Rasmus Åkesson
föreslog en ort i Norge. Vidar Aronsson berättade att han varit på
två gemensamma möten med Juvente, och att båda varit i Oslo.
Lina Boberg ville betona att mötet skulle vara billigt. Malin
Thorson tyckte att vi skulle ta den billigaste orten.
att

ha ett gemensamt möte med Juvente i Sverige.
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e) Medlemsavgiftsaviperiod (10:28)
Jobjörn Folkesson föredrog bilagan och nämnde alternativet
slopad medlemsavgift för första året. Ahmed Amin var mot slopad
medlemsavgift för första året på grund av landstingsregler. Eric
Tegnander undrade vad som hände om någon går med utan att
betala. Linda Engström undrar om det går att lägga förslag om
slopad medlemsavgift första året. Vidar Aronsson svarade att det
inte går, då det måste vara en kongressfråga. Vidare menade han att
det inte är nödvändigt att foga sig efter Ungdomsstyrelsen, men att
systemet som föreslogs ändå var lättare att förklara, så därför bra.
Styrelsen beslutade
att
att

aviperioden för medlemskap i UNF fr.o.m. 2013 ska vara den
1 januari-31 december, samt
uppdra åt kansliet att kommunicera ut beslutet.

f) Budget (10:29)
Lina Boberg gick igenom årets budget och hur läget låg vid
mötestillfället, samt ett utkast till budget för nästa kongressperiod.
Sedan hölls en runda om hur mycket varje ledamot kunde tänka sig
att gå plus eller minus. Lovisa Bengtsson menade att budgeten såg
bra och genomtänkt ut, och var beredd på ett litet minusresultat,
kanske plus/minus noll. Ahmed Amin ville helst se ett plusresultat.
Lina Boberg kunde tänka sig att gå back upp till en miljon, men
åtminstone 700 000. Rasmus Åkesson tyckte att minus 700800 000 lät rimligt, Linda Adolfsson höll med. Vidar Aronsson
gladdes över förbundets budgetdisciplin och tyckte att 1,7 miljoner
minus var max. Mårten Malm tyckte att Vidar Aronsson
sammanfattade bra. Karin Melbin tyckte att minus 0,7-1 miljon lät
rimligt. Eric Tegnander tyckte att minst 700 000 lät bra, och såg
hellre fler kostnader än färre. Upp till en miljon minus kanske. Lina
Boberg skulle vilja gå 800 000 minus, men kunde sträcka sig till ca 1
miljon. Linda Engström var väldigt mycket för ett minusresultat.
Ahmed Amin ändrade sig och kunde visst tänka sig att gå minus,
kanske två miljoner. Lovisa Bengtsson tyckte att en miljon minus
inte var några problem, och att distriktsbidraget kanske kunde
höjas. Malin Thorson meddelade att hon inte skulle banga två
miljoner minus. Lina Boberg uppmanade styrelsen att tänka på att
det går att lägga pengar på annat än äskningar. Rasmus Åkesson
noterade att det går att öka PAS-potten. Linda Engström undrade
vad som ska göras med årets plusresultat, och hur andra poster än
äskningar höjs. Ahmed Amin tyckte att mer pengar kunde läggas på
fältkonsulent-utbildning och kanske på distriktsbidrag. Vidar
Aronsson tyckte att överskott skulle behandlas efter att
äskningarna behandlats. Lovisa Bengtsson och Malin Thorson höll
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med Vidar Aronsson.
Efter att ha behandlat äskningarna beslutade styrelsen
att

fastställa budgeten med gjorda ändringar. (10:30)

Styrelsen diskuterade sedan innevarande års budget. Vidar
Aronsson funderade på om allt det egna kapitalet borde göras
någonting med, t ex placera eller läggas på verksamhet. Malin
Thorson menade att obudgeterade överskott borde göras av med,
vilket också går bra. Hon tyckte vidare att vi kunde behandla
överskottet först när bokslutet kommit. Eric Tegnander tyckte att
det var roligt att frågan om eget kapital lyftes, och ville minnas att
en grupp skulle tittat på det 2010. Han menade att en
kapitalutredning borde tillsättas. Linda Engström noterade att
förbundet gått plus länge nu, och att vad som ska göras med dessa
pengar är en intressant fråga. Det vore kul att dela ut 3000 kr till
varje förening i julklapp, men om bokslutet inväntas kan det istället
bli en påskpresent. Vidar Aronsson tyckte att det borde tillsättas en
kapitalutredningsgrupp. 2010 fanns en finansieringsutredning.
Utgångspunkten för honom var att förbundet skulle klara sig med
mindre pengar, kanske vore det bättre att spara till en dystopisk
Miljonlotteriet-lös framtid. Lina Boberg tyckte att diskussionen
var spännande och berättade att finansieringsgruppens resultat var
lite luddigt. Det finns några vägar att gå, t ex stora satsningar, men
just nu görs ingenting. Bra idé att titta mer på det. Linda Adolfsson
höll med om behovet av en långsiktig utredning och funderade på
om pengarna borde investeras, kanske i fastigheter. Hon tyckte
inte att det var bra att bara portionera ut pengarna till distrikten.
Lovisa Bengtsson tyckte att det var bra med ett ekonomiskt
långsiktigt tänk, och att det var bra att frågan behandlades i tider
med goda ekonomiska förutsättningar.
Styrelsen beslutade
att tillsätta en kapital- och investeringsutredning beståendes av
Lina Boberg och Vidar Aronsson, samt den ytterligare
kompetens de kan rekrytera, som ska återkomma till
styrelsemötet i mars.
g) Distriktsbidrag 2013 (10:31)
Lina Boberg föredrog sin bilaga. Eric Tegnander undrade hur
tydliga kriterierna är för distriktsstyrelserna. Lovisa Bengtsson
tyckte att det såg bra ut, men menade att kriterierna borde
kommuniceras ut bättre. Lina Boberg berättade att
distriktskassörerna på nätverksträffen i oktober alla kände till
kriterierna, vilket kändes bra. Tidigare har det skett en
kommunikationsmiss. Hon noterade dessutom att Astrid
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informerar om distriktsbidragen i samband med PAS-ansökningar
också. Jobjörn Folkesson informerade om att bara 14 av 23 distrikt
fyllt i senaste distriktsbidragsdelen. Lovisa Bengtsson tyckte att
det var bra med information på DK-nätverket, men att en del
distriktskassörer inte åker. Överlag har det dock blivit bättre. Hen
tyckte vidare att det var problematiskt att så få distrikt sökt. Linda
Engström uppmanade mötet att fokusera på sakfrågan. Malin
Thorson tyckte att det var en bra fördelning, och att folk måste bli
bättre på att rapportera in, men att det kunde lösas. Lina Boberg
berättade lite mer om hur bidraget förändrats.
Styrelsen beslutade
att

fastställa modellen distriktsbidraget 2013 enligt bilaga.

h) Fadderkluster (10:32)
Malin Thorson föredrog sin bilaga, och föreslog en annan
fördelning än den i bilagan. Hon föreslog styrelsen besluta

att gruppindelningen istället för den i bilagan ska vara Linda
Engström, Eric Tegnander, Karin Melbin och Linda Adolfsson;
Vidar Aronsson, Ahmed Amin och Mårten malm; samt Malin
Thorson, Lina Boberg, Lovisa Bengtsson och Rasmus.
Lina Boberg var för, och var skeptisk mot originalförslagets
fördelning. Lovisa Bengtsson tyckte det vore bra att testa. Linda
Engström tyckte att det var en jättebra idé. Vidar Aronsson tyckte
att det var bra och kul att prova.
Styrelsen beslutade
att införa fadderkluster i enlighet med bilagan och Malin
Thorsons förslag.
i) Prioriterade områden för Pengar att söka (10:33)
Lina Boberg föredrog bilagan. Innehållet är typ detsamma som
förra året, med nytt fokus på att nätverk kan söka pengar. Linda
Adolfsson menade att lokalstödet försvinner och kanske borde
föras in som PAS-grund istället. Linda Engström tyckte att det var
rätt tänkt med Vit Jul, men att större varsel krävdes. Lina Boberg
förklarade att det här var tänkt för nästa år, och att det var svårt att
sätta nivå på lokalfrågan. Linda Adolfsson menade att det kunde
vara aktuellt att söka pengar från PAS när en ansökan till Boverket
inte var aktuell men pengar behövdes. Malin Thorson anmärkte att
det i allmänhet är svårt att få bidrag till lokaler, och tyckte att det
eventuellt kunde finnas med en skrivning under ”Utveckling av
verksamhet”. Lovisa Bengtsson höll med om det som sagts om
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lokaler. Malin Thorson föreslog styrelsen besluta

att

texten under ”Utveckling av verksamhet” ändras till
”Utveckling av verksamhet i befintlig förening eller nätverk.
Skulle kunna vara en målgruppssatsning mot studenter. Det
kan också vara utveckling eller anpassning av en lokal som
verksamhet kan bedrivas i.”

Styrelsen beslutade
att

bifalla Malin Thorsons förslag (10:34), samt

att

prioriterade områden för Pengar Att Söka 2013 är: Uppstart
av föreningsverksamhet, samarbete med distrikt och
föreningar eller en annan organisation, utåtriktade
arrangemang i värvningssyfte, öppna arrangemang och
lokalt påverkansarbete.

j) Reseersättning för kongressombud (10:35)
Vidar Aronsson ansåg bilagan föredragen. Styrelsen beslutade
att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

k) Ersättning för utskottsarbete (10:36)
Vidar Aronsson ansåg bilagan föredragen. Styrelsen beslutade
att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

l) Framtida kongresser 2017 och framåt (10:37)
Vidar Aronsson föredrog bilagan, och noterade att förslaget
förändrats sedan sist efter diskussion på tidigare styrelsemöte.
Eric Tegnander tyckte att IOGT-NTO drev udda linjer, och
undrade hur landet låg med dem kring t ex att ha kongressen på
hösten, samma orter längs ett löpande schema, etc. Lina Boberg
menade att läget var lugnt, och bra samsyn. Hon noterade att det
finns olika fördelar med att boka olika lång tid förväg. Vidar
Aronsson upplyste om att kongresserna fick tydliga nej mot
höstkongresser och sådant. Rasmus Åkesson tyckte att punkt fyra
lät som att förbundet ansvarade lite för mycket: det ska finnas en
tydlig processledningshjälp, inte att förbundet tar över
arrangerandet. Malin Thorson menade att det inte var viktigt att
ett enskilt distrikt fick jättemycket makt, och att det vore
intressant att höra mer om framförhållningen. Lina Boberg kunde
tänka sig att ändra formuleringen på punkt fyra, och noterade att
inget var beslutat om hur långt i förväg kongressort ska beslutas.
Vidar Aronsson anmärkte att det var en stadgefråga när tid och
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plats för kongress ska beslutas, och att en neddragning till två år
istället för nuvarande fyra inte innebär att UNF kan lova att ta
ledartröjan. Linda Engström undrade om riksstyrelsen var
införstådd med vad punkt tre innebär, och tyckte att punkt fyra var
ganska bra. Lina Boberg menade att de förstod. Lovisa Bengtsson
undrade om det kommer krävas mer energi från förbundets sista.
Karin Melbin noterade att prestationen från distrikten var ojämn,
och att förbundet kan göra ett bättre jobb med längre
framförhållning. Linda Engström trodde det var fullt
genomförbart, och att det var lättare att kommunicera med kansli
än med distrikt. Styrelsen beslutade
att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

m) Nya grundsatser (10:38)
Malin Thorson föredrog bilagan. Lovisa Bengtsson tyckte att
arbetsgruppen gjort ett jättebra jobb. Eric Tegnander instämde,
likaså Malin Thorson, som vidare noterade att processen varit lång.
Vidar Aronsson menade att det var mycket bra, och bra att kalla
förslaget för slutgiltigt. Han var dock lite tveksam till indelningen i
lokalt/nationellt/globalt. Styrelsen beslutade
att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

n) Rörelsegemensam tobakspolicy (10:39)
Vidar Aronsson föredrog bilagan. Linda Engström undrade om den
helt gemensamma tobakspolicyn övergetts. Linda Adolfsson var
nöjd med formuleringen om avskild plats. Eric Tegnander tyckte
att styrelsen borde vara hyfsat nöjd med detta, och undrade om
IOGT-NTO ställde sig bakom. Lovisa Bengtsson var positiv, men
funderade på om det var för att förslaget är bra eller om det är för
att förslaget är bättre än det föregående. Vidar Aronsson menade
att det var bättre men inte superbra, och undrade om
drogdefinitionen ska stå med i policyn, vilket han var skeptisk till.
Han tyckte vidare att den andra rubriken var dålig, och att det inte
borde läggas upp som att vuxna ska vara förebilder för barn, utan
på annat sätt. Lina Boberg var med på workshopen, och tyckte att
det var bra med en drogdefinition att hänvisa till, men att den
kanske inte behöver stå med. Hon var också skeptisk till ”vuxen”grejen, och tyckte att det var skönt att arbetet kommit såhär långt.
Mårten Malm noterade att på workshopen krävdes en hård policy.
Lovisa Bengtsson tyckte att det som Lina Boberg och Vidar
Aronsson sade var bra. Linda Engström tyckte att det var bra att
drogdefinitionen fanns, och ville att verksamhet läggs till efter
arrangemang. Hon funderade dessutom på om det borde stå något
om passiv rökning, och att ”sträva” skulle tas bort – verksamheten
ska vara tobaksfri. Slutligen undrade hon om UNF skulle ha en
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egen policy. Linda Adolfsson berättade att hon slutade röka för att
representera UNF, och menade att alla alltid representerar
rörelsen, vilket rökare måste tänka på. Lina Boberg undrade om
förbundets policy skulle uppdateras. Linda Engström menade att
landet ville att tobakspolicyn behandlas igen, och tyckte att den
nuvarande policyn inte var så bra som den kunde vara. Hon ville ha
ett komplement till den rörelsegemensamma. Det vore i så fall en
fråga för drogpolitiska utskottet. Ahmed Amin var alltid emot
rökning, men observerade att det är en klassfråga, och att det är
jobbigt att exkludera folk på grund av beroende. Linda Adolfsson
menade att stressade rökare inte slutar röka, och att de riktlinjer
som finns räcker. Vidar Aronsson observerade att mötet nu började
behandla saker som inte låg på bordet, och föreslog att frågan
skulle lyftas igen senare. Han noterade även att riksstyrelsens
beslut ännu inte är fattat. Eric Tegnander observerade att det var
viktigt att alla tänkte på det här med representation. Malin
Thorson tyckte att om en rörelsegemensam policy antas, borde
den förbundsspecifika uppdateras åtminstone för att hänvisa till
den gemensamma. Linda Engström menade att en revidering inte
innebär en skärpning. Lina Boberg tyckte att drogpolitiska
utskottet ägde frågan och att de inte behövde något särskilt
uppdrag. Linda Adolfsson tyckte att det var olika policys:
rörelsegemensam policy för rörelsegemensamma arrangemang,
förbundets policy för förbundets arrangemang. Hon föreslog att
hon själv och Linda Engström tittar närmare på frågan till januariFS. Lovisa Bengtsson höll med Vidar Aronsson, Malin Thorson och
Lina Boberg, och menade att förbundets policy borde ses över.
Mårten Malm menade att den gemensamma policyn gäller hela
tiden, inte bara på gemensamma arrangemang. Vidar Aronsson
yrkade på streck i debatten. Styrelsen beslutade
att

sätta streck i debatten.

Eric Tegnander höll med Linda Adolfsson snarare än Mårten
Malm: den gemensamma policyn gäller endast gemensamma
arrangemang, inte alla arrangemang. Styrelsen beslutade
att

uppdra åt Linda Adolfsson och Linda Engström att till
januari månads styrelsemöte återkomma med ett underlag
för att kunna ta ställning till om UNF:s tobakspolicy
behöver revideras, samt

att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

o) Intern konflikthantering inom IOGT-NTO-rörelsen (10:40)
Vidar Aronsson föredrog bilagan. Linda Adolfsson undrade om det
fanns någon handlingsplan kring detta eller något. Lina Boberg
förklarade att en större fråga behandlats tidigare, och att den här
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delen återkom nu. Det ser konstigt ut utan resten, men styrelsen
har tidigare uttryckt sitt gillande över andra delar. Styrelsen
beslutade
att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

p) Långsiktiga mål för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete
Vidar Aronsson föredrog bilagan. Eric Tegnander tyckte att
förslaget lät bra, men saknade kompetens för att bedöma detta.
Malin Thorson tyckte också att det såg bra ut, men förlitade sig på
andras omdöme. Linda Engström undrade om detta var riktlinjer
även för förbundet, och undrade hur dessa mål förhöll sig till
policyn från 1997. Hon tyckte att det borde funnits en
referensgrupp, då både styrelsen och riksstyrelsen saknar
kompetens. Vidar Aronsson berättade att han uppmärksammat
bristen på referensgrupp, och att detta ska åtgärdas. Han menade
att formuleringarna inte alls var självklara, men att det var bra att
inriktningarna var tydliga. Tjänstemän kommer alltid att ha
kunskapsövertag. Lina Boberg tyckte att det såg bra ut, men visste
inget om detaljerna. Linda Engström tyckte att policyn från 1997
var viktig, och att UNF:s ledamöter i riksstyrelsen måste
uppmärksamma den. Vidar Aronsson lovade att ta med sig detta.
Styrelsen beslutade
att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

q) Förslag på samtalsupplägg för distriktsexposé (10:41)
Vidar Aronsson föredrog bilagan. Styrelsen beslutade
att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.
§ 10:8
Nästa möte

Linda Engström berättade att nästa möte, 11-13 januari börjar kring
18 och slutar kring lunch, och att det under våren blir
kugghjulsarbete. Alla grupper som är beroende av andra grupper
bör planera in sina möten väldigt snart. Vidar Aronsson förklarade
att utskotten måste ha möte innan nästa styrelsemöte. Linda
Engström berättade att bilagestoppet för nästa styrelsemöte blir
onsdagen den 2 januari.
§ 10:9
Avslutning
Linda Engström förklarade mötet avslutat.
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Justerat den /

ordförande
Linda Engström

2013

justerat den /

2013

justerare
Linda Adolfsson
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Förslag till föredragningslista vid sammanträde med UNF:s förbundsstyrelse 2012-11-16—18
Ärende
1. Öppnande

Vem

Tidsåtgång

Förslag

2.

Fastställande av föredragningslistan

LE

5 min

Underlag

3.

Val av justerare

4.

Föregående protokoll

LA

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 Vidar
j) Ordföranderapport Linda
- Kansli
k) Generalsekreterare
l) Pengar att söka
- Grupper
m) Kongressgruppen
n) Medlemsregisterutredningen
o) Extern finansiering
- Riksstyrelsen
p) Rapport IOGT-NTO
q) Rapport IIA
r) Rapport NSF
s) Rapport JUNIS
t) Rapport UNF
Diskussionsärenden
a) Personalutredning
Beslutsärenden
a) Fastställande av per capsulambeslut
b) Stadgetolkning om SD
c) Kongresshandlingar
d) Utskottshelg
e) Medlemsavgiftsaviperiod
f) Budget
g) Distriktsbidrag
h) Fadderkluster
i) Prioriterade områden för Pengar att
söka

7.
8.

5 min
Underlag

5 min
Underlag
Underlag

AW
AW
45 min

Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag

KM
LE
AA
VA
RÅ
LE
10 min

Underlag
Underlag

VA
LE
10 min

Underlag
Underlag

AW
AW
20 min

Underlag
Underlag
Underlag

LE
LE
LA
10 min

Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)

AW
AW
AW
AW
AW
VA

45 min

Underlag

VA

5 min

Underlag

VA
LE
MT
AW
LB
LB
MT
LB

30 min
20 min
20 min
10 min
8 tim
10 min

Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag

Beslut

Ärende
j) Reseersättning för kongressombud
k) Ersättning för utskottsarbete
l) Framtida kongresser 2017 och
framåt
m) Nya grundsatser
n) Rörelsegemensam tobakspolicy
o) Intern konflikthantering inom IOGTNTO-rörelsen
p) Långsiktiga mål för IOGT-NTOrörelsens internationella arbete
q) Förslag på samtalsupplägg för
distriktsexposé
Nästa möte

9.
10.
11. Avslutning
12.

Vem

Tidsåtgång

Förslag
Beslut
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)

Rapportärende
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Föreningsförändringar
Följande föreningsnybildningar har godkänts av ordförande Vidar Aronsson och
generalsekreterare Astrid Wetterström:
2012-08-28

06D6563 UNF TG GeTe, Huskvarna

2012-08-28

24D6562 UNF Gaymers, Umeå

2012-08-28

14D6561 UNF Feedback, Göteborg

2012-08-28

22D6565 UNF Viking, Kramfors

2012-09-24

14D6569 UNF Fantasy GBG, Göteborg

2012-09-24

05D6571 Norrköping Straight Edge, Norrköping

2012-09-24

18D6570 UNF No Booze for you, Askersund

2012-10-09

21D6572 026 Hardcore, Gävle

2o12-10-16

04D6575 UNF Kontrollpanelen, Sparreholm

2012-10-16

05D6573 Söderköping Saints, Söderköping

2012-10-16

07D6574 Exakt, Växjö

2012-10-31

17D1789 UNF Prometheus, Karlstad

2012-11-01

14D6666 Wang Electronics CO. LTD., Göteborg

Följande föreningsnamnbyten har fastställts av ordförande Vidar Aronsson och
generalsekreterare Astrid Wetterström:
2012-10-05

Från 16D0127 UNF Fuffens, Mariestad
Till 16D0127 UNF Mariestad, Mariestad

2012-10-09

Från 11D6513 UNF Ängelholm, Ängelholm
Till 11D6513 The Awesome Delegation of UNF, Ängelholm

2012-10-30

Från 11D0469 UNF Skeuningarna, Malmö
Till 11D0469 UNF Malmö, Malmö

Följande nedläggningar har fastställts av ordförande Vidar Aronsson och generalsekreterare
Astrid Wetterström:
2012-09-25

19D0607 Köping GIF
19D6361 Frankes 92:or
19D6387 UNF GIF U-trupp
19D6388 UNF Franke Herrjunior

2012-10-17

08D0044 UNF Atherna
08D1071 UNF Cybersmurfs
08D6414 UNF Liten men tuff
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08D6474 UNF Lan Tema
08D6486 UNF Namnlösa Mönsteråsare
08D6487 UNF Mönsterås Nykteristerna
08D6488 UNF Guds Barn
08D6489 UNF American
08D6490 UNF The Liik
08D6491 UNF Randomnissarna
08D6492 UNF Svemanda
08D6493 UNF The Coca-Colas
08D6494 UNF The Joint

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-07
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Representation
2012-05-19

Karin Melbin representerade UNF på Ung Vänsters riksting i Haninge

2012-09-05

Linda Engström deltog i LSU:s arbete med den ungdomspolitiska
propositionen

2012-09-07–08

Vidar Aronsson deltog på strategiskt styrelsemöte för NBV

2012-09-10

Vidar Aronsson och Linda Engström deltog på förbundsordförandeträff
med övriga IOGT-NTO-rörelsen

2012-09-11

Vidar Aronsson föreläste för gymnasieelever i Edsbyn

2012-09-18

Linda Engström deltog i LSU:s arbete med den ungdomspolitiska
propositionen

2012-09-25

Vidar Aronsson, Lina Boberg och Astrid Wetterström deltog på möte
med Våra Gårdar

2012-09-27

Linda Engström deltog på Riksdagens Nykterhetsgrupps styrelsemöte

2012-10-07

Vidar Aronsson föreläste på NBV:s förbundskonferens

2012-10-09

Linda Engström deltog i LSU:s arbete med den ungdomspolitiska
propositionen

2012-10-10

Linda Engström träffade Hanna Wagenius från CUF för att prata om
framtida samarbeten

2012-10-14

Vidar Aronsson deltog på möte emd LSU:s valberedning

2012-10-17

Vidar Aronsson deltog på möte för Överenskommelsen

2012-10-19–21

Linda Engström, Alina Anderberg, Lucas Nilsson och jenny Lind deltog
på NordAN-konferensen

2012-10-23

Linda Engström och Sophie Brömster deltog på Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskaps seminarium om alkoholforskning och
politiken

2012-10-24

Linda Engström höll ett tal om ”Alkoholfritt – varför då?” på Drogfokus
öppna scen i Norrköping

2012-10-27–28

Linda Engström var mötesordförande på NSF:s förbundsmöte samt
gjorde en hälsning från UNF

2012-10-29

Linda Engström, Vidar Aronsson och Sophie Brömster deltog på IOGTNTO:s seminarium Trender och Tendenser

2012-10-30

Vidar Aronsson deltog på styrgruppsmöte för projekt Oberoende

2012-10-31

Linda Engström träffade Upplands Väsby kommuns drogförebyggare
Ulrica Berglöf och berättade om ungas uteliv
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2012-11-01

Malin Thorson var moderator på Ljusmanifestationen för narkotikans
offer i Göteborg

2012-11-01

Linda Adolfsson representerade UNF på Ljusmanifestationen för
narkotikans offer på Sergels torg i Stockholm

2012-11-05

Linda Engström deltog i LSU:s ordförandenätverk

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-07

Rapportärende
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Rapport från Sociala utskottet
Upplägg
Utskottet har haft ett livemöte i Göteborg samt ett par skypemöten.
Resultat
Hösten har ägnats mycket åt framtiden och vår taktiska plan, hur vi omvandlar ”vadet” till ett
”hur”. Uppföljningen av utredningen av medlemskapet är såklart viktig och resultatet av
enkäten blir spännande. Vi genomförde några pass under hubbarna på förbundssamling som
hade bra uppslutning vilket var roligt och hoppas ger resultat.
Projekt

Pengar
använda

Pengar
avsatta

Ansvarig
person

Läge med projektet

Höjdaren
socialt

114 497

150 000

Karin Melbin

Uppföljningsträffen i oktober är
genomförd. Utvärderingen är inte
klar än.

(Marcus
Thörn
Damin)
/Anna-Maria
Mårtensson

Stödgruppssamarbete

4 637

Översättnin
g av material

49 000 +
200 000

Karin
Melbin/
Linda
Adolfsson

Astrid försöker ta kontakt med
stödgruppsledare på platser runt om
i landet som passar bra att koppla
ihop med stadiga föreningar.
Involverar även konsulenterna lokalt.

8000

Gabriella
Franzén

Allt är klart förutom kompisboken.
P.g.a lite kommunikationsproblem
m.m har det dragit ut på tiden. Letar
efter ny som vill översätta.

(Marcus
Thörn
Damin)
Öppet hus

95

30500

Linda
Adolfsson
(Karin

Bidrag till lokal kommer att betalas ut
till Vänersborg. Eventuellt också
Västerås och Nybro om de kommer
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Medlemskapet

684

Föreläsning
s-turné

Julkursen
2012

Melbin)

in med ansökningar. Linda A ska med
Vivi ta fram grunden för ett material
där UNF:are får veta vad Våra Gårdar
är, vad de kan få hjälp med och hur de
kan påverka sina föreningslokaler på
egen hand.

1000

Linda
Adolfsson

Bidrag till lokal kommer att betalas ut
till Vänersborg. Eventuellt också
Västerås och Nybro om de kommer
in med ansökningar. Idag, 6/11, ska jag
träffa Vivi och ta fram grunden för ett
material där UNF:are får veta vad
Våra Gårdar är, vad de kan få hjälp
med och hur de kan påverka sina
föreningslokaler på egen hand.

0

Gabriella
Franzén

Bokcirklar utifrån ”Jag är också
viktig” av Elina Sundström ska startas
upp i samarbete med NBV. Annons
ligger ute på hemsidan. En cirkel på
distans ska startas med Linda A som
cirkelledare. Troligtvis en i Lund med
Gaffe.

Gabriella
Franzén

Ledarträffen är genomförd. Det letas
fortfarande boende för före och
efter resan. Svårt just efter då det är
över nyår.

Ev pengar
från Vart (Linda
femte
Adolfsson)
barn.

295 416

200000
+ 70000

(Karin
Melbin)
Mångfaldsn
ätverket

Marcus
Thörn
Damin

Marcus är ny representant för UNF i
LSU´s mångfaldsnätverk. Inget
aktuellt på gång i nuläget.

Kön spelar
roll

Linda
Adolfsson

Nätverket som var på väg att lägga
när är nu på väg att ta fram ett nytt
projekt med fokus på inkludering
vilket känns intressant för UNF att
vara delaktiga i.

Uppdatera
Policys

Karin Melbin

Utskottet har fortsatt arbetet utifrån
FS synpunkter. Förslaget håller på att

(Gabriella
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Franzén)

utarbetas och ska komma till januari.

Arbetsplansmål
1. Fortsatt arbete med målen i Jämställd organisation 2011, icke uppfyllda mål ska följas
upp på kongressen 2013.
- Ska börjas med nu i vinter
2. UNF arbetar aktivt för att bli en mer jämställd organisation.
- Pågår ständigt, går åt rätt håll.
3. Förbundsstyrelsen ska till nästa kongress om en jämställdhetsmätning sker lägga fokus
mer på distrikt och erfarenhet inom rörelsen, ett mer aktivt arbete med jämlikhet inom
organisationen på ett djupare plan.
- Blir till kongressen
4. Unga i missbruksmiljö får stöd och erbjuds nyktra frizoner i UNF.
- Ja, bl.a genom stödgruppssamarbeten
5. 2 000 barn och unga som deltagit i stödgrupper erbjuds verksamhet och medlemskap i
UNF.
- Kommer inte uppnå målet då siffran är hög men ska finnas en bra struktur så att detta kan
fortsätta långsiktigt.
6. UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75 kommuner.
- Har inga siffror i nuläget men aktiviteter har gjorts och kommer genomföras under t.ex
midsommar, skolavslutningar, halloween, jul och nyår. Även spritt över landet.
7. 50 procent av UNF:s medlemmar har kunskap om problematiken kring barn och unga
som växer upp i missbruksmiljöer.
8. UNF skapar opinion kring den skada barn och ungas utsätts för vid risk- och missbruk.
- Ja, bl.a genom Vit jul och Vart Femte Barn.
9. UNF deltar i två landsomfattande kampanjer/år för att uppmärksamma frågan om barn
och unga människor i missbruksmiljö.
- Vart femte barn och Vit Jul
10. 40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år.
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Har ingen statistik för detta nu men jobbas med strategiskt.
11. UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor.
- Just nu ca 170 medlemmar så ligger bra till.
12. Alla föreningsstyrelser känner till UNF:s likabehandlings- och inkluderingsarbete.
- Inte uppnått, ska jobbas mer med nästa år.
13. UNF utvecklar verksamheten så den passar olika målgrupper.
- Utgår mycket från UNF inkluderar, ska utvecklas och spridas mer under 2013.
14. UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och
engagerar medlemmar.
- Ja, bl.a genom medlemsundersökningen i år. Fortsättning på det nästa år.
15. UNF skapar metoder för att i UNF inkludera underrepresenterade samhällsgrupper.
- Har börjat utreda och identifiera metoder. Ska tas fram 2013.
Uppföljning
Ett nytt utskottsmöte planeras till efter nov-FS för att planera det kommande året.
Slutet av året kommer gå mycket till julkursen, sprida Vit jul och sammanställning och analys
av medlemsenkäten.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Karin Melbin
Masthugget, 2012-11-06
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Rapport från Drogpolitiska utskottet
Upplägg
16 oktober hade vi ett skypemöte och 21 oktober ett fysiskt i Malmö. Då närvarade vår nya
politiska pressekreterare Sophie Brömster.
Resultat
Nedan finns våra äskade projekt för 2012 samt en del andra budgetposter vi är ansvariga för
och kort hur läget ser ut
Projekt

Pengar Pengar
använda avsatta

Ansvarig Läge med projektet
person

EU:s
alkoholstrategi

46000

79500

Alina A

Politisk assistent

2376

100000 Alina

Två assistenter på plats och arbetar på
för fullt. Annons ute för nästa tjänst.

Ettbrauteliv
material

75 000

88000

Linda E

Större delen av våra material är
framtagna. Pengarna som finns kvar
ska användas till en SIFOundersökning och kvalitetssäkring hos
Agenda PR. Troligtvis finns
felkonteringar inom detta där
kostnaderna ska tas från
materialkostander istället.

Påverkanspott

8000

40000

Linda E
/Jenny

Riksdagsresan genomförs 21-22
november. Framtagande av nationell
politiks fråga ska delvis bekostas av
detta.

15000

Linda E

Pengar kommer betalas till Drugnews.

Nyhetsbevakning 0

Glapp mellan UNF:s politiska
sekreterare sinkade processen och
skuggstrategin blir ett internt
hjälpmedel. Luciaminglet är planerat
och kommer genomföras.
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Almedalen

84000

60000

Lovisa

Genomförd

Ettbrautelivhelg

59 900

61000

Linda E

Genomförd

Påverkanspoäng

0

40000

Lovisa

Poängen och rapporteringssystem
klart. Marknadsföring är påbörjad. Alla
pengar kommer inte gå åt.

Drogpolitiska
nätverket

0

0

Lovisa

Lite trögstartat, men får mer gensvar
gradvis.

Djupdykning i äskningar och övriga områden som är aktuella
Kampanjdagarna
Att satsa på nyktra mötesplatser som politisk fråga under kampanjdagarna var uppskattat.
Certifieringar av nyktra mötesplatser gjordes, insändare skrevs och politiska aktioner ägde
rum.
Ungdomspolitiska propositionen
Perioden har bestått av framförallt internt politiskt arbete med fokus på äskningarna och
förberedande av att ta fram den nationella frågan. Avsaknaden av drogpolitisk
pressekreterare har gjort att lite påverkansarbete kunnat genomföras. Undertecknad har
deltagit i LSU:s tre träffar med framtagandet av deras underlag till
utbildningsdepartementet.
Drogpolitiska höjdaren
Under våren kommer vår topputbildning äga rum. Vi jagar kursledning och planerar ett
liknande upplägg som förra gången: Helg i Sverige, EU-resa och Almedalen. Ett bra uteliv och
vår nationella fråga kommer genomsyra hela upplägget.
Media
Media har inte prioriteras under denna period, med undantag för kampanjdagarna då vi
under oktobers första 10 dagar hade 46 lokala pressklipp. Nationellt hade vi en debattartikel
på svtdebatt.se med anledning av Kampanjdagarna och att 3 av 4 unga saknar tillgång till
nykter mötesplats.
Arbetsplansmål - lägesrapport
UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare
•

UNF bedriver ett samlat och långsiktigt påverkansarbete i Sverige under en tydlig
ram som förenar nationellt och lokalt politiskt arbete.
o Uppfyllt genom arbetet med Ett bra uteliv
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•

UNF bedriver aktivt påverkansarbete i EU och genomför samarbeten med fyra
svenska EUparlamentariker.
o Uppfyllt. Exempel på personer: Anna Hedh (S), Carl Schlyter (Mp), Alf
Svensson (Kd), Marit Paulsen (Fp), Åsa Westlund (S), Olle Schmidt (Fp), Kent
Johansson (C) och Amelia Andersdotter (Pp)

•

UNF driver ett aktivt påverkansarbete i Sverige och genomför samarbete med 16
riksdagsledamöter.
o Påbörjat genom ett tiotal möten i Almedalen men inte uppnått. Kommer
fokuseras på när den nationella frågan är på plats.

•

UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 200 gånger i nationella
mediekanaler.
o Svårt mål enligt oss. Vi har haft knappt 50 hittills.

•

UNF har tre långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre politiska partier i
riksdagen.
o Vi har beslutat att Socialdemokraterna, Moderaterna och
Kristdemokraterna är de partier vi ska satsa på. Men något långsiktigt
samarbete har inte påbörjats, coming up.

I 80 procent av UNF:s distrikt bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive
kunskapsarbete som en aktiv del i verksamheten.
•

UNF genomför 100 offentliga aktioner, manifestation och demonstrationer.
o Inte vårt mest prioriterade mål och därmed långt ifrån att uppnå. Vi
uppskattar att det genomförts ett 20-tal under året.

•

UNF uttalar sig lokalt om drogpolitik i 200 mediesammanhang.
o Uppfyllt. Minst 350 lokala pressklipp i år, men då är både drogpolitik och vår
verksamhet (förebyggs mål) inräknat.

•

UNF utbildar 300 medlemmar i drogpolitik.
o Uppfyllt vad gäller halvtid. Vi uppskattar att ca 160 personer kommer utbildas
under 2012. EBU-helg, Almedalen, Brysselmingel, riksdagsresan, aktionshelg,
specialister, droginriktning på UNF:are.

•

UNF har 10 drogpolitiska grupper, varav 5 samverkar med övriga IOGT-NTOrörelsen.
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o Halvt uppnått. Antalet pendlar, vi har haft 9 styckens om flest. Nu är ca 5
aktivt igång. Ytterst få tillsammans med övriga IN-rörelsen.
•

UNF påverkar lokala politiska processer genom att träffar 70 lokala och regionala
politiker och är medverkande i 20 medborgarförslag/motioner.
o Inte uppnått. Här ligger vi efter men några politikermöten har genomförts.

Uppföljning
Fysiskt möte med arbetsdag planeras till november.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Linda Engström
Alvik, 2012-11-05
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Rapport från Förebyggsutskottet
Utskottet har haft följande möten:
Möte med FB
17 oktober 2012
Planerar:
Förebyggmöte
19 november 2012 mellan 10:00 och 18:00
Plats: Centralt Sthlm
Ekonomi en what so ever
Projekt

Pengar
använda

Pengar
avsatta

Ansvarig
person

Läge med projektet

FakeFree

597000

597000

Ahmed

värvartävling

41950

40 000

G grupper

SMS-stanna och 0
SMS-Medlem

60000

Ahmed

Vi har insett att detta system har
funnits redan men ej använt i den
form vi önskar. Astrid har fått
uppdrag att genomföra detta.

Färdiga
Koncept

40000

60000

Samuel
Somo

Utredning klar och just nu jobbar
Samuel med detta med mål att det
ska vara klart innan årskiftet

Junisövergångar

5393

50000

Lina
Jacobson

Det har startats en arbetsgrupp
som har haft första träffen. Många
bra tankar och idéer kom upp och vi
ska jobba vidare med dessa under
nästa träff som är den 30 nov - 2
dec. Alla i gruppen har fått i uppgift
att kontakta Junis i sitt distrikt och
fråga hur de kan samarbeta med
varandra för att öka
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junisövergångarna.
Kampanjdagarna

60163

60000

Lina
Jacobson

Kampanjdagarna var en succé! Det
värvades nya medlemmar och vi
syntes mycket i media. Alla som
deltog visade upp UNF’s
verksamhet på olika sätt, bland
annat genom skolvärvning, flash
mobs och certifiering av nyktra
mötesplatser. Kampanjdagarna
börjar sätta sig och bidrar till att
UNF verkligen syns och hörs.
Gemenskapen inom rörelsen är
stor!

Höjdaren

150767

150000

Utskottet

Höjdaren är påbörjad och första
träffen har varit. Hampus och lisa
fortsätter arbetet med de
planerade träffarna

UNF:s alla distrikt ökar i medlemsantal
UNF är 10 000 medlemmar.
8841 medlemmar idag. Måste värva eller återvärva 1620
6 500 av UNF:s medlemmar har betalt sin medlemsavgift.
3583 medlemmar idag.
UNF utbildar 500 medlemmar i förebyggande metoder.
Specialisterna, förebyggshöjdaren ca 100 personer
60 procent av alla som värvas till UNF betalar sin medlemsavgift under första året.
40,3% är det idag
UNF har övergångsverksamhet som riktar sig till Junis-medlemmar i UNF-ålder och värvar
800 stycken.
oklart för dagsläget
200 000 av Sveriges ungdomar mellan 13 och 25 känner till vad UNF står för och har
reflekterat kring alkoholnormen
UNF har genom attitydförändring ändrat beteendet till alkohol hos 20 000 unga.
Kampanjdagarna, fakefree jobbar med det kontinueligt
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UNF samarbetar med 150 skolor varav 80 skolor genom skolmetoden oPåverkad.
oPåverkad är nedlagd i den form den var och skall användas i en annan. UNF jobbar med
skolor i olika former.
UNF arrangerar 200 utåtriktade arrangemang.
Kampanjdagarna bidrog starkt till detta.
UNF har omfattande samarbeten med fem organisationer inom och utanför
nykterhetsrörelsen som riktar sig till UNF:s målgrupp.
Vi jobbar på att öka samarbetet med junis. Samt IOGT men ej kvalitetssäkrat. Andra
organisationer ej prioriterade
UNF som organisation syns i media 200 gånger, undantaget den drogpolitiska debatten.
Kampanjdagarna bidrog till detta! Linda Engström har resultatet.
UNF fortsätter att utveckla Fake Free som tankesmedja för det förebyggande arbetet.
Vi har sökt pengar för att utveckla detta mer mot UNFs anda och organisation än idag.
Överlämning av värvning
Efter att Astrid, Vidar och Linda tog över målen om värvning och betalande medlemmar
under septembermötet har en plan lagts upp. 1800 personer behövde ny/återvärvas från
mitten av oktober, i skrivande stund är siffran nere på 1600 personer. Nästan alla distrikt har
antagit Novemberutmaningen och rapporterat in hur de ska värva under november. 10 000
kr betalas ut till de som deltar. Projektbildarna deltar också i utmaningen och kommer värva
320 personer innan sista december och höjdarna ska värva 300 personer innan mitten av
december. Möjligheterna att nå målet om att bli 8 000 är fullt möjligt och ett stort
kulturarbete måste ständigt underhållas där syftet med värvning alltid måste lyftas upp.
Mårten Malm har arvoderats under två månader för att hjälpa till med värvningen runt om i
landet.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att
Ahmed Amin

notera rapporten
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Rapport från Globala utskottet
Medlemmar: Andrea Holm, Eric Tegnander, Linn Heiel Ekeborg, Rasmus Åkesson
Handläggare: Simon Tullstedt (vik.)
Upplägg
Vi har haft ett livemöte på Tjörn och annars jobbat från var sitt håll. Kommunikationen kunde
funka bättre men vi har rull på allt och hanterar alla nya puckar.
Resultat
Vad har berörda kommit fram till?
Projekt

Pengar Pengar
använda avsatta

Ansvarig
person

Läge med projektet

Unf till Island

allt

200000

Andrea

Resan genomförd. Vi är nöjda.
Utvärdering är ute

Globala
Nätverket

Allt

23000

Rasmus

Global Youth Empowerment
Weekend 9-11 November.

Konceptspridning

inget

5000

Rasmus

Ligger och skvalpar, ser inte ut att bli
något förräns nästa år mycket större

Rasmus

27 vänner i världen

Insamling

Svårt att räkna pengar men vi nåt inte
upp till målen
Volontärer

Eric/Rasmus

Blir en ny som ska börja till årskiftet.
Söks efter nu. Peppa folk

Active/Norgu

Eric

Seminariet i London har varit och
deltagarna Elina, Alice och Elizabeth
är mycket nöjda och peppade
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Shyst resande

Linn

Har varit på
ambassadörsutbildningar och kollat
läget mm. Det känns som om det
kunde göras mer i nätverket än vad
det görs

Uppföljning
UNF utbildar 300 medlemmar i globala frågor.
Sedan kongressen 2011 har ca 20 personer åkt på Höjdarresan, ca 30 personer utbildats I
specialisten globalt, ca 80 personer åkt på Actives kongress på Island, och vi har skickat ett
10-tal personer på Activeseminarium. Det är ungefär 150 personer. Vi är halvvägs, men ändå
ett bra resultat med tanke på globalas prioritet.
UNF samlar in 100 000 kronor till IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut både inom
och utanför ramen för Världens barn.
En okvalificerad gissning är 70 000 om året
20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering av det globala arbetet.
Svårt mål, men något vi jobbar extra med under 2013.
UNF har lättillgängliga verktyg för att underlätta enskilda medlemmars engagemang.
Vi har försökt att förenkla kommunikationen och erbjuda mycket verksamhet för att det ska
vara enkelt och billigt att åka på saker. Håller även på att utveckla globalappen som inte är klar
eller har några läsare
20 föreningar arbetar aktivt med globala frågor.
Vi tror inte att det finns, några distrikt och många enskilda medlemmar. Men inte i
föreningarna
UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten och utbyten med sex
samarbetsorganisationer, varav hälften genom NORDGU eller ACTIVE.
Vi har en del aktiva samarbeten, bland annat med ADIC Sri Lanka, UNF Finland, Polen och
Juvente Norge. Sedan i och med vår utbytesidé kommer vi förhoppningsvis få bra
samarbeten med Tyskland och Balkan.
UNF skickar 200 UNF:are på NORDGU- och ACTIVE-arrangemang.
Vi är på god väg. Över 80 UNF:are var på Actives kongress på Island. Och 6 st har varit på
seminarier. Unika personer
UNF samarbetar med relevanta svenska aktörer för att uppdatera och utveckla vårt arbete.
Vi arbetar tillsammans med III och Schyst Resande för att uppdatera oss och utveckla vårt
arbete.
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UNF utformar en plattform för globalt intresserade medlemmar i UNF och dess
samarbetspartners.
Det går bra. Vi har utformat en globalapp och även GYEW som ska samla globalt intresserade
medlemmar.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Rasmus Åkesson
Hjälteby, 2012-11-07

Rapportärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 6f

Rapport från Organisationsutskottet
Medlemmar: Vidar Aronsson, Lina Boberg, Malin Thorson, Linda Tjälldén.
Upplägg
Denna rapport innehåller denna gång tre delar: Saker utskottet vill belysa, kort
målrapportering och uppföljningsdokument för utskottets projekt
Resultat
Några saker utskottet vill belysa förutom uppföljning i varje specifikt projekt:
1. Ledarskapsbok i slutskede
Ett slutskede med manus för ledarskapsbok och förhoppningsvis ska UNF kunna dra nytta av
den boken och göra en större utbildningsinsats med den under 2013. UNF kommer att ha en
ganska stor upplaga för användning under nästkommande året. Inbjudan till boksläpp
kommer.
2. Utveckling i bildningssystemet
Tidigare i år flaggade utskottet tydligt för vår oro att bildningssystemet inte att satt sig så
mycket som vi hoppats på. Samtidigt hade vi gjort några justeringar för att göra det enklarare
att genomföra och få deltagare, något som verkar lyckats. Vi ser ett stort uppsving för
specialister, även om det fortfarande kostar mycket energi från förbundshåll.
3. Förbundssamling - ny metod för framtiden
På förbundssamlingen så lät vi deltagare/distrikt stå för innehåll på mycket tydligare sätt än
tidigare, för att ingjuta större gemensam ansvarskänsla för UNF:s utveckling. Detta gav
positiv respons och är en kultur och beteende vi bör ta med oss in i framtiden.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Vidar Aronsson
Liljeholmen, 2012-11-06
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Rapport av kongressmål
UNF skapar utbyten, nätverk och kunskapsspridning i och mellan alla distrikt.
Uppnås för de flesta distrikt helt klart. De allra flesta distrikt har arrangerat eller skickat
medlemmar på utbildningar. På Specialisterna har folk från olika distrikt träffats och knytit
kontakter.
UNF utbildar 500 medlemmar i arrangörsskap och ledarskap.
Uppskattningsvis ca: 40 % avklarat till årsskiftet, osäkert hur vi mäter och vilka insatser som
görs lokalt. Uppnås genom FSS:er (ca: 100?, Folkbildaren 16, DO-nätverket (ca: 17?), DSSinrikting (ca: 60). Totalt uppskattningsvis ca: 193 personer.
UNF är en plats där unga människor utifrån sig själva utvecklas genom ansvar och
folkbildning
Vi arbetar med detta genom att skapa enklare förutsättningar för fler att starta/driva
förening, genom bildningssystem som är tillgängligt för så många som möjligt och genom att
möjliggöra samverkan med NBV i större utsträckning.
UNF har en levande och pågående intern idé- och utvecklingsdebatt.
Till stor del uppfyllt. På idédebattsblogg och förbundssamlingen men också ute i landet.
UNF har tre fungerande verksamhetsnätverk varav ett riktar sig till 20-35 åringar
Det finns ett informellt men väldigt aktivt Straight Edge-nätverk.
UNF genomför 100 regionala och lokala samarbeten.
Vi har ingen statistk. Specialisterna och prioritering i pengar att söka är två metoder vi har
använt för att stimulera detta.
UNF genomför 70 000 studietimmar
Vi beräknas landa någonsans mellan 15-20 000 studietimmar för 2012, vilket är max 28 %.
Relevant är dock att för tre år sedan var vår nivå på 5000.
UNF har 23 fungerande och självständiga distriktsstyrelser.
Det finns distrikststyrelser i alla 23 distrikt, vi arbetar med att säkra deras funktion och
självständighet genom generella distriktsbidrag, FS-faddrar och utbildning för
distriktsstyrelse och distriktsordföringar/-kassörer.
UNF har 150 föreningar som rapporterar om genomfört årsmöte.
Ca 130 föreningar rapporterade detta år för förra året. Vi arbetar med rutiner för att göra det
enklare och snabbare att rapportera. Föreningsportal har börjats utveckla, men vi har en bit
kvar för att nå målet.
1 000 medlemmar deltar i något av UNF:s årsmöten.
Inga siffror på detta. Vi arbetar framförallt för att under nästkommande år lansera
föreningsportal.
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UNF använder olika beslutsmetoder för att gynna beslutsprocessen och har inkluderande
mötesformer under organisationens årsmöten.
Inte uppfyllt. Men ska bli en del i förarbetet inför nästa års distriktsårsmöten.
1 600 medlemmar går UNF:aren.
Ingen statistik i skrivande stund

Projekt

Status

Pengar
avsatta

Beräknat
Eventuellt
Extern
överskott/underskott
projektnummer
Ansvarig ansvarig

Välj status:
"Klar",
"Pågående",
"Väntar", "Ej
påbörjad"

När ska det ske Läge

Om det
är äskat
för finns
det ett
projektnummer

INTERN
KOMMUNIKATION

Fokus på ledarskap

Pågående 30 000:-

Komin-grupp

Klar

Premiering

Klar

35 000:-

10000

DISTRIKTSSTÖD
Utvecklingspeng till
distrikt
Verksamhetsnätverk

Pågående 48 000:Pågående 60 000:-

plus 20 000:
0

Faddring/Faddra för
självförtroende

Pågående

DO- och DK-nätverk

Pågående 255 000:-

Lina

Resor mellan
fadderdistrikt

Ej
påbörjat

Lina

FÅM
Klar
DSS
Klar
Fadderdistriktsöverenskommelse
Klar
Utvidga D-bidrag

Klar

2 Vidar

0

Vidar

40 000 :-

0
175 000:0

0
0

Cecilia
Elmqvist
Elma och Avsluta första
Sofia på fasen under
kansliet
våren

Insamlingsarbetet inför ledarskapspolicy fortsätter på
DSS:en. Arbetet med ledarskapsboken fortskrider och
Idealistas kommer stå som avsändare, men med UNF,
SSU och ABF som styrgrupp. Cecilia Elmqvist kommer
vara redaktör och projektleda boken, vilket vi tror
kommer bli mycket bra. Preliminärt boksläpp är 23
januari, men alla i FS bör kunna få ett ex på januarimötet.
Direktiv för användande av UNFs
kommunikationskanaler är färdig. Distriktsnytt (ett
nyhetsbrev) har börjat gå ut.
Shoppen är klar. Och finns att använda. Nu överlämnad
till kansliet för att fylla på och adminstrera.
Distriktsutmärkelser är utlämnade med positiv
utvärdering.

1 Vidar

10 Lina
12 Lina

Linda
Engström

Maj 2012-jan
Wendelsberg
2013

14 Linda
Vidar
Lina
11 Lina

27-29 april
Till DÅM
Andreas
Jonasson

Linda har nu kontroll över pengarna och alldeles för lite
har gått åt.
Händer tyvärr inte så mycket.
Äskning skriven om metoder för att stärka distrikt i
samarbete med Jönköping. Bilaga om faddrande till
november FS.
Rullar på. Lina har kontakt med Wendelsberg mellan
träffarna.
Lina skickar ut mejl till alla i de berörda distrikten om att
man kan få en gnutta pengar för något kul
distriktsöverskridande i slutet på året.
Andreas lämnar över till Jobjörn det arbete som han har
gjort och jag har flikat in med tips och ideer kring hur vi
kan öka antalet inrapporterade FÅM. Viktig och
spännande fråga som bör finnas med när UNF pratar
FÅM framöver. Orch bör kanske ha en kontinuerlig
kontakt med den administrativa sekreteraren när det är
FÅM tider för att se om vi kan stötta ytterligare så att fler
FÅM rapporteras in.
Har hänt
Information gick ut till alla fsfaddrar innan dåm.
Andra omgången har delats ut.

Demokratiska DÅM

Klar

DÅM-paket

Klar

10 000:-

Plus 2000
kronor

13 Linda

Malin

BILDNINGSSYSTEMET

Klart

Tidsödande projekt men lyckat i dom distrikt det har
genomförts DÅM med en extern mötesordförande.
Lyckat! Lite problem med postgång och liknande men
överlag ett uppskattat inslag av distrikten som mottagit
paketen. Överblivna pärmar som köptes in kommer delas
ut vid DSS:en.

Malin

Höjdarna
Fixa utbildningsdel på
hemsidan

Pågående

Malin

Pågående 0:-

Malin

Uppdatera material

Pågående 0:-

Microbildningsdatabas
Föreningshandbok/
Föreningsportal

Pågående

0:-

Elma

5 Linda

Malin

Pågående 0:-

0:100 000 :överskott
(kanske
Utbildningar på uppdrag Pågående 300 000:- mer)
Projekt- och
Resursbanken
Pågående

5 Vidar

Diskussionerna på FS-mötet ska sammanfattas. Under
Under
sommaren/hösten ska tips/riktlinjer för arrangerandet av
sommaren/höstenHöjdarna tas fram.
En Bildningsdel finns nu upplagd på hemsidan. Malin och
Snart
Elma arbetar med att fylla på med material och tips.
UNF:aren avancerad, Linda T har grupp som ska börja
jobba. FSS-material, äskning skriven för nästa år.
Distriktspärmen, Linda A har grupp som beräknas vara
klar under hösten.
Annons ute för ansvarig. Äskning skrivet för teknisk
lösning. Den tekniska lösningen kan samköras med
Föreningsportalen och beräknas isåfall bli klar 2013. Just
Struktur klar
nu arbetas med att sammanställe lista med tänkbara
2012
moduler och personer som kan bidra.

Jönköping?

7 Malin

Löpande

Malin

Löpande

Malin

Löpande

På gång

Kommunicera bildning

Klar

0:-

Utbildningsarbetsgrupp

Klar

20 000:-

5 000 kr
överskott

3 Malin

Bildningspamflett

Klar

0:-

0:-

5 Malin

Elma

Hösten 2012

Validering

Klar

0:-

4 Vidar

Elma

Förbundssamling
Arrangörspärm
Utbildningsriktlinjer
Distriktspärm

Klar
Klar
Klar
Klar

150 000:0:0:0:0:0:0:-

Vidar
5 Linda
5 Linda
5 Malin

BORÅS!

Klart
21-23
september
Klart
Klart
Klart

Kansliet/Jönköping ska göra något bra.
Under våren har två utbildningar genomförts och tre
ställts in. Till hösten har sex arrangörer av sammanlagt
sju Specialisten antagits. 4 stycken har genomförts. Det
går bra nu.
Löper på. Eventuellt tar Sociala utskottet över ansvaret
efter årsskiftet.
Specialisterna har varit med i flera nyhetsbrev och en
artikel i detta Motdrag om bildning. Ett schema för
marknadsföring av Specialisterna har skrivits.
Vi har identifierat olika projekt och några människor som
skulle kunna vara intresserade av att jobba med dessa.
De olika projekten formuleras och läggs upp på
projektbanken parallellt med att vi jagar folk direkt.
Ett utkast är färdigt och layoutat. Elma har pratat med
Astrid om att till en början trycka upp 3000 ex och skicka
ut till nya medlemmar.
Pins och diplom är färdiga och skickas ut av
administrative sekreteraren när utbildningarna
genomförts.
Har hänt

FOLKBILDNING

Projektbildarna

Pågående 200 000:- 0:-

6 Linda

NBV

Pågående

9 Malin/Ullie

Klar
Pågående
Väntar
Ej
påbörjat

Pågående

2011/2012 års klass har avslutat sin utbildning.
Rekrytering inför 2012/2013 är avslutad och det finns en
klass bestående av 16 persoenr som jag har förstått det
på Sören. En större diskussion kring innehåll, inriktning
och liknande har i första hand först mellan Linda&Astrid
och Sören och Björn på Wendelsberg. Den stora tanken
är att det bör sikt tas diskussioner i respektive
förbundsstyrelse kring vad vi gör av utbildningen osv.
Tänka på UNF:s vecka. Tjänsteman i styrgruppen.
Samtal med Peter Axelsson (Förbundssek. NBV) har
påbörjats för att skriva verksamhetsöverenskommelse
mellan förbunden. Vidare har materialen blivit
färdigställda och ligger på hemsidan. Vi har fått medel för
att arbeta med implementering och det är något som
förbundsutvecklaren ska arbeta med under året.
Implementeringsarbetet är på gång nu. Träffar
konsulenterna i helgen och pratar hur man använder
materialen. Möten med 5 UNFdistrikt och NBV
Avdelningar är på gång innan sommaren.
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Rapport från Arbetsutskottet
Uppdrag ur delegationsordningen
Göra remissyttranden
Hantera inkomna bidragsansökningar i storleken 20 000-100 000 kronor
Ekonomiska frågor understigande 100 000 kronor
Nominering av representanter i styrelse
Representationsärenden rörande kongresser och ombudsmöten där vi är medlemmar
Upplägg
Möten en gång i månaden (om behov finns) över skype.
Besluten är korrekt i sak men någon skillnad mot protokoll kan finnas då AU-protokollen inte
är helt klara i skrivande stund
Resultat
18 september
Ombud LSU:s årsmöte
Att

ge Lina i uppdrag att fråga Linda Tjällden och AnnaMaria Mårtensson(de
svarade ja)

Representant NSF:s förbundsmöte
Att

välja Linda Engström till representant på NSF:s förbundsmöte

18 oktober – inställt
16-18 november
Återkommer muntligt om beslut som tas under FS-mötet.
Uppföljning
Kommande möte är 18 december.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Linda Engström
Alvik, 2012-11-06

Rapportärende
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Rapport från förbundsordförande Vidar Aronsson
Gällande perioden 2012-09-04 – 11-06
Ledning & representation
Hösten har varit en ganska tidspressad period, bland annat då mitt uppdrag efter tre år
inneburit att tillägg av olika uppdrag och arbetsgruppen som varje år adderats. Men än så
länge upplevs arbetet görbart och inget allvarligare behövs prioriteras bort.
På kansliet avslutades två anställningsprocesser, dels kring Fakefree och dels politisk
pressekreterare.
Arbetet med att representera UNF har under perioden bland annat inneburit deltagande på
NBV:s förbundskonferens, slutgiltigt arbete i LSUs valberedning, Överenskommelsens
styrgrupp och ledning av riksstyrelsemöte.
Verksamhetsarbete (Fältet, utskottet & övriga projekt)
Har under perioden träffat alla mina faddrande distriktsordföringar, vilket alltid är givande
och säkerställer ett relationsbyggande som spelar roll. Jag ser att det jag gör med dem spelar
roll, men ser också mer och mer behovet av konkreta metoder för att säkerställa att rätt
åtgärder för hela distriktet genomförs.
Ett arbete har inletts för att tillsätta kommissioner för idémässiga plattformar för solidaritet
respektive demokrati, där jag ska leda kommissionen för demokratiplattform.
Fortsatt sitter jag i styrgruppen för projekt Oberoende som nu börjat övergå i en mer
praktisk fas där fem kommuner ska vara testkommuner för vår verksamhet. Som det ser ut
nu är dessa: Nynäshamn, Haninge, Trelleborg, Härryda och Orust. Senare i processen
kommer vi komma behöva diskutera UNF:s roll i arbetet lokalt.
Frågorna för det civila samhället har jag arbetat med i LSU:s valberedning, på medlemsmöte
med Sektor3 och arbete i Överenskommelsen.
Ambitionen med att ta fram ledarskapsboken är i en innehållsmässig slutfas vilket har
inneburit en större arbetsintensitet. Ett projekt som verkligen kan ge många positiva
effekter.
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Personlig utveckling
Upplever generellt ganska högt välmående i min arbetssituation. För att balansera ut känslan
av intensivt arbete under hösten är min ambition att ta en ordentlig julledighet, något som
jag bedömer som realistiskt.

Lediga 48h: 2
Ungefärligt veckosnitt på övriga veckor: 32 h

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Vidar Aronsson
Stockholm, 2012-11-06

Rapportärende
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Rapport från förbundsordförande Linda Engström
5 september – 6 november 2012
Organisation
Sedan september har fokus legat på interarbete i olika former. Jag har genomfört en
maktanalys med Jönköpings DS, gjort en värvarplan med Uppsalas DS och träffat de flesta i
Västerbottens DS under kampanjdagarna. Att organisera och peppa kring värvning har varit
en huvudfråga och det stora temat för min och Vidars träff med DO:arna under DOnätverket. Förbundssamlingen gav mycket energi och det känns som att jag har väldigt bra
kontakt med landet och träffar eller har kontakt med många av våra medlemmar
regelbundet.
Del två av det interna arbetet har varit äskningarna där jag både bistått förebyggsutskottet
med struktur och bollplank samt författandet av POP:s taktiska plan. Jag har även suttit
mötesordförande på NSF:s förbundsmöte och det känns rätt prioriterat att delta. Jag för
bättre förståelse för NSF som organisation och de får ett ansikte på en systerorganisation.
Slutsatsen av denna period är att jobba internt är väldigt roligt!
Politik och påverkan
Extern politisk påverkan har inte fått särskilt mycket utrymme under denna period. Det
beror delvis på att vi varit utan drogpolitisk pressekreterare men också för att jag valt att
fokusera på att förbereda för 2013 genom äskningarna och den nationella fråga som vi ska
jobba fram. Förmöten har genomförts och det känns helrätt att vi ska prioritera vilken fråga
vi ska satsa på. Jag har även deltagit på utvärderingsmöten och uppstartsmöten för
Almedalen 2013.
Jag har deltagit i LSU:s arbete med att ta fram ett underlag till den ungdomspolitiska
propositionen och deltagit i NordAN-konferensen i Malmö samt träffat styrelsen för
riksdagens nykterhetsgrupp.
Personlig utveckling
På många sätt har det på ett privat plan varit en väldigt skakig period och jag är glad att jag
älskar mitt ”jobb” så mycket som jag gör. Jag stortrivs och varje dag är rolig och meningsfull.
Att vara mentor till Helena i Sveriges elevkårer genom maktsalongen är givande och jag
känner hur mandatperioden börjar gå mot sitt slut. Att introducera Sophie som drogpolitisk
pressekreterare var på många sätt väldigt nyttigt eftersom jag då insåg hur mycket jag och
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det politiska utskottet producerat sedan kongressen 2011. Fin insikt. Delvis under perioden
har jag jobbat väldigt intensivt men det vägs upp av lite ledighet i efterhand. Allt gott!
De närmaste veckorna tänker jag fokusera på att skapa en bra grund för den nationellt
politiska frågan och sen genomföra så mycket påverkan det bara går utifrån det.
Uppskattad tid 5 september – 6 november 2012: knappt 60 h/vecka
Typ 4 stycken 48-timmars ledigheter

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Linda Engström
Stora Essingen, 2012-11-06

Rapportärende
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Rapport från generalsekreterare Astrid Wetterström
Personal
UNF har anställt en ny drogpolitisk pressekreterare samt påbörjat rekrytering av en
fältkonsulent till Uppsala och en vikarierande redaktör till Motdrag. Fältkonsulenterna i
Dalarna och Kronoberg slutar och annonser har gått ut.
Dokumentet avseende rutiner för UNF:s kansli har uppdaterats och vinterns
utvecklingssamtal för kanslianställda är inbokade. Jag har introducerat Sophie Brömster i
samarbete med Linda Engström. Tillsammans med Dennis och Vidar ingår jag i utredningen
om varför UNF har personal som är ett uppdrag från kongressen. Personalutbildningen som
planerar att starta 2013 planeras i samarbete med Tollare. En arbetsgrupp samt
referensgrupp arbetar vidare med utbildningsinnehållet. 12 november släpps UNF:s
medlemsenkät för att utvärdera kansliets uppdrag och servicenivå.
Kompetensutveckling
Under perioden har jag påbörjat det ettåriga organisationsutvecklingsprogrammet Fenix
som genomförs av Ideell arena. Jag har deltagit på Gudrun Schymans jämställdhetsföreläsning samt Arbetsgivaralliansens utbildning om lojalitetsplikt. Jag har medverkat i
LSU:s paneldebatt om att leda långsiktigt på kort mandat som var fantastiskt kul och givande.
Utåtriktade kampanjer
Under perioden deltog jag i UNF till ALLA då jag besökte Uppsalas studentmässa samt
värvade på Kärrtorps gymnasium i Stockholm. Tillsammans med Vidar och Linda har jag
planerat novemberutmaningen samt ansvarat för upplägget för Mårten Malm som är
arvoderad under två månader.
Rörelsesamverkan
För att stärka samverkan har jag under perioden deltagit på styrgruppsmöte med IOGTNTO-rörelsens generalsekreterare, mött kansliets rörelsegemensamma Brysselgrupp, mött
Våra Gårdar, besökt Projektbildarna på Wendelsberg, mött bestyrelsen i Borås, mött NBV,
deltagit på RS-möte, deltagit på Förbundssamlingen i Borås, deltagit på Irma-möte (vårt
medlemsregister), mött Active samt handlagt Oskar Franzéns stipendiefond.
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Övriga processer/möten som jag varit delaktig i:
Under perioden har arbetet med sociala utskottet fortlöpt samtidigt som jag har handlagt
PAS samt arbetat fram budgetförslag tillsammans med Lina Boberg. Med hjälp av vår
praktikant är UNF-shopen inventerad och klar inför årsbokslutet. Vidareutvecklingen av
hemsidan fortgår med Elma i spetsen. Under perioden har jag även deltagit i FHS:s
referensgrupp inför deras folkhälsostudie bland unga.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Astrid Wetterström
2012-11-06

Rapportärende
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Rapport, Pengar att söka
UNF betalde ut 114 000kr i oktoberomgången.
Arrangör

Arrangemang

UNF Skåne

Drogpolitisk kurs

5 000

5 000

UNF Värmland

Uppföljningsaktivitet

12 700

10 000

UNF Urania

Lokalhyra

20 000

15 000

UNF Uppsala

Halloweenbal

6 000

6 000

UNF Norrköping Straight Edge

Festival

20 000

15 000

UNF Tierp

Spelning

5 000

5 000

UNF Askersund

Konsert

20 000

15 000

UNF Askersund

Blandade aktiviteter

10 000

5 000

UNF Chill-kai

Spelkonvent

15 000

5 000

UNF Västerås

Klubb Lovisa

20 000

10 000

UNF Västernorrland

Höstlovsläger

4 000

3 000

UNF Västernorrland

Värvning

6 500

3 000

UNF Västernorrland

Demo stage

1 000

1 000

UNF Södermanland

LAN

10 000

8 000

UNF Stockholm Straight Edge

Konsert

9 500

8 000

Under 2012 har UNF betalat ut 552 965kr genom pengar att söka.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Astrid Wetterström
2012-11-07

Ansökt

Beviljad
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Rapport från Kongressgruppen
Uppdrag
Planera och förbereda 2013 års kongress i Borås samt vara arrangörsgrupp och spindel i
nätet under genomförandet.
Upplägg
Tidsplanen är fastställd och ansvarsfördelningen är gjort. Vi jobbar på att lägga ut mycket
uppdrag på andra.
Resultat
Förbundssamling
Förbundssamlingen ingav ett form av lugn. Det är nära till allt och Älvsborg är på många sätt
helt med på tåget och tar hänsyn till UNF:s önskemål – bådar gott!
Tema
Kongressgruppen har inte haft något mötes sedan sist men tankarna går kring ord som
debatt, gemenskap, framåtanda. Konkreta förslag vi jobbar utifrån är:
- Party är Politik
- Politik är Party
- UNF till ALLA
Ansvariga
Det har varit svårt att hitta personer som vill ha huvudansvar för läger och verkstäder. Namn
på folk som är sugna mottagets tacksamt.
Lokaler
Massolig på skolan där förbundssamlingen var, där äter vi också alla måltider förutom
festkvällarna, även ombuden. Förhandlingar är på Grand Hotell. De flesta verkstads- och
lägerlokaler på skolan, ev några på Pulsen där vi hade knytkonferensen med I-N-rörelsen på
förbundssamlingen). Sängar är bokat på vandarhem.
Kongresspaket
I kongresspaketet ingår: Boende, frukost, lunch, middag, invigning- och avslutningsfesten,
duschbiljetter till badhuset, Boråskort, torsdagskvällen på stan, tygmärke och väska. Totalt
1800 kr.
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Resor
Vår utgångspunkt är att åker dit med bussar men tid och pris får styra.
Kongressförfest
8-10 mars i Mälardalen. Lina och Malin är huvudansvariga.
Uppföljning
Nästa möte är 28 /11 över skype.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Kongressgruppen genom Linda Engström
Alvik, 2012-11-06

Rapportärende
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Rapport från medlemsregisterutredningen
Uppdrag
Lina Boberg, Malin Thorson och Linda Engström fick i början av året i uppdrag att titta på hur
vart medlemsregister fungerar. Gruppen skulle se över medlemsservice, registrets
funktioner och vad vi som organisation vill få ut av vårt medlemsregister.
Upplägg
Gruppen har kollat på en mängd olika register för att ser hur andra organisationer arbetar. Vi
har haft möten med några organisationer samt intervjuat folk. Till förbundsstyrelsens möte i
september inkom en bilaga med några frågeställningar gruppen kämpade med.
Resultat
Gruppen har beslutat att vi vill flytta tjänsten till vårt kansli istället för att ha den hos
medlemsservice. Registret behålls in sin nuvarande form, men gruppen har några
funderingar om att fortsätta följa utvecklingen av ett register. En bilaga rörande det har
skickats till arbetsutskottet. Vi har även kommit fram till att det vore bra att lägga till en
smsbetalningstjänst.
Uppföljning
Gruppen anser sig upplöst efter novembers förbundsstyrelse- och arbetsutskottsmöte.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Lina Boberg
Uppsala, 2012-11-02

Rapportärende
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Rapport om extern finansiering
Gruppen har bestått av Linda Adolfsson, Vidar Aronsson och Ulrika Jansson.
Nulägesanalys
Förbundet: Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen är stadiga inkomstkällor, varje år. De
senaste åren har vi blivit bättre på att söka projektstöd.
Vi har idag råd att finansiera vår verksamhet själv. Extern finansiering bör finnas om vi vill
göra annat än vi gör idag och i så fall med verksamhetsfokus. Så länge förbundet har ett stort
kapital är det svårt att få beviljade medel från stiftelser.
Det förebyggande arbetet och det sociala arbetet söker vi idag externa medel för. Det
internationella är professionaliserat idag på grund av de regler som gäller. Förbundets stora
budgetposter är personal, distriktsbidrag, information/material och kurser.
Lokalt/distrikt: Distriktens huvudsakliga inkomstkällor är landstingsbidrag (för de distrikt
som har tillräckligt stort medlemsantal) samt förbundsstöd (Distriktsbidrag, Pengar Att
Söka). Några distrikt har hittat finansiering för större projekt externt, t ex Jönköping som fått
medel från Arvsfonden för Trivselgerillan och Kalmar som får bidrag från kommunen för att
driva fritidsgård. Framför allt har distrikt som fått extern finansiering haft någon form av
samarbete med kommun, skola eller andra aktörer (se sammanställningar i slutet av bilagan)
Distrikten nöjer sig dock överlag med förbundets stöd och kommunala/regionala bidrag,
troligtvis p g a ekonomin ändå räcker till ordinarie verksamhet och på grund av låg kunskap
om extern finansiering.
Vilken sorts finansiering är aktuell?
Förbundet:
•

Projektstöd till större nationella projekt: Exempelvis Fake Free, eller andra stora
projekt. så som Ett bra uteliv, Folkölskampanjen eller andra större kampanjer.

•

Partnerskap nationellt: Exempelvis samverkansprojekt med Non smoking
Generation och RNS kring Oberoende.

•

Sponsring, företagssamarbeten: I samband med större arrangemang eller
kampanjer, Vit Jul, FNV, Kongresser eller liknande kan man nå ut till så väl lokala som
rikstäckande företag för sponsring eller samarbeten.
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•

Insamlingar: Här är vårt internationella arbete en föregångare, kan vi se och lära av
dem i andra delar av organisationen?

•

Samverkan inom rörelsen: För att vinna samverkansvinster kan vi utarbeta
samverkanspunkter inom en rad olika områden. Att samordna extern finansiering är
ett tänkbart område. Vi kan lära oss mer av hur vi jobbar med Vit Jul eller andra
gemensamma kampanjer för att optimera effekten och få större kraft hos de vi söker
externa medel.

•

Samverkan med andra organisationer: Samverkan och samarbeten i sakfrågor med
andra organisationer som står oss nära.

•

Samverkan i nätverk: Samverkan och samarbeten i sakfrågor med nätverk av olika
slag som står oss nära.

Lokalt:
•

Projektstöd till lokala mindre projekt: t ex bidrag till verksamhet/utåtriktade
aktiviteter som Trivselgerillan, Klubb Revolt. Bidrag kan sökas från Stiftelsen Ansvar
för framtiden, IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse etc.

•

Samarbete med kommun/landsting/region: t ex fritidsgård, aktiviteter på högtider,
förebyggande arbete.

•

Sponsring och företagssamarbeten: t ex kulturarrangemang, kampanjer.

•

Insamlingar: för en god sak, för aktiviteter på högtider, BIM-frågan etc.

•

Samverkan inom rörelsen: samarbeten med Junis, IOGT-NTO, Våra Gårdar.

•

Samverkan med lokala föreningar: andra ungdomsorganisationer, kulturföreningar.

•

Stöd till lokal: bidrag till utveckling av lokaler från Våra Gårdar, Boverket, kommunen.

•

Egenavgifter: t ex deltagaravgifter, inträde på arrangemang.

•

Försäljning: t ex profilmaterial, bakverk, Miljonlotteriet etc.

•

Lokala fonder/stiftelser: alla kommuner har lokala stiftelser, t ex via
länsstyrelsen/kommunen.

Vad är möjligt/rimligt?
För att kunna dra slutsatser om vad som är möjligt är det i ett första läge bra att titta på vad
andra idéburna organisationer har lyckats med. Finns det några som varit duktiga på extern
finansiering och vad kan vi lära oss? Vi har därför tittat på vår sektor och vad det går att lära.
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Hur gör andra?
Först går det att generellt se att organisationer med verksamhet som direkt utför
samhällsförbättrande insatser får mer externa medel än de som är “röstbärare”.
Organisationer som liknar oss får bidrag för specifika projekt, kampanjer och samlade
verksamhetsinsatser. Några organisationer har sponsorer eller partners inom näringslivet,
men offentliga medel är den stora inkomstkällan. Företagssamarbeten är vanligast i
organisationer som mer naturligt ligger nära näringslivet.
Flertalet organisationer spelar tydligt på sitt sociala patos för att göra sig mer attraktiva för
bland annat insamling som finansieringsmetod. Generellt verkar tydlig verksamhet vara i
fokus för de som arbetar effektivt med finansiering och inte organisation. Ett konkret
exempel på mer organisationsbunden verksamhet är Sveriges Elevkårer som har slutit avtal
med flertalet kommuner/regioner för att finansiera anställda/verksamhet. Få organisationer
som inte har professionaliserat den externa finansieringen har lyckats.
Framgångsfaktorer
Utifrån kartläggning identifieras några framgångsfaktorer:
•

Fokusera på verksamhet, inte organisation

•

Central styrning/professionalisering

•

Fokus större projekt, inte många små

•

Fokus på tydligt avgränsad verksamhet där organisationen har trovärdighet, inte
blandade projekt

Vad är rimligt för UNF?
Förbundet: Att arbeta generellt med extern finansiering i allt vi gör är ett sätt att arbeta där få
goda exempel finns. Det vore rimligt för UNF att välja ut ett område (kanske kan vara
socialt/kamratstöd/förebygg/drogpolitik) som sedan paketeras tydligt, får central
styrning/professionalisering och där modell tas fram för att finansiera verksamhet över stora
delar av landet.
Lokalt: Distrikt och föreningar kan söka bidrag för såväl stora som små projekt. Lokala eller
nationella stiftelser, fonder, länsstyrelsens stiftelser, landsting är några exempel på
finansiärer. Föreningar kan få bidrag för verksamhet, för utveckling av fastigheter,
förebyggande eller sociala metoder, ungdomsfester etc. Dessa ansökningar är enkla och vi
står för det fonderna vill ha (ungdomsverksamhet, utbildning och att ta hand om de som har
det svårt) vilket ger goda chanser. IOGT-NTO och Junis har haft utbildningar om att skriva
ansökningar utifrån projektidéer. Det skulle kunna vara något för UNF, för att komma över
tröskeln att faktiskt skriva en ansökan, men också för att få igång nya projekt.
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Förslag på mål och åtgärder
Lokalt: Den långsiktiga målsättningen är att distrikt och föreningar ska bli mer självständiga
och inte så beroende av förbundets ekonomi, så att extern finansiering finns med i
årsbudgeten som en självklarhet, år efter år.
För att uppnå detta behövs dessa faktorer:
•

Pusha distrikten till att söka externa medel, stötta processen.

•

Öka kunskapen om varifrån föreningar kan söka pengar och hur det går till.

•

Skapa listor för fonder, stiftelser och andra organisationer lokalt från vilka UNF kan
söka bidrag, anpassade för varje distrikt.

Förbundet: Långsiktiga målsättningar för den externa finansieringen bör bli tydligt inslag i
arbetet med arbetsplan och budget inför kongressen 2013. Detta för att säkerställa att det
inte är någon ytterligare sak UNF gör, utan del i en medveten och förankrad satsning.
I ett sådant arbete föreslås följande faktorer beaktas:
•

Välja ut ett område där externa finansieringen ska fokuseras.

•

Fokusera på färre större källor till finansiering, inte många små.

•

Låta detta arbete professionaliseras och prioritera verksamhetsresultat, inte
organisation.

Förutom detta bör UNF fortsätta titta på samordnande av kompetens/kunskap med övriga
rörelsen om att söka ekonomiskt stöd från olika håll (EU, staten och stiftelser exempelvis).

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten, samt

att

skicka med rapportens slutsatser till arbetet med ny arbetsplan och budget
inför kongressen 2013

Linda Adolfsson
Västerås, 2012-11-05
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Sammanställningar
Distriktens intäkter
1. Landstingsbidrag: Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg,
Skaraborg, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland.
2. Distriktsbidrag
3. Pengar Att Söka
4. Deltagaravgifter
5. Verksamhetsbidrag från kommunen.
6. Bidrag från Distriktsrådet
7. Våra Gårdar (Örebro)
8. Profilmaterial (Jönköping, Dalarna)
9. Arvsfonden (Trivselgerillan Jönköping)
10. Ungdomsstiftelsen (Västmanland)
Verksamhet som ger större bidrag
•

Västmanland: Klubb Revolt

•

Dalarna: Peace&Love.

•

Jönköping: Soberevent, Trivselgerillan

•

Kronoberg: Fritidsgård Lessebo

•

Stockholm: Klubb Sobeer

Externa bidrag de senaste 5 åren
År

Fasta bidrag 1

Externt beviljade bidrag 2

2007
2008
2009
2010
2011

2 904 322:2 493 948:3 836 238:3 370 460:3 417 813:-

150 000:Inget beviljat
469 000:383 000:1 043 475:-

1

Fasta bidrag är Statsbidraget från Socialstyrelsen, Verksamhetsbidraget samt Svenska Spel överskottet från
Ungdomsstyrelsen. 2012 förändras bidraget från Ungdomsstyrelsen då Verksamhetsbidraget och Överskottet
från Svenska spel bakas i hop. Det kommer att innebära att det totala bidraget minskar en del. Hur mycket vet vi
inte ännu.
2
Externt beviljade medel är det vi har fått från externa aktörer, fonder, FHI men också tillfälliga pengar från
Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen för specifika projekt.
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Förbundets budget
Intäkter 2010:
Socialstyrelsen, grundbidrag

700 000 kronor

Ungdomsstyrelse, grundbidrag

824 216 kronor

Ungdomsstyrelse, svenska spel

1 846 244 kronor

Socialstyrelse Drogprevention

260 000 kronor

Arvsfonden Fake Free

93 000 kronor

Stiftelse Lars Hierta Minne Fake Free

30 000 kronor

Medlemsavg

177 655 kronor

Försäljning och övrigt

122 108 kronor

Intäkter 2011
Socialstyrelsen, grundbidrag

800 000 kronor

Ungdomsstyrelse, grundbidrag

760 151 kronor

Ungdomsstyrelse, svenska spel

1 474 662 kronor

Statens folkhälsoinstitut

300 000 kronor

Arvsfonden från 2010 Fake Free

297 000 kronor

Statens folkhälsoinstitut Fake Free

300 000 kronor

Ungdomsstyresle EVS volontärer

96 475 kronor

Konung Gustav V:90 årsfond
internationellt ledarutbyte Sri Lanka

50 000 kronor

Medlemsavgifter

177 750 kronor

Försäljning och övrigt

195 768 kronor
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Rapport från IOGT-NTO
IOGT-NTO verksamhet per den 30 oktober 2012. Rapporten utgår från IOGT-NTO:s Måloch verksamhetsinriktning och den verksamhetsprognos som framställs till
förbundsstyrelsen inför deras möten. Detta är ett urval av verksamheter, metoder och
resultat vi har genomfört och mätt under perioden.

Riksstyrelsen föreslås besluta
att

till protokollet notera rapporten från IOGT-NTO enligt bilaga.

Peter Moilanen
2012-11-09

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12
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IOGT-NTO är en stark folkrörelse
Hittills i år har 494 värvare (1,6 procent av våra medlemmar) värvat 3 159 nya medlemmar.
Detta blir totalt 31 184 medlemmar i IOGT-NTO varav 81 procent av dessa är betalande
medlemmar. 10 distrikt har redan nått en nettoökning.
Vi har under perioden genomfört cirka 30 Dialogcaféer som samlat runt 350–400
medlemmar som alla diskuterat IOGT-NTO:s framtid. Detta är en av många insatser för att få
inspel i förslaget till ny Mål- och verksamhetsinriktning inför kongressen i sommar.
Utöver detta har vi en omfattande utbildningsverksamhet som i princip går enligt planering.
IOGT-NTO är välkänt
Genom att samverkan är en strategi vi använder oss av i många olika frågor ökar
kännedomen om oss inom civilsamhällets organisationer. Ett exempel är hur vi lyfter frågan
om icke-smittsamma sjukdomar (NCD) ihop med t.ex. Cancerfonden och Svenska
Läkarsällskapet.
Under perioden har våra nya webbshoppar släppts. En öppen, en för föreningar och en som
är Vit Jul-inriktad. Inledningsvis finns det få produkter att beställa men detta kommer
löpande att fyllas på.
Ett arbete med att få fler medarbetare på nationell nivå att använda sig av sociala medier har
påbörjats.
IOGT-NTO är en aktiv samhällsaktör
Vi har genomfört lokala utbildningar inom alkoholpolitik.
Frågan om alkohol och idrott har lyfts genom bland annat ett särtryck av de artiklar
Aftonbladet hade i ämnet.
Ett nytt material/koncept kring alkohol och arbetslivet är klart.
Vi har sociala företag i 11 distrikt och vår alkoholrådgivning har under året fått 224
samtal/mail.
IOGT-NTO bidrar till minskad alkoholkonsumtion
Under perioden har t.ex. Diakonia, Individuell Människohjälp och SMR tillsammans med oss
lyft det problematiska i att Sidas tidning Omvärlden sprider alkoholreklam.
Vi har uppmärksammat att en höjning av alkoholskatten saknades i den budgetproposition
som regeringen lagt.
Utöver detta pågår ett löpande påverkansarbete med många kontakter och möten med
makthavare; politiker, tjänstemän och andra påtryckare.
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IOGT-NTO har synliga och ändamålsenliga lokaler
Vi har 13 digitaliserade lokaler.
Ett arbete är påbörjat kring att mäta målet ”Minst 100 lokaler är anpassade till modern IOGTNTO-verksamhet” vilket ställer frågor kring hur detta begrepp definieras. Detta kommer att
genomföras under december.
IOGT-NTO är självfinansierat
En Vit Jul-lott har lanserats av Miljonlotteriet, en lott som finns online.
Ett avtal med Finland kring den internationella satsning som nu Miljonlotteriet gör är klart,
med start under 2013.
Arbetet med Företagsvänner har påbörjats samtidigt som vi stärkt kompetensen på kansliet
med en resurs gällande insamling och företagsrelationer.
Vi har sökt bidrag från Socialstyrelsen, FHI, SAFF, Kriminalvården, Kungliga Patrotiska
Sällskapet samt kartlagt övriga möjligheter.
Ett arbete pågår också löpande att stötta distrikt i att söka externa projektbidrag.
Kort urval gällande verksamhetsstöd
Vi har genomfört en Stegtävling som en del i vårt hälsoår. Vinnande avdelning blev
kommunikationsenheten!
En kurs för administratörer inom distrikten har genomförts.
Grundsatsarbetet har kommit så långt att ett förslag ligger inför styrelsernas
novembermöten.
En ombyggnation på Plan 4 är planerad vilket leder till fler mötesrum, samt att
Medlemsservice flyttar upp dit och yta frigörs på entréplan. Ett arbete har genomförts för
att hitta nya hyresgäster.
Arbetet med att förbereda försäljning av lokalen i Mölnlycke pågår men tempot är lågt
eftersom vi inväntar Miljonlotteriets strategiska beslut om deras lokalbehov i framtiden.
Ett arbete har genomförts för att försöka få till ett avtal gällande samarbetet mellan IOGTNTO och NBV kring IT-frågor.
Personalärenden
Andreas Ek-Sarfraz har under perioden 2012-10-15–2013-12-31 visstidsanställts som ansvarig
för företagsrelationer och insamling. Andreas är placerad i staben.
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Rosmarie Strasky har valt att inte följa med IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut i
flytten till Stockholm. Joyce Carlmark ersätter Rosmarie.
Pernilla Förnes, Art Director, kommunikationsenheten, har valt att avsluta sin anställning per
2012-10-01 för att arbeta i eget företag.
Lisen Bergström, copywriter på kommunikationsenheten (halvtidsanställning) har valt att
säga upp sig från sin anställning per 2012-11-01 för att arbeta i eget företag.
It-tekniker/verksamhetsutvecklare IT – en första omgång anställningsintervjuer har
genomförts och ett beslut om vem som kommer att anställas är nära förestående.
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Rapport från IOGT-NTO-rörelsens internationella institut
Riksstyrelsen föreslås besluta
att

till protokollet notera rapport från IOGT-NTO-rörelsens internationella
institut.

Peter Moilanen
2012-11-09

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12
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Den internationella verksamheten har nu helt flyttat in på kansliet och plan 4 och ett
underavtal mellan Stiftelsen och IOGT-NTO har arbetats fram. Detta avtal har diskuterats
med PWC och vi väntar nu på utlåtande från Skatteverket för att kunna skrivas under av båda
parter.
Sara Heine leder den internationella arbetsgruppen på 25 procent av sin tjänst som
verksamhetschef på IOGT-NTO. Esbjörn Hörnberg arbetar nu som senior adviser och har på
halva sin tjänst uppdraget att leda det globala programmet samt regionkontoret i
Sydostasien. Resterande del av sin tjänst arbetar han för IOGT International. Per-Åke
Andersson arbetar med alkohol som utvecklingshinder gentemot beslutsfattare och andra
biståndsorganisationer i Sverige samt stödjer arbetet för detsamma i övriga program.
Kristina Sperkova, som vikarierar för Therese Vall, är programansvarig och har ansvar för
den löpande uppföljningen av programmen samt ansökningar och rapportering, inte minst i
samarbete med Joyce Carlmark, som nu ansvarar för ekonomihanteringen. Utöver detta
arbetar Inger Lekander på IOGT-NTO 10 procent av sin tjänst med gåvobrev och
insamlingsärenden kring Vänner i Världen.
Vi har fått ett preliminärt beslut från Forum Syd om stöd till våra program på 12 888 000 SEK
(Syd) samt 390 000 SEK (Öst) för 2013. Slutgiltigt besked väntas i december.
Den 22 nov till 2 dec besöker Helena Chikomo och Brenda Mkwesha (anställda på vårt
regionkontor i Tanzania) Sverige att få bättre förståelse för IOGT-NTO-rörelsen, diskutera
kommunikationen mellan regionkontoret och huvudkontoret samt delta på ett kommande
seminarium vi anordnar i november (se rubriken Hemmaplan).
Status Sydostasien
Arbetet med att sammanställa instruktioner och riktlinjer till partnerorganisationer för
ansökningsprocessen för perioden 2014–2016 pågår för fullt.
Fältstudie
Den 15 november kommer tre studenter från Umeå Universitet, Socionomprogrammet, till
Chiang Mai för en fem veckors fältstudie av alkohol- och drogpreventivt arbete. De kommer
att spendera drygt tre veckor i fält i två byar i Mae Hong Son för att kunna följa vardagslivet
och det drogpreventiva ungdomsarbete som genomförs i byarna.
Projektet med Lao Women Union (LWU) blev beviljat 230 000 SEK från Radiohjälpen
(Världens Barn). Det påbörjades i november 2012 och avslutas i april 2014. Projektet inriktas
på att stärka LWU:s arbete mot alkoholrelaterat våld i hemmet mot barn och kvinnor.
Studiebesök
Teera Watcharapranee, manager för nationella Stop Drink Network i Thailand, besökte
IOGT-NTO-rörelsen i september för att lära sig mer om rörelsens alkoholpolitiska arbete
nationellt och i EU – och alkoholpolitik generellt i Sverige och Europa. Han träffade Maria
Renström, lärde sig mer om Systembolaget och mötte förbund samt IOGT International and

3 (6)

Active. Besöket har redan lett till en dialog med regionkontoret i Thailand om ett stärkt
samarbete med fokus på det arbete SDN gör för att utbilda lärare i alkoholprevention, vilket
de arbetar för att få in i läroplanen.
VCDF-CR: Studie av statslösa gatubarns situation i norra Thailand
VCDF-CR har sedan två år tillbaka ett pågående arbete där man inledningsvis har följt upp
vad olika organisationer och grupper som arbetar med de statslösa gatubarnen på gränsen
mellan Thailand och Myanmar använder för metoder och vad som ger bäst resultat. Detta
material kommer under början av nästa år att publiceras för att även spridas till andra.
Status ADIC Sri Lanka
Alla program genomförs enligt plan. ADIC har exempelvis genomfört en aktivitet där nio
tidningar och tre teveprogram publicerade annonser om alkohol- och tobakindustrins
påverkan på barn. De har även tagit fram två utställningar som nått 3000 personer samt
genomfört en utbildning i samarbete med utbildningsministeriet för 142 skolrektorer.
Utbyte ADIC – Sydostasien
Den 27 oktober till 2 november besökte ADIC Sri Lanka två av våra andra partnerorganisationer Laos och norra Thailand för att lära sig mer om deras arbete. Exempelvis
följde de det arbete som genomförs i många etniska byar för att stärka den egna kulturen
och religionen som bärare in i framtiden. Efter fältbesöken hölls en två dagars workshop för
att summera de kunskaper som utbytts och dela med sig av det alkoholpolitiska
påverkansarbetet.
Status Östafrika
I september genomfördes vår tredje alkoholkonferens i Östafrika med 80 deltagare från
partnerorganisationer, FORUT Norge, tjänstemän från nationella parlament och
representanter från WHO. Deltog gjorde även Per-Åke, Sara och Kristina.
I samband med konferensen genomfördes även ett tvådagars möte för våra partnerorganisationer samt en tio dagars träning i LFA (kapacitet utveckling) för samma målgrupp.
Just nu pågår en extern utvärdering av arbetet på vårt regionkontor. Resultatet kommer i
slutet av januari och innefattar rekommendationer för val av samarbetspartners,
arbetsmetoder och påverkansarbete.
Vi genomför basstudier i regionen för att få ett bättre underlag inför treårsansökan. Vår
tidigare regionale representant, Gunnar Lundström, tas in som konsult för att kvalitetsäkra
studierna. Per Leimar är stödperson i formuleringar av frågor.
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Just pågår uppföljning av alla partners, vilket betyder att personalen på regionkontoret är
ute och reser. Bland annat har åtta möten hållits i Rwanda, där vi hoppas kunna hitta en eller
flera passande samarbetspartners.
Konflikt med alkoholindustrin
Tanzanias största alkoholföretag, Tanzania Breweries Ltd, har krävt att vi inte använder ett
foto av en reklamaffisch för en av deras produkter i två av våra informationshäften. Efter
juridiska rådgivning har vi beslutat efterkomma deras krav och drar in hela upplagan.
Status Bosnien
Vår partnerorganisation CEM har under namnet ”Alcohol free lifestyle” skapat ett brett
nätverk av 28 olika organisationer som tillsammans samlar 4000 medlemmar. I slutet av året
planerar de ett möte där de ska förbereda nätverkets strategi för kommande år.
Vi har börjat titta på möjligheterna att utvidga arbetet på Balkan. CEM är en stark,
väletablerad och erfaren organisation som har bra kontakter i sina grannländer (Serbien,
Makedonien och Kroatien) och det ger oss potential att utvidga vårt alkoholpolitiska arbete i
området. Efter ett möte har NBV ställt sig positiva till ett samarbete främst i Sverige och med
bas i deras bosniska medlemsorganisationer. I början av december besöker Kristina
Sperkova och Per-Åke Andersson flera länder på västra Balkan för att kartlägga
förutsättningarna ytterligare.
Status globalt
I början av oktober fick vi i Stockholm möjlighet att träffa ansvariga för alkoholpolicyarbetet i
Mongoliet. Under en dryg kvällstimme diskuterade vi hur svensk alkoholpolitik utvecklats,
hinder och framtidsscenarier. Förväntningarna från Ulan Bator är stora.
I mitten av november möter vi i Bangkok både representanter från Lao Womens Union och
Mongolian Public Health Association under en konferens om kvinnors hälsa. Där diskuteras
även detaljplaneringen för 2013.
I Kambodja har man tillsatt en teknisk kommitté för att gå vidare med alkoholpolicyn. Vi
träffar denna kommitté efter konferensen Bangkok.
Nu pågår också arbetet att forma grupper kring uppföljande nationell forskning i Vietnam
och Kambodja. Här kommer Center for Alcohol Studies i Bangkok att spela en huvudroll.
EU är mycket aktiva i den sydostasiatiska regionen, och driver frågan om frihandelsavtal med
både Vietnam och Thailand. Vi bevakar frågan och ger stöd till våra partners som vill/kan
agera.
I Malaysia är det stiltje, i avvaktan på de nationella val som skall hållas innan februari 2013. Det
statsbärande partiet avvaktar optimalt tillfälle att kalla till valurnorna. I detta vakuum har
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alkoholfrågan en undanskymd roll. Översättningen av ”Alcohol – no ordinary commodity 2”
till mandarin pågår och kan förhoppningsvis spridas i feb/mars 2013.
Status hemmaplan
En översyn av målgrupper och informationsinsatser som hemsida, nyhetsbrev, blogg och
twitter har påbörjats. Behov finns även att ta fram en grafisk profil för IOGT-NTO-rörelsens
logotyp, vilket saknas idag. Det internationella arbetet ska då följa denna profil och rörelsens
logga är redan idag den som används på material och visitkort för dem som arbetar med
verksamheten. En plan för arbetet kommer att tas fram till årsskiftet. Kostnad för processen
att ta fram den grafiska profilen, samt framtagande av material så som brevpapper, visitkort
mm beräknas till ca 100 000 sek.
En revidering av boken Världens Baksmälla: Om alkohol som utvecklingshinder har påbörjats
av Pierre Andersson, som är författare av boken.
Den 27 november kommer vi att arrangera ett seminarium i Stockholm med två
internationella deltagare, Pubudu Sumanasekera från ADIC, Sri Lanka och Wim van Dalen
från STAP/EUCAM, Holland. Målgruppen är andra biståndsaktörer och syftet att öka deras
insikt i alkohol som utvecklingshinder. Seminariet kommer bjuda exempel från gräsrotsnivå
till forskning om alkoholreklam – och visa på alkoholfrågans relevans för allt utvecklingssamarbete. Pubudu kommer även att föreläsa för projektbildarna (samt ev. andra
intresserade elever) på Wendelsberg.
Vi deltog liksom tidigare år på Internationella Torget på Bok & Bibliotek i Göteborg, dock
med liten monter. Temat för vår monter och vårt seminarium var alkohol och våld mot
kvinnor. Vår gäst, Analinea Nkya, f.d. ledare för TAMWA, en organisation för kvinnliga
journalister i Tanzania, höll ett inspirerande tal under bokmässan för ca 200 åhörare. Vi fick
hjälp av volontärer från Wendelsberg folkhögskola i montern under bokmässan.
I skiftet september-oktober hade vi besök av den sydafrikanske professorn Charles Perry vid
Medical Research Council (d, e, f, g, h) samt Ananilea Nkya, ordförande för Tanzania Media
Women Association (a, b, c, h, i). De deltog på flera olika arrangemang som a) Bokmässan, b)
Schyst Resandes utbildning (23 delt), c) ett seminarium för journaliststudenter(12) d) ett
samarrangemang med Noaks Ark om kopplingen mellan alkohol och HIV (14), e)
Alkoholpolitiskt forum (11)f) en föreläsning i samarbete med Svenska Läkarsällskapet (8)
samt g) en middag med fem ledamöter i Utrikesutskottet. De medverkade även under det h)
seminarium kring alkohol som utvecklingshinder som vi i samarbete med Afrikagrupperna
anordnade den 3 oktober (18), med andra biståndsorganisationer som målgrupp Ananilea
Nkya besökte även i) KSAN:s kansli med besök av ROKS ordförande(6).
78,6 miljoner blev resultatet för Världens Barninsamlingen med vad vi vet gott deltagande av
våra föreningar och medlemmar runt om i landet.
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Deltagande i 8 mars nätverket. Arbetet inför nästa års 8-mars är i full gång och vi deltar i
planeringen. Nytt för 2013 är att arrangemanget kommer att hållas i Fryshuset. En av
anledningarna är att man vill nå en yngre målgrupp än tidigare och att Historiska muséet
upplevdes som något trångt.
Arbetet med att ta fram ännu en temaskrift i serien ”Skål” har inletts. Fokus denna gång är på
unga och alkohol. Exempel kommer främst att tas från våra samarbetsländer, men även från
Europa och Sverige, då identifikation bedöms viktigt för att nå ut till svenska ungdomar med
informationen. Främsta målgrupper för skriften är biståndsaktörer och ungdomar. Målet är
att skriften ska vara klar innan årsskiftet.
Vi har fått preliminärt positivt besked på vår informationsbidragsansökan från Forum Syd
med tilldelning av hela sökta beloppet. Slutgiltigt besked kommer i december.
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Rapport från NSF
Riksstyrelsen föreslås besluta
att

till protokollet notera rapporten från NSF enligt bilaga.

Jenny Lindberg
2012-11-08

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12
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Rapport från NSF till Riksstyrelsen
Arrangemang/aktiviteter
26-28 oktober hade vi Förbundsmöte i Kristianstad. 300 engagerade scouter träffades för
att diskutera frågor som samverkansavtal med Scouterna, arbetsplan, budget och ett relativt
stort antal motioner. På lördagen diskuterades motioner och förslag på åsiktstorg och i
beredningsgrupper och på söndagen var det dags att fatta beslut i plenum. Några exempel
på beslut som fattades:
•

Samverkansavtalet med Scouterna bekräftades och NSF är därmed definitivt en
samverkansorganisation till den nya scoutorganisationen. Det återstår en hel del
arbete med vad detta får för praktiska konsekvenser och innebörder.

•

Ett nytt distrikt bildades: Västra scoutdistriktet av NSF. Det består av det som
tidigare var Skaraborgs, Västkustens och Älvsborgs scoutdistrikt, samt Gislaveds
kommun.

•

Medlemsavgiften höjdes med 10 kr

•

Framöver kommer endast arrangemang som vid öppnande av förbundsmötets
andra dag har minst två uttalade arrangörer klara, eller som har adopterats av en
kommitté, kvalificera sig för att ingå i förslaget till arbetsplan för det kommande
verksamhetsåret. Syftet med beslutet är att inte besluta om ett antal arrangemang
som det sen inte finns någon som är beredd att arrangera (och som därmed riskerar
att bli inställda).

En stor del av mötet kretsade kring valen till förbundsstyrelsen och då särskilt
ordförandevalet. Det fanns två kandidater till ordförandeposten, Fredrik Torberger och
Maria Hill. Den slutna voteringen resulterade i att Fredrik blev omvald som
förbundsordförande för ytterligare ett år. Styrelsen som helhet ser nu ut som följer:
Fredrik Torberger, ordförande
Jonas Moberg, vice ordförande
Rolf Andersson, kassör
Cecilia Hemming, sekreterare
Ledamöter:
Daniel Krusevi
Erik Hansen
Rikard Eliasson
Anna Rapakko
Elisa Dahlqvist
Anna Christensen
Ellen Eklund
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Något vi tyckte var särskilt roligt på detta FM var att vi hade mötesfunktionärer från både
UNF, IOGT-NTO och Junis!
Förutom förbundsmötet så har bland annat ett antal höstlovsläger och andra höstlovsarrangemang genomförts.
Helgen 20-21 oktober deltog ett antal scoutkårer i JOTA/JOTI. Det betyder Jamboree on The
Air/Internet och pågår samtidigt över hela världen. Under helgen kan man koppla upp sig
över radio eller internet och söka kontakt med scouter världen över och på så sätt få nya
scoutvänner.
Projekt Avstamp
Fasen med att besöka kårer för s.k. Avstampsmöten är i princip över, några besök återstår.
Nu söker man främst patrulledare som vill leda strategipatrullerna. Planen är att dessa ska
jobba under våren och ta sig an strategins olika områden.
Scouterna Riksorganisationen
Den nya organisationens första stämma äger rum på Fryshuset 24-25 november. NSFs
samtliga kårer har rätt att sända ombud. Enligt den senaste informationen vi fått har vi 33
ombud från NSF anmälda (av 103 möjliga).
Kommunikation
Ett nytt diskussionsforum togs fram inför förbundsmötet.
NSFs nyhetsbrev kommer snart få en ny form och layout.
Nästa nummer av Scouting Spirit kommer ut i början av december.
Personal
Stefan Lagesson har anställts på 50 % som tillförordnad konsulentsamordnare från oktober
fram till årsskiftet. Konsulentsamordnare Jenny Kindgren har varit sjukskriven under hösten
och Stefan kan nu täcka upp delar av hennes tjänst.
Anna Bengtsson, scoutkonsulent i Lidköping, avslutar sin tjänst vid årsskiftet. Tjänsten är
utannonserad.
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Junis rapport till riksstyrelsen
Höstens arbete i Junis förbundsstyrelse och kansli fortsätter på den anslagna vägen. Efter
den intensiva starten med lansering av ett antal nya verksamhetsverktyg och
metodutvecklingen av Junis Myller på distriktsstyrelsekursen i Borås har förbundet fullt upp
med att försöka hinna leverera det vi lovat distrikt och föreningar.
Junis ska bli fler, många fler!
Resultatet av höstens inledande värvarkampanj Höstkalas har precis sammanställts och visar
att 22 föreningar nått värvningsmålet och kommer bjudas på ett kalas i föreningen. Totalt
värvades 853 nya medlemmar till Junis under kampanjperioden.
Om någon vecka startar den mycket uppskattade värvarsatsningen Spurten, som främst
riktar sig till distrikten.
Ledarfrågor
Arbetet för att se till så att alla Junis ledare tar del av och undertecknar Junis ledaretik
fortgår.
Efter introduktionen på distriktsstyrelsekursen i Borås i slutet av september har kansliet
kunnat notera ett par hundra nya bekräftelser av ledaretiken.
Just nu har också distrikten möjlighet att få ekonomiskt stöd för att genomföra
ledarsamlingar på hemmaplan.
Tillsammans med NSF planerar Junis att under våren 2013 genomföra två Megahelger i syfte
att ge ledare i verksamheten personliga aha-upplevelser och stimulans till egen
vidareutveckling.
Metodutveckling
Nu finns moviekidswebben (www.junis.org/moviekids) och där finns filmrecensioner,
filmgrafik, Junis särskilda filmavtal med Swedish Films och en bra lathund för att se på och
prata om film i junisgruppen.
Juniorpumpen
Barnvarianten av Pumpen genomförs i samarbete mellan Junis och NSF. I år deltar ca 60 lag,
varav hälften från junisföreningar. Det går att tävla från fredag den 9 nov tom torsdag den 15
november.
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Internationellt arbete
Junis håller på att undersöka möjligheterna till internetkontakt mellan barn i vår verksamhet
och barngrupper inom IOGT Internationals olika medlemsorganisationer. IOGT I har hjälpt
oss att skicka iväg ett gäng frågor till ett 60-tal organisationer och just nu avvaktas svar från
dessa.
Barn till missbrukare
Diskussion har påbörjats med NBV för att göra studiecirkel av Junis rapportserie om
kommunernas stöd för barn till missbrukare. På Junis hemsida finns tematiska
sammanställningar av de olika årens artiklar, vilka i sig utgör en utmärkt grund för ytterligare
studier och samtal i grupp.
Den 30 oktober medverkade Junis v ordf. Christer Wik på Omtanktegruppens samling Barn
far illa 2.0 och den 7 november föreläste Junis FO Catharina Sandberg om Junis rapport på
Västra Götalands seminarium ”Vad gör du med din oro?”
Distrikt och föreningar
En fördjupad analys av utveckling över tid, nuläge och behov har påbörjats av en arbetsgrupp
inom förbundsledningen. Syftet är att hitta vilken form av stöd respektive distrikt behöver
för att matcha aktuell utvecklingspotential.
Konsulentfortbildning
Den 21-22 november genomför förbundet en konsulentfortbildning på tema ”Vad du minst
bör veta om drogerna” medverkar gör bland andra Per-Erik Lundberg och Carl
Wennerstrand.
Förbundsstyrelsen
Junis förbundsstyrelse genomförde 25 – 28 oktober en studieresa till Bryssel. Förutom besök
på rörelsen lobbykontor gjordes bland annat ett mycket uppskattat besök på EESC (ung.
Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittéerna). Tillsammans med lobbyister och
politiska handläggare och sakkunniga diskuterades bland annat vilket genomslag en
barngrupp skulle kunna få när de framför en för sig viktig fråga.
Studieresan gav också tid för tvärgruppsdialoger mellan ledamöterna i förbundsstyrelsens
olika utskott, tid för revideringsarbete av budget 2013 samt en aktivitet på tema ”Junis på
spaning” vilken uppmuntrade till att se Bryssel och EU ur lite mer ovanliga perspektiv.
Förbundsstyrelsens ledamot Martina Johansson har på grund av personliga skäl under
hösten bett att få bli entledigad från sina uppdrag i Junis förbundsstyrelse. Detta har
inneburit att förbundsstyrelsen sett över och fördelat Martinas uppdrag inom sig.
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Riksstyrelsen föreslås besluta
att

till protokollet notera Junis rapport till riksstyrelsen

Ann-Britt Hagel
2012-11-13

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-15
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Rapport från UNF
Riksstyrelsen föreslås besluta
att

till protokollet notera rapporten från UNF enligt bilaga.

Vidar Aronsson
2012-11-12

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12
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Personal
Sophie Brömster är ny drogpolitisk pressekreterare. Rekrytering av en fältkonsulent till
Uppsala och Kronoberg pågår samt rekrytering av en vikarierande redaktör till Motdrag.
Caroline Viktorsson är ny fältkonsulent i Norrbotten, Johanna Fransson är ny fältkonsulent i
Örebro, Katarina Anjert är ny fältkonsulent i Skåne och Isabelle Danielsson som tidigare
jobbade i Uppsala är nu fältkonsulent i Jönköping.
Personalutbildning planeras 2013-2015 i samarbete med Tollare. En arbetsgrupp bestående
av personal samt en ideell referensgrupp utvecklar utbildningsinnehållet. 12 november
släpps UNF:s medlemsenkät för att utvärdera kansliets uppdrag och service.
Förebygg
Under oktober genomfördes UNF:s nationella kampanjdagar UNF till ALLA i alla distrikt.
Affischering, ölkubb, politikermöten, skol- och torgvärvning. Under hösten storsatsar vi på
värvning genom bland annat Novemberutmaningen med ambitionen att vi ska värva 1800
personer. Ett högt uppsatt mål men inte omöjligt att nå. Arbetet med att närma oss Junis och
öka antalet junisövergångar arbetas det med löpande
Drogpolitik
Samtidigt som UNF:s kampanjdagar ägde rum certifierades nyktra mötesplatser och lokala
insändare skickas in. UNF deltog på Ljusmanifestationen för narkotikans offer på flera ställen
runt om i landet. Arbetet med Ett bra uteliv fortsätter genom våra utelivsgrupper och under
hösten kommer vi ta fram en eller ett par nationella frågor som vi ska driva närmaste åren.
Organisation
Förbundssamlingen upplevs som en positiv erfarenhet där UNF, likt övriga rörelsen, i stor
utsträckning lät deltagarna/distrikten sätta agendan och stå för innehåll. Vidare har det
utbildningssystem som sattes på kongressen 2011 börjat sätta sig och utbildningar ordnas
regelbundet runt inom systemets ramar. Vidare har ett arbete tillsammans med Idealistas
förlag, om att ta fram en ledarskapsbok om folkrörelsebaserat ledarskap är i ett slutskede
och kommer lanseras i början av nästa år.
Socialt
Ett arbete med att tillgängliggöra våra utbildningsmaterial till andra språk har kommit en bit
på vägen och flera material har översatts, nästa steg är att översätta kompisboken. I oktober
genomfördes uppföljningsträffen för ”Höjdaren socialt” som är UNF:s spetsutbildning inom
det sociala området. Ett arbete med att UNF ska skapa bättre mötesplatser och miljöer för
unga har pågått under året och är ett långsiktigt arbete med UNF:s roll i utvecklandet av
nykterhetsrörelsens hus.
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Globalt
Under sommaren skickade UNF en stor delegation till Actives kongress på Island, där många
medlemmar odlade ett intresse för det globala arbetet. Genom Global Youth Empowement
Weekend, GYEW, så fångades idéer och medlemmar upp i de globala frågorna. En
jubileumsfest för samarbetet mellan UNF och Adic Sri Lanka ska genomföras under
november.
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Diskussion: syfte med personal
Inledning/bakgrund
På kongressen 2011 så var det en stor diskussion kring fördelningen av fältkonsulenter.
Diskussionens spretighet var utgångspunkt för att förbundsstyrelsen ett uppdrag att utreda
vilket motiv som ligger bakom att ha anställda, med betoning på fältkonsulenter. Detta för att
i större utsträckning ha en gemensam syn för vad som motiverar anställda.
Utredningen
Organisationsutskottet, som ägde frågan, valde att ge Vidar Aronsson (sammankallande),
Astrid Wetterström och Dennis Karlsson i uppdrag att genomföra utredningen. Gruppen
har haft ett första möte. Detta är utgångspunkt för detta underlag.
Målsättning med utredning
För att arbetet ska bli relevant och användas, bör resultatet vara en central del och
utgångspunkt i fältkonsulentsystemet. Ett resultat som preliminärt kallas ”principer för
anställdas roll och uppgift i UNF-landet”. Därför är ambitionen att redan i januari kunna
presentera ett förslag på resultat som styrelsen kan ställa sig bakom.

Detta underlag presenterar ett första resonemang om framgångsfaktorer för
konsulentrollen i distrikt idag, som blir utgångspunkt för en diskussion. Diskussionen avgör
sedan vad utredningen fortsätter att fokusera på.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera diskussionen, samt

att

be utredningen återkomma på styrelsens möte i januari med förslag på
”principer för anställdas roll och uppgift i UNF-landet”.

Vidar Aronsson
Stockholm, 2012-10-29
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Framgångsfaktorer
För att prata om vad fältkonsulenter gör bra är det intressant att se när det går bra och när
det går dåligt. Det utredningen försökt göra under denna rubrik är att identifiera några roller
som vi sett som centrala att hitta balans i, med målsättning att resultatet ska vara
kostnadseffektivt, långsiktigt och ha hög kvalité.
Detta får samtidigt balanseras med vetskapen att resurser i form av personal och ekonomi är
starkt begränsat, men att ideellt engagemang i större utsträckning kan komma till nytta.
Dessa framgångsrika roller/arbetsuppgifter beskriver vi som följer:
•

Distriktsstyrelsens tjänsteman
Konsulenten intar både en beredande roll, som tillsammans med
distriktsordföranden, ser till att agenda, underlag och förberedelser inför
styrelsemöten finns och håller tillräckligt hög kvalité. Den ser till att styrelsen
antar centrala arbetsuppgifter genom att ställa rätt frågor. Konsulenten ser sig
som ansvarig verkställande tjänsteman av styrelsens beslut och ser till att följa
upp att arbetet löper på. Rollen påminner på flera sätt hur generalsekreterare
förhåller sig till förbundsstyrelsen

•

Fast punkt i nätverk med andra aktörer
Konsulenten bygger medvetet och strategiskt professionella relationer och
upprätthålla dem, med ex anställda i övriga rörelsen, bidragsgivare och
drogsamordnare i kommuner. Detta i syfte att möjliggöra verksamhet och
bevaka UNF:s intressen.

•

Säkrar upp det regelbundna arbetet
Konsulenten tar ansvar för det regelbundna arbetet med att arbetet flyter på.
Detta genom att ha koll på tidsplan, viktiga deadlines, ekonomiadministration
och följer upp utvecklingsarbetet.

•

Det relationsbaserade ledarskapet
Konsulenten har taktiskt utvalda relationer med 15-20 medlemmar som är
förenings/distriktsaktiva där konsulenten intar en coach-liknande roll. Istället för
att vara vän eller i centrum, så möjliggör den att dessa människor genomför
verksamhet, får stå i centrum och växa som människor.

Riskfaktorer
Precis som det finns roller som anställda intar som är grunden för resultatmässigt
framgångsrikt arbete, så finns det roller en konsulent kan inta som är riskfaktorer för dåligt
resultat i arbetet.

3 (3)

Utredningen vill här belysa några sådana roller som vi bedömt som relevanta att prata om:
•

Leda/utveckla verksamheten
Konsulenten står i centrum, har helhetsansvar och övergripande ansvar för ny och
regelbunden verksamhet. Konsulenten delegerar sedan till ideella som genomföra
konkreta uppgifter. Konsulenten är också den som utvecklar ny spännande
verksamhet.

•

Deltagare i verksamheten
Konsulenten åker ut och besöker föreningsträffar, utbildningar och annat som
ordnas av ideella som åskådare och deltagare.

•

Göra sig själv outbytbar
Konsulenten bygger upp kompetens, kunskap och system som gör det svårt och
nära omöjligt för andra att kliva in och göra samma arbetsuppgift. Ideella upplever
konsulenten som bärande av hela UNF och kan inte se att någon annan kan göra
samma uppgifter.

Frågeställningar till förbundsstyrelsen
Utifrån framgångsfaktorer och riskfaktorer tycker utredningen att det vore intressant om
förbundsstyrelsen diskuterade följande frågeställningar:
•

Reflektioner på beskriven lägesanalys – kräver den komplettering?

•

Utifrån beskriven lägesanalys i form av framgångs-/riskfaktorer vilka syften/motiv har
anställningar i UNF-landet?

•

Vilka konsekvenser får en sådan här definition av framgångs-/riskfaktorer?

Beslutsärende
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Fastställande av per capsulam-beslut
Det nedan återgivna beslutsunderlaget cirkulerade bland förbundsstyrelsens ledamöter,
förutom Mårten Malm som var jävig, den 18-19 oktober för beslut per capsulam. Beslutet
blev jakande.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

fastställa det per capsulam fattade beslutet, samt

att

notera till protokollet att förbundsstyrelsen per capsulam fattat beslut om att
arvodera Mårten Malm i enlighet med av kongressen beslutat heltidsarvode
för tidsspannet två månader med start 22 oktober, samt att ge Lina Boberg i
mandat att teckna avtal med Mårten Malm om arvodets natur och ramar.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-07
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Beslut per capsulam angående tidsbestämt arvode för
värvning
Utskickat torsdagen den 18 oktober till UNF:s förbundsstyrelse för beslut för beslut över
mejl.
Bakgrund
På styrelsens möte i september 2012 gavs Linda Engström, Vidar Aronsson och Astrid
Wetterström ansvar och mandat att styra upp och säkerställa operativt arbete med UNF:s
medlemsmål. Detta framförallt i hänsyn till värvning och betalning av medlemsavgift.
Styrelsen markerade också att detta är ett väldigt prioriterat arbete.
Åtgärdsanalys
Flera åtgärder har gjorts för att säkerställa att UNF i år ökar både i totala medlemsantal och i
antal betalande medlemmar. Gruppen som på septembermötet fick mandatet har dock
identifierat att flera distrikt saknar rätt attityder, erfarenheter och förmågor för att angripa
frågorna.
Med detta som utgångspunkt såg gruppen att det kunde vara intressant att hitta en lösning
för att få loss en kraft som kunde besöka distrikt och inspirera till och delta i
värvningsinsatser.
Arbetsgruppen identifierade också att styrelsen från kongressen fått mandat för två
heltidsarvoderingar i UNF men att vi inte utnyttjat hela denna resurs hitintills. Inom detta
beslut fanns ram som täcker två heltidsmånader för arvode, för aktuell period detta år.
Förslag
Med detta som utgångspunkt förslår arbetsgruppen att styrelsen använder utrymmet för
styrelsearvode och arvoderar styrelseledamoten Mårten Malm för att arbeta med
värvningsfrågan under två månader, med start 22 oktober. Något som motiveras av hans
värvningserfarenheter sitt arbete i förebyggsutskottet och att han har möjlighet att ta ett
sådant uppdrag för aktuell tidsperiod.
Därför föreslås förbundsstyrelsen besluta

att

arvodera Mårten Malm i enlighet med av kongressen beslutat heltidsarvode
för tidsspannet två månader med start 22 oktober, samt

att
och ramar

ge Lina Boberg i mandat att teckna avtal med Mårten Malm om arvodets natur

Beslutsärende
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Stadgetolkning ärende ”Sverigedemokraterna”
Inledning/bakgrund
I slutet av augusti fick förbundsstyrelsen en förfrågan om stadgetolkning. Det då gällande
lägesbeskrivning som motiverade stadgetolkningen var en medlem som uttyckte sin
politiska övertygelse som nationalist och förespråkande av Sverigedemokratisk politik.
Detta i förhållande till sitt medlemskap i UNF gjorde att Benjamin Boman, skickade in
följande stadgefrågor:
1) Utgör medlemskap i Sverigedemokraterna eller Sverigedemokraternas
Ungdomsförbund grund för uteslutning ur Ungdomens Nykterhetsförbund?
2) Utgör företrädarskap, dvs. förtroendepost i ideell förening eller i allmän
beslutande församling, för/inom Sverigedemokraterna eller
Sverigedemokraternas Ungdomsförbund grund för uteslutning ur
Ungdomens Nykterhetsförbund?
3) Utgör en nationalistisk övertygelse och en övertygelse om att invandringen
till riket bör tyglas, i sig grund för uteslutning ur Ungdomens
Nykterhetsförbund?
4) Utgör en nationalistisk övertygelse i kombination med en önskan om ett
"mer homogent Sverige utan islamism" i sig grund för uteslutning ur
Ungdomens Nykterhetsförbund?
5) Hur bär en förening sig åt för att utesluta en s.k. "lokal medlem", och vilka
regler gäller för ett sådant uteslutningsärende, i brist på explicit
stadgereglering därom?
Beredning
Detta ärende har efter muntlig föredragning diskuterats på styrelsens möte i september, där
Vidar Aronsson fick mandat att bereda frågan djupare och mer ingående. Kontakt har förts
med IOGT-NTO och andra idéburna organisationers analys av liknande dilemman har också
tagits i beaktning för att berika resonemanget.
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Förändrat läge
Den medlem som var anledning till begäran av stadgetolkning är inte längre medlem i UNF.
Därför är frågorna extra principiella och denna begärda tolkning ska därför inte ta förhålla sig
till något specifikt fall.
Stadgetolkning
Jag, i rollen av beredning av stadgetolkning, ser tre olika moment i stadgetolkningen. Dessa
är:
1. Kan medlemskap/förtroendeuppdrag i parti vara anledning för uteslutning?
2. Kan personlig övertygelse/åsikt vara anledning för uteslutning?
Först om svaret på någon av dessa två blir jakande bör diskussion ske kring de ovan
nämnda åsikterna/värderingarna
3. Vad gäller vid lokalt uteslutningsärende?
Medlemskap/förtreondeuppdrag i parti som orsak för uteslutning
Det vi kan hämta i stadgan som är av extra intresse inför denna problematik är:
•

§1:1 Organisaiton där vi kan läsa ”[…] UNF är religiöst neutralt och par- tipolitiskt
obundet. […]”.

•

§1:4 Medlemslöfte ”[…] Som medlem i UNF lovar jag att arbeta för ett bättre
samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program. Därmed lovar jag
att leva helnyktert, det vill säga att inte använda alkoholdrycker med högre
alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter med berusande effekt.
[…]”.

•

§ 1:6 Medlemskapets upphörande ”[…] En medlem som uppenbarligen motverkar
UNF:s syften som de framgår av IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program kan
också uteslutas. Beslut om detta kan bara fattas av förbundsstyrelsen.[…]”.

Utifrån dessa två paragrafer föreslår jag följande stadgetolkning:
Att konsekvent utesluta medlemmar med hemort i ett parti eller tillhöra en kyrka/religion är
svårt att hitta stöd för med tanke på att ett sådant förhållande till enskilt parti skulle per
definition göra oss mindre partipolitiskt oberoende. Vidare är det inte rimligt att hävda att
bara medlemskapet eller förtroendeuppdrag för en organisation som har vissa värderingar,
skulle innebära att man ”uppenbarligen motverkar UNF:s syften”.
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Personlig åsikt/övertygelse som orsak för uteslutning
De två senare delarna som var hämtade ur stadgar ovan bör även här vara grund för tolkning.
Förutom det kan detta vara intressant
•

§ 1:6 Medlemskapets upphörande ”[…] En medlem som har brutit mot det som sägs
om helnykterhet i medlemslöftet kan uteslutas. Beslut om detta fattas* av styrelsen i
medlemmens förening eller av förbundsstyrelsen efter samråd med föreningen.
[…]”

Utifrån dessa två paragrafer föreslår jag följande stadgetolkning:
Det är tydligt att det i stadgan görs en distinktion mellan delen i medlemslöftet som handlar
om helnykterhet och delen som handlar om grundsatser och program. På så sätt att
personligt handlande/beteenden när det gäller helnykterheten kan vara orsak för
uteslutning, men när det gäller grundsatser och program krävs att medlem ”uppenbart
motverkar”. Något som bör tolkas som att det senare kräver handling av
samhällsförändrande karaktär som kan bevisas. Det finns dessutom inte alltid ett samband
mellan attityder/värderingar och handling/beteende, därför är det omöjligt att säga att
åsikter per definition betyder att man handlar på ett sätt som ”uppenbart motverkar” UNF:s
syfte.
Lokalt uteslutningsärende
Den stadga som framförallt är relevant här är:
•

§ 1:6 Medlemskapets upphörande: ”[…] En medlem som har brutit mot det som sägs
om helnykterhet i medlemslöftet kan uteslutas. Beslut om detta fattas* av styrelsen i
medlemmens förening eller av förbundsstyrelsen efter samråd med föreningen. En
medlem som uppenbarligen motverkar UNF:s syften som de framgår av IOGT-NTOrörelsens grundsatser och program kan också uteslutas. Beslut om detta kan bara
fattas av förbundsstyrelsen. Den medlem som har uteslutits ska informeras om
beslutet. Om beslutet har fattats av förbundsstyrelsen ska också den uteslutna
medlemmens förening informeras. Om beslutet har fattats av föreningsstyrelsen
kan medlemmen överklaga beslutet till förbundsstyrelsen inom en månad efter att
medlemmen har informerats om uteslutningen. Förbundsstyrelsen kan då upphäva
beslutet.”

Utifrån dessa två paragrafer föreslår jag följande stadgetolkning:
Stadgan är ganska tydlig i att uteslutning kan ske lokalt men bara i fall där medlemslöftet
överträtts rörande helnykterheten. I dessa fall ska medlemmen informeras och har rätt att
överklaga beslutet till förbundsstyrelsen inom en månad efter att medlemmen fått
informationen om uteslutningen. Förbundsstyrelsen kan då välja att upphäva beslutet. Men
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om frågan rör att medlemmen ”uppenbarligen motverkar UNF:s syften” kan enbart
förbundsstyrelsen hantera ärendet.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

ställa sig bakom underlagets förslag på tolkning, samt

att

anse denna tolkning utgöra svar på Benjamin Bomans förfrågan

Vidar Aronsson
Stockholm, 2012-10-29

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 8c

Kongresshandlingar
Bakgrund
Till kongressen kommer UNF:s förbundsstyrelse lägga ett antal förslag. Några saker finns
stadgat och några saker väljer vi själva att lyfta.
Analys
Med denna bilaga fastställer förbundsstyrelsen vilka förslag vi vill lägga till kongressen samt
processen för framtagandet av dessa.
Under november tilldelas ett antal grupper eller personer ett antal olika förslag som ska
läggas till kongressen. Dessa grupper ska till januariFS skriva ett diskussionsunderlag med
utvärderande karaktär. Vad som fungerat bra och dåligt resoneras fram, vägval identifieras
och förslag på inriktningsbeslut och principer finns i bilagan. En övergripande diskussion
sker i förbundsstyrelsen och FS ger input till det fortsatta arbetet. Till marsFS återkommer
samma grupp med ett konkret utkast på kongressförslag. FS diskuterar och tar beslut.
Gruppen tillsammans med kansliet modifierar förslagen utifrån FS beslut och förslaget stöts
och blöts på förfesten en vecka senare. Därefter återtar gruppen arbetet och lägger ett
konkret förslag till majFS. Målet är att vi i maj bara diskuterar konkreta förslag eller
motförslag, inga övergripande resonemang.
Några handlingar frångår denna process.
De grupper som inte är givna är den som ska arbeta med Arbetsplanen och
Fältkonsulentsystemet. Förslagsvis sitter det tre till fyra personer i dessa grupper. I
arbetsplansgrupper sitter det med fördel personer som arbetat med ta fram förbundets
arbetsplan tidigare samt de som planerar att sitta även nästa mandatperiod. I gruppen som
arbetar med fältkonsulentsystemet behövs kunskap om vilken effekt olika
fältkonsulentsystem haft samt bred kunskap om hur landet ser ut. I denna grupp krävs även
arbetsledares åsikter.
Resultat
Alla ärenden i bokstavsordning:
Ärende

Ansvarig

JanFS

MarsFS

MajFS

Arbetsordning

Kongressgruppen

Utvärdering

Utkast

Färdigt förslag

Arbetsplan

Tillsatt grupp

Utvärdering

Utkast

Färdigt förslag
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Bildningssystem

Organisationsutskottet

Utvärdering

Utkast

Färdigt förslag

Budget

Kassören

Utvärdering

Utkast

Färdigt förslag

Demokratiplattform

Programkommissionen

Utkast

Färdigt förslag

Drogpolitiskt
program

Drogpolitiska
utskottet

Utkast

Färdigt förslag

Ekonomiska
rapporter

Kassören

Fältkonsulentsystem
+ principer om varför
anställda i UNF

Tillsatt grupp

Internationell
plattform

Utvärdering

Fastställs
Utvärdering

Utkast

Färdigt förslag

Globala
utskottet

Utkast

Färdigt förslag

Jämställdhetsbokslut

Sociala
utskottet

Former
diskuteras

Färdigt förslag

Medlemsavgift

Förebyggsutskottet

Färdigt förslag

Medlemskort
(utred.)

Förebyggsutskottet

Färdigt förslag

Motionssvar

FS

Författas

RS - ersättningar
ombud/utskott

Styrgruppen

Färdigt förslag

RS - framtida
kongresser

Styrgruppen

Färdigt förslag

RS - Grundsatser

Malin Thorson

Färdigt förslag

RS - Tobakspolicy

Styrgruppen/
Linda A

Färdigt förslag

RS - övriga förslag

Styrgruppen

Färdigt förslag

Solidaritetsplattform

Programkommissionen

Utkast

Färdigt förslag

Verksamhetsberättel
se

Sekreteraren

Former
diskuteras

Antas

Övriga ersättningar

Kassören

Färdigt förslag
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Uppföljning
Efter novFS är det dags att sätta igång arbetet och återkomma beroende på fråga.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

fastställa att ovanstående förslag ska läggas till kongressen i Borås 2013

att

fastställa tidsplanen enligt ovan

Linda Engström
Stora Essingen, 2012-11-06

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 8d

Utskottshelg
Bakgrund
Under året har förbundsstyrelsen i både formella och informella sammanhang diskuterat
hur vårt arbete kan organiseras. En av frågorna som berörts är hur arbetet med utskott kan
fungera på bästa sätt. Ett förslag som nämnts av flera är att ha en utskottshelg då samtliga
utskott samlas på en plats för att arbeta ihop sig för den första äskningsprocessen.
Analys
Antalet sökande till utskotten ligger inte på en önskvärd nivå och en analys som gjorts är att
utskottens medlemmar och deras roll behöver synliggöras och fås att känna viktig och
meningsfull. Det finns också en tendens till stuprörstänkande där utskott inte samarbetar
med varandra och där FS-ledamöter inte har kontakt med medlemmar i andra utskott.
Traditionellt sett har de flesta utskott haft fysiska möten mellan förbundsstyrelsens möten i
september och november. Det här förslaget handlar alltså om att försöka koordinera dessa
möten till en och samma plats. Detta skapar möten mellan utskott, bättre möjlighet för
samordning och gemensamma aktiviteter och kan bidra till att statusen på utskottsarbetet
höjs. Nackdelen med en gemensam helg är att det blir svårare att hitta ett datum då alla kan.
Förslag på datum som kan fungera för hösten 2013 är helgen vecka 41 eller annars helgen
vecka 42.
Förslag
Med den här bilagan vill jag ge förbundsstyrelsen möjlighet att diskutera om det finns ett
värde av en gemensam utskottshelg och att i så fall sätta ett datum för denna.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

till mötesplanen för 2013 lägga till en utskottsarbetshelg den 11-13 oktober.

Malin Thorson
Göteborg, 2012-11-06

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 8e

Ändrad medlemsavgiftsperiod
Bakgrund
Just nu får medlemmar värvade fr.o.m. den 1 september och framåt en förlängd första
aviperiod, som sträcker sig över 16 månader istället för 12 månader. Om man blir medlem,
och betalar medlemsavgiften, under årets sista fyra månader räknas man alltså som
betalande medlem hela nästföljande år.
Vårt bidrag till Ungdomsstyrelsen beror (bland annat) på antalet bidragsgrundande
medlemmar. Ett av kraven för att en medlem ska räknas som bidragsgrundande är att hen
under det aktuella året på något sätt bekräftat sitt medlemskap. För de allra flesta sker detta
genom betalning av medlemsavgiften (avgiftsbefriade NSF:are och livstidsmedlemmar
bekräftar via e-post).
Från och med ansökningsåret 2012 är det inte längre tillåtet att räkna andra betalningar än de
som faktiskt gjorts under underlagsåret. Den här gången begärde vi dispens men den gubben
går inte igen. Med andra ord är det dags att se över våra rutiner.
Analys
Alternativen är att behandla alla nyinträdda på samma sätt som vi idag behandlar
avgiftsbefriade NSF:are och livstidsmedlemmar, eller att korta aviperioden till att alltid vara
ett helt kalenderår. Det tidigare tar mycket tid i anspråk, känns ganska oprofessionellt, och
har relativt låg svarsfrekvens. Det senare förslaget innebär att man betalar en medlemsavgift
per år, vilket inte känns som en orimlig princip, och är helt förenligt med vårt nuvarande
system.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

aviperioden för medlemskap i UNF fr.o.m. 2013 ska vara den 1 januari-31
december.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-10-15

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 8f

Budget 2013
Kongressen 2011 beslutade om en budget för UNF för åren 2012 och 2013. Förbundsstyrelsen
reviderar budgeten för kommande år varje förbundsstyrelsemöte i november. Detta för att
budgeten ska vara så uppdaterad och korrekt som möjligt.
Förutom revidering budgeten i sin helhet så ägnar sig förbundsstyrelsen specifikt åt
budgetposten ”Projektmedel” där medlen ska fördelas på de olika projekt
förbundsstyrelsens utskott har inkommit med i sina taktiska planer. Både förslag till budget
för 2013 och de taktiska planerna finns bifogat.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

diskutera och besluta om projekten i de taktiska planerna, samt

att

anta budgeten för UNF 2013.

Lina Boberg
Nykterhetsvännernas Studenthem i Uppsala, 2012-11-02
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Huvudbudget 2013
Intäkt
Medlemsavgifter
Bidrag - Socialstyrelsen
Bidrag - Ungdomsstyrelsen
Bidrag - Svenska spel
Miljonlotteriet
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning till förmån för IA
Summa intäkter:

Kongressbeslut Revidering Underbudget
350 000 kr
350 000 kr
700 000 kr
700 000 kr
700 000 kr
700 000 kr
1 500 000 kr 1 500 000 kr
20 000 000 kr 20 000 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
23 480 000 kr 23 480 000 kr

Kostnad
Förbundsorganisation - Styrelse
Förbundsorganisation Kanslikostnader
Förbundsorganisation - Medlem
Förbundsorganisation - Övrigt
Stöd till landet - Fältkonsulenter
Stöd till landet - Pengar
Stöd till landet - Information och
material
Verksamhet - Kursverksamhet
Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Verksamhet - Kongress
Summa kostnader:
Verksamhetsresultat:

-1 186 000 kr

586 500 kr

Avskrivningar - Inventarier
Resultat efter avskrivningar:

-250 000 kr
-1 436 000 kr

-249 999 kr
336 501 kr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster:

250 000 kr
-12 000 kr
-1 198 000 kr

250 000 kr
-12 000 kr
574 501 kr

500 000 kr

500 000 kr

Upplösningar
Avsättningar
Upplösning av specifika
nykterhetsfrämjande medel
Avsättning av specifika
nykterhetsfrämjande medel
Budgeterat årsresultat efter
bokslutsdispositioner:

1 281 500 kr

1 187 500 kr

1

4 117 500 kr
655 000 kr
1 536 000 kr
7 612 000 kr
3 260 000 kr

3 625 000 kr
490 000 kr
1 486 000 kr
6 390 000 kr
3 390 000 kr

2
3
4
5
6

1 279 000 kr 1 360 000 kr
1 510 000 kr 1 450 000 kr
2 215 000 kr 2 215 000 kr
1 200 000 kr 1 300 000 kr
24 666 000 kr 22 893 500 kr

7
8
9

20 000 000 kr 19 357 171 kr
-20 000 000 kr

-20 000 000
kr

-698 000 kr

431 672 kr
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Underbudgetar

Kongressbeslut

Förslag

1. Förbundsorganisation - Styrelse
Arbetsvecka
Utbildningspengar
Sammanträden
Styrelsearbete
Arvode
Summa

90 000 kr
16 500 kr
200 000 kr
350 000 kr
625 000 kr
1 281 500 kr

90 000 kr
16 500 kr
220 000 kr
300 000 kr
561 000 kr
1 187 500 kr

2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal
Utbildning
Personalkostnader
Telefonkostnader
Resekostnader
Summa

120 000 kr
3 757 500 kr
70 000 kr
170 000 kr
4 117 500 kr

150 000 kr
3 350 000 kr
45 000 kr
80 000 kr
3 625 000 kr

25 000 kr
350 000 kr
100 000 kr
150 000 kr
30 000 kr
655 000 kr

25 000 kr
200 000 kr
85 000 kr
150 000 kr
30 000 kr
490 000 kr

4. Förbundsorganisation - Övrigt
Köpta tjänster IOGT: Hyra och andra lokalkostnader
Köpta tjänster IOGT-NTO: IT-system
Köpta tjänster IOGT-NTO: ekonomisystem
Medlemsavgifter samarbetsorgan
Revision
Summa

586 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
150 000 kr
1 536 000 kr

586 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
100 000 kr
1 486 000 kr

5. Stöd till landet - Fältkonsulenter
Kontorshyra
Utbildning
Resekostnader
Telefonkostnader
Personalkostnader
Summa

500 000 kr
250 000 kr
450 000 kr
95 000 kr
6 317 000 kr
7 612 000 kr

450 000 kr
350 000 kr
300 000 kr
90 000 kr
5 200 000 kr
6 390 000 kr

6. Stöd till landet - Pengar
Kursgårdsfond
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Pengar att söka
Resor mellan fadderdistrikt
Värvarpremier
Summa

150 000 kr
200 000 kr
1 000 000 kr
1 200 000 kr
660 000 kr
40 000 kr
10 000 kr
3 260 000 kr

150 000 kr
300 000 kr
1 000 000 kr
1 200 000 kr
700 000 kr
40 000 kr
0 kr
3 390 000 kr

704 000 kr

760 000 kr

3. Förbundsorganisation - Medlem
SMS-betalning av medlemsavgift
Medlemsregister - system
Administration
Utskick
Medlemsförsäkring
Summa

7. Stöd till landet - Information och material
Medlemstidning
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Hemsida
UNF-shop
Materialproduktion
Klättervägg & Spaceball
Summa

35 000 kr
150 000 kr
350 000 kr
40 000 kr
1 279 000 kr

50 000 kr
150 000 kr
350 000 kr
50 000 kr
1 360 000 kr

8. Verksamhet - Utbildning
Julkurs
Höjdaren x 2
Distriktsstyrelsesamlingar
Distriktsordförande/Distriktskassörsnätverk
Förbundssamling
Specialisten
Projektbildaren
Summa

130 000 kr
300 000 kr
175 000 kr
255 000 kr
150 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
1 510 000 kr

130 000 kr
300 000 kr
250 000 kr
220 000 kr
100 000 kr
250 000 kr
200 000 kr
1 450 000 kr

250 000 kr

250 000 kr

350 000 kr
200 000 kr
1 200 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
40 000 kr
2 215 000 kr

350 000 kr
200 000 kr
1 200 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
40 000 kr
2 215 000 kr

9. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Vit jul
Grundbidrag IOGT-NTO-rörelsens Internationella
Institut
Insamlade medel
Projektmedel
Verksamhetsstöd Active
Politiska assistenter Bryssel
Påverkanspott
Summa
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Sammanställning av taktiska planer
för UNF:s 2013
av Lina Boberg
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Taktisk plan för Sociala utskottet 2013

“Jag är UNF”
Sociala utskottet: Karin Melbin, Linda Adolfsson, Marcus Thörn Damin, Gabriella Franzén | Handläggare:
Astrid Wetterström

Prioriterade mål
• Fortsatt arbete med målen i Jämställd organisation 2011, icke uppfyllda mål ska följas upp på
kongressen 2013.
• UNF arbetar aktivt för att bli en mer jämställd organisation.
• Förbundsstyrelsen ska till nästa kongress om en jämställdhetsmätning sker lägga fokus mer
på distrikt och erfarenhet inom rörelsen, ett mer aktivt arbete med jämlikhet inom
organisationen på ett djupare plan.
• 2 000 barn och unga som deltagit i stödgrupper erbjuds verksamhet och medlemskap i UNF.
• UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75 kommuner.
• 40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år.
• Alla föreningsstyrelser känner till UNF:s likabehandlings- och inkluderingsarbete.
• UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och engagerar
medlemmar.
• UNF skapar metoder för att i UNF inkludera underrepresenterade samhällsgrupper.

Alla mål/uppdrag
1. Fortsatt arbete med målen i Jämställd organisation 2011, icke uppfyllda mål ska följas upp på
kongressen 2013.
2. UNF arbetar aktivt för att bli en mer jämställd organisation.
3. Förbundsstyrelsen ska till nästa kongress om en jämställdhetsmätning sker lägga fokus mer
på distrikt och erfarenhet inom rörelsen, ett mer aktivt arbete med jämlikhet inom
organisationen på ett djupare plan.
4. Unga i missbruksmiljö får stöd och erbjuds nyktra frizoner i UNF.
5. 2 000 barn och unga som deltagit i stödgrupper erbjuds verksamhet och medlemskap i
UNF.
6. UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75 kommuner.
7. 50 procent av UNF:s medlemmar har kunskap om problematiken kring barn och unga som
växer upp i missbruksmiljöer.
8. UNF skapar opinion kring den skada barn och ungas utsätts för vid risk- och missbruk.
9. UNF deltar i två landsomfattande kampanjer/år för att uppmärksamma frågan om barn och
unga människor i missbruksmiljö.
10. 40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år.
11. UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor.
12. Alla föreningsstyrelser känner till UNF:s likabehandlings- och inkluderingsarbete.
13. UNF utvecklar verksamheten så den passar olika målgrupper.
14. UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och engagerar
medlemmar.
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15. UNF skapar metoder för att i UNF inkludera underrepresenterade samhällsgrupper.
Mål 1-3: Projekt 6
Mål 4-6: Projekt 7, Projekt 8, Projekt 9.
Mål 7: Projekt 7, Projekt 8, Projekt 10,Projekt 11.
Mål 8: Projekt 10.
Mål 9: Inga projekt
Mål 10: Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3, Projekt 4, Projekt 5, Projekt 8.
Mål 11: Projekt 1, Projekt 2, Projekt 4, Projekt 5, Projekt 8, Projekt 9, Projekt 11.
Mål 12: Projekt 5.
Mål 13: Inga projekt
Mål 14: Projekt 1, Projekt 2, Projekt 3, Projekt 4, Projekt 6.
Mål 15: Projekt 1, Projekt 2, Projekt 4, Projekt 5, Projekt 6.

Kort sammanfattning
Utskottet vill utveckla de teorier som finns idag och göra dem till praktiska metoder.
Kamratstöd, Ett hållbart engagemang och Inkludering ska vara hanterbart, begripligt och konkret för varje
enskild medlem i UNF så att dessa metoder kan skapa meningsfullt engagemang i UNF.

Övergripande budget
Projekt
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Projekt 5
Projekt 6
Projekt 7
Projekt 8
Projekt 9
Projekt 10
Projekt 11
Summa

Äskat belopp
53 300 kr
600 kr
47 500 kr
6 600 kr
0 kr
16 600 kr
0 kr
30 000 kr
65 000 kr
22 000 kr
15 500 kr
63 100 kr

Motivering - helhetssyn
Problematisering
Det största problemet just nu med de sociala frågorna är att det finns många “att”, i form av t ex material
och kunskap, men få “hur” i form av metoder och handledningar.
Ett hållbart engagemang
Det finns en rädsla för att sitta i styrelser då de som sitter i styrelser ofta gör allt inom
föreningen/distriktet. Ledare i UNF kan och hinner inte delegera i den utsträckning de skulle behöva. Det
saknas idag konkreta verktyg för delegering och uppdragsgivning till ideella. Det är svårt för många
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ledare att veta vem de kan delegera till. Det saknas idag verktyg för hur föreningarna kan skapa trygg och
stabil verksamhet genom kärnvärdena regelbundenhet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Inkludering
Normen i UNF är idag inte en norm som handlar om inkludering i tillräcklig utsträckning. Mainstream
UNF:aren är väldigt tydlig: vit och medelklass. Det finns en kompiskultur i vissa föreningar som är svår att
komma in i som ny medlem. Arrangörer följer inte UNF inkluderar i tillräcklig mån idag. Det pratas för lite
om inkludering i UNF och för lite fokus läggs på att luckra upp normen av UNF-medlemmen. Det finns
idag inga verktyg för att inkludera underrepresenterade grupper i UNF.
Kamratstöd
Begreppet Kamratstöd har glömts bort på många håll, trots att det finns behov och intresse av ämnet.
Kompisboken är en bra grund, men saknar en handledning om hur vi lokalt kan arbeta med Kamratstöd.
En stor brist är att det på många håll saknas en stadig, regelbunden verksamhet som ger trygghet och
rutin. Det gör det svårt att samarbeta med stödgrupper. Föreningarna behöver få en större förståelse
för betydelsen av begriplighet och regelbundenhet i verksamheten.
Utvärdering av tidigare år
Inkludering och Ett hållbart engagemang har nyligen tagits fram som sociala områden. Vi har börjat
utvärdera varför medlemmar lämnar UNF och ledarskapet är på väg att uppvärderas. ”UNF inkluderar”
har inte implementerats tillräckligt. Inkluderingsarbetet har halkat efter det senaste året, efter att
mångfaldsutredningen genomfördes.
De senaste åren har gått ut på att konkretisera Kamratstöd så att det blir begripligt för medlemmar hur
de kan arbeta med det. Många medlemmar har fått kunskap om Kamratstöd genom utbildningar och
arrangemang de senaste åren.

Lösning – åtgärder.
Ett hållbart engagemang

•
•
•
•

En arbetsgrupp som kanaliserar medlemmars engagemang genom att hitta uppdrag för
engagerade och engagerade för uppdrag.
En utåtriktad plattform och verktyg för att kanalisera engagemanget.
Detta leder till nya medlemmar som hittar uppdrag i UNF, fler aktiva medlemmar, större
meningsfullhet och det blir lättare för ledare i UNF att delegera.
KASAM-teorin blir till praktik genom att utskottet ser över hur verksamhet på UNF:s alla
nivåer kan bli bättre enligt teorin samt tar fram verktyg för detta.

Inkludering

•
•
•

Ta fram ett studiematerial med frågeställningar, med utgångspunkt i UNF inkluderar
och normkritik.
Använda studiematerialet på distriktsårsmöten, distriktsstyrelsesamlingar, kongressen.
Sprida studiematerialet genom distrikten, på t ex föreningsstyrelsesamlingar,
föreningsårsmöten etc.
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•
•
•

Ta fram en checklista för vad arrangörer och styrelser ska tänka på vid utbildningar,
arrangemang, kommunikation samt förslag på varierande umgängesformer,
mötesformer och kurspass (kanske som ett tillägg i arrangörspärmen).
Se över målen i Jämställd organisation 2011 och uppdatera dem vid behov.
Göra en djupgående mätning med fokus på kunskap, kultur, distriktstillhörigheten inför
Jämställdhetsbokslutet till kongressen.

Kamratstöd

•
•
•
•
•

Kamratstödsbegreppet behöver finnas med genom hela bildningssystemet, från
UNF:aren till Höjdaren så att det blir tydligt för medlemmar vad det handlar om.
Kompisboken behöver en tydlig handledning för att medlemmar ska kunna jobba med
dessa frågor i sina föreningar eller på kurser.
Samarbetet med stödgrupper behöver bli en tydlig metod så att den enskilde
medlemmen ska kunna starta ett sådant samarbete.
Genom att bjuda in stödgruppsdeltagare till midsommaraktiviteter och Julresan får vi
en bra koppling vidare till UNF:s verksamhet.
Genom en översyn av skolors arbete med BIM-frågor kan både stödet för de barn och
unga som har behov av det förbättras och opinion skapas för dessa frågor. Samt att
kamratstödsarbetet lokalt konkretiseras.

Riskanalys
•
•
•
•
•

Att intresset från stödgrupper och stabila föreningar inte synkar så att det inte finns
regelbunden verksamhet på de orter där stödgrupper är intresserade av samarbete.
Att UNF får fortsatt svårt att få in stödgruppsdeltagare i föreningsverksamheten.
Att normen i UNF är för stark, att vi möts av motstånd i UNF inför arbetet att bjuda in
underrepresenterade samhällsgrupper.
Att personer i styrelser inte kan eller vill delegera, och att det hindrar andra från att
engagera sig, vilket gör risken större för att styrelsepositioner ska få dåligt rykte i UNF.
Genom en översyn av skolors arbete med BIM-frågor kan både stödet för de barn och
unga som har behov av det förbättras och opinion skapas för dessa frågor. Samt att
kamratstödsarbetet lokalt konkretiseras.

Verksamhet för nästkommande år
Verksamhetsområden
Ett hållbart engagemang, Inkludering och Kamratstöd är de sociala frågornas tydliga byggstenar i UNF.
Dessa områden skapar tillsammans en ständig utveckling i UNF på alla plan, allt från en bredare och
starkare medlemsbas till individens personliga utveckling.

Område: Ett hållbart engagemang
För att medlemmar ska trivas i UNF krävs det att de hittar sin plats/uppgift. Att hitta det kan förklaras
med att du känner att du kan hantera situationen, du vet vad som förväntas av dig, du vet när saker
händer och på vilket sätt, dina uppdrag känns meningsfulla och du känner dig viktig. Detta behöver tas
ner i en konkret metod så att varje medlem ska ha en chans att uppnå den känslan. Utöver att enkäten
med medlemskapet kommer att visa på indikationer att arbeta vidare med, ser vi också att ett samarbete
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med Volontärbyrån kommer att stärka vårt arbete med Ett hållbart engagemang. För att sprida en känsla
av UNF som helhet och synliggöra lokalerna som tillsammans med människorna håller ihop
verksamheten vill vi göra en turné där människor och lokaler värvar nya medlemmar och visar upp UNF:s
gemenskapsanda.

Projekt 1 – Mer ideell kraft
Konkret projektbeskrivning: IOGT-NTO har redan idag ett samarbete med Volontärbyrån som vi kan
gå med i. Det blir då ett tydligt samverkansprojekt med övriga rörelsen, speciellt lokalt är detta en
fördel då många ideella uppdrag är gränsöverskridande, t ex Junisledare i UNF-ålder eller IOGT-NTOmedlemmar som hjälper till i lokalen. Dessa uppdrag kan spridas genom sociala medier och via
distriktens hemsidor.
Portalen blir ett konkret delegeringsverktyg. Det är också ett sätt att locka nya medlemmar till UNF,
att de hittar specifika uppdrag som de vill genomföra. Speciellt personer som inte hittat
föreningsstrukturen innan. Det går att välja om de ideella uppdragen ska kräva medlemskap, men kan
också vara ett sätt att bjuda in nya så att de får se hur det är i nykterhetsrörelsen innan de tar ställning.
På så vis öppnar vi upp strukturerna på ett sätt som ändå inte hotar nykterheten. Det gör också att vi
väcker de inaktiva medlemmarna med spännande uppdrag.
För att introducera detta för lokalföreningar och distrikt behövs det en mindre grupp medlemmar
som känner ett ansvar för det, 3-4 personer med en utskottsmedlem. Gruppen ska jobba mestadels
på distans, men en dagsträff bör genomföras. Dessa ska etablera portalen i distrikten och som ett
verktyg att lära ut på t ex FSS:er. Det kan med fördel också sammanfalla med DSS:er eller andra
förbundsarrangemang där det finns utrymme för frågor kring Ett hållbart engagemang.
Volontärbyrån erbjuder skräddarsydda föreläsningar och stöd i arbetet med de ideella som vi kan dra
stor nytta av.
Resultat: Projektet syftar till att uppnå dessa kongressmål eller att åtminstone ta ett krafttag för att
skapa en ny metod, få kunskap från de som specialiserat sig i Ett hållbart engagemang och hitta nya
ingångar till UNF.
Kongressmål:

•
•
•
•
•

40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år
UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och
engagerar medlemmar
UNF skapar metoder för att i UNF inkludera underrepresenterade samhällsgrupper
UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor
UNF är 10 000 medlemmar

Utvärdering: Statistik som mäter t ex antalet uppdrag som läggs upp, hur många som har kommit in i
verksamhet via portalen, hur många nya medlemmar vi har värvat genom projektets kanaler.
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Projektbudget
Nummer

1
á

Årsavgift
Resor träff
Mat träff
Summa
Äskat belopp

150 000
1 000
100

Antal
1/3
3
3

Namn Mer ideell kraft
Intäkt
Kostnad
50 000
3 000
300
53 300

53 300

Ansvarig person: Linda Adolfsson

Projekt 2 – KASAM som metod
Konkret projektbeskrivning: KASAM-teorin, som är central i materialet UNF engagerar, behöver
utvecklas till en konkret metod i UNF. Såväl föreningarnas verksamhet som arrangemang på
förbundsnivå behöver anpassas efter dessa principer. Det vet vi. Nu behöver vi veta hur.
Medlemskapsutredningen kommer att visa på en del indikatorer som vi under 2013 vill jobba vidare
med. Den verksamhet och den kommunikation som finns idag ska utvärderas. Checklistor och
instruktioner för arrangörer, ledare och styrelser ska tas fram. Ett hållbart engagemang blir på så sätt
till praktik.
Dessa checklistor och instruktioner ska ses som bilagor till material som redan finns. Detta måste
självklart kommuniceras ut på ett tydligt sätt, framför allt till föreningar, som är närmast
medlemmarna, genom t ex FSS:er. För att genomföra detta vill utskottet tillsätta en arbetsgrupp som
kan ses två gånger under året för att diskutera dessa frågor och ta fram konkreta metoder. De här
frågorna är komplexa och ibland abstrakta, varpå detta arbete behöver det mänskliga mötet. I övrigt
kan mycket av arbetet göras på distans, mellan träffarna.
Resultat: Detta projekt syftar till att åtminstone komma en bit på vägen med dessa mål och skapa en
förutsättning för att lyckas med detta i framtiden. Det konkreta resultatet kommer att synas i
instruktioner och checklistor som med fördel kan ingå i arrangörspärmen och distriktspärmen, samt
i den föreningsportal organisationsutskottet arbetar med.
Kongressmål:

•
•
•
•
•

40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år
UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och
engagerar medlemmar
UNF skapar metoder för att i UNF inkludera underrepresenterade samhällsgrupper
UNF är 10 000 medlemmar
UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor
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Utvärdering: Detta år ser vi att det viktiga är att konkretisera teorin och skapa metoder, att sedan
utvärdera dessa blir något nästa utskott får arbeta vidare med.
Projektbudget
Nummer

KASAM som
Namn metod
Intäkt
Kostnad

2
á

Resor
Mat
Tryckkostnad
Summa
Äskat belopp

Antal

1 000
100

6
6

6 000
600
10 000
16 600

6 600

Ansvarig person: Linda Adolfsson

Projekt 3 – UNF på turné
Konkret projektbeskrivning: Värvarinspiratörer och utbyten mellan distrikt är beprövat i UNF. Senast
vi var på turné var Europaturnén då UNF-are besökte medlemsorganisationer i Active.
Festivalturnéer har funnits men dessa har inte varit av sammanhängande karaktär. Under en vecka
kommer UNF-turnén äga rum och då ska ett gäng UNF:are stötta lokala värvningsinsatser och testa
så många föreningslokaler som möjligt.
Resultat: Projektet syftar till att knyta ihop värvning med nyttan av föreningslokaler för att få fler som
stannar längre i UNF.
Kongressmål:

•
•
•

UNF är 10000 medlemmar
40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år
UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och
engagerar medlemmar

Utvärdering: Utvärderingen ska inkludera antal värvade, poängsättning av föreningslokaler samt en
årsvis uppföljning av dessa individer för att se hur länge turnégänget stannar i nykterhetsrörelsen.
Projektbudget
Nummer 3
á
Deltagaravgift
Resor
Mat

500
3 000
1 750

Antal
10
10
10

Namn UNF på turné
Intäkt
Kostnad
5 000
30 000
17 500
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Värvningsturnékit
Summa
Äskat belopp

5 000

1
5 000

5 000
52 500

47 500

Ansvarig person: Linda Adolfsson

Område: Inkludering
Inkludering är ett stort och komplext ämne som sätter stora krav på vår organisation. Vi vill därför
börja där vi kan börja, där öppningar finns. Materialet “UNF inkluderar” innehåller många bra saker
som tyvärr inte omsätts i praktiken i den mån det behövs. Det vill vi skapa verktyg för. UNF är bra på
att prata normkritik, men det är alltid svårare att kritisera den norm en själv tillhör. Det behöver vi
skapa utrymme för. En del av detta är också arbetet med Jämställdhetsmålen som inte får stanna vid
statistik, ett arbete vi vill utveckla under 2013.

Projekt 4 – Normkritik
Konkret projektbeskrivning: Med hjälp av medlemsenkäten har vi/kommer vi ha en mer klar bild över
hur normen ser ut i UNF. För många finns medvetenheten om hur normen i UNF ser ut. Vi behöver
diskutera närmare hur normen fungerar och gör så att vissa blir exkluderade, varför vi exkluderar och
hur vi praktiskt exkluderar människor från verksamhet. Vi behöver även diskutera om hur vi kan göra
UNF mer inkluderande så alla kan finna mening, trygghet och en plats i UNF. Eftersom de flesta
medlemmarna i UNF besitter olika privilegier utifrån kulturell bakgrund, funktionalitet, etnisk, och
social tillhörighet osv behöver vi diskutera hur det påverkar oss när vi bemöter nya medlemmar. Hur
kan vi öppna upp UNF så det blir för alla? Om en nykter samhällsförändring ska ske måste så många
som möjligt få chansen att finnas med i ramen för acceptabel UNF:are.
Med denna beskrivning finns det poänger med att hitta intresserade och engagerade medlemmar ur
olika föreningar och distriktsstyrelser från skilda delar av landet för att komma fram till enkla men
djupa problemformuleringar och diskussionsfrågor som skapar debatt och kan spridas vidare så det
blir en levande diskussion om vem som är acceptabel UNF:are och vilka vi är som UNF-:re och hur vi
kan öppna upp UNF så alla oavsett bakgrund, identitet eller position i samhället i övrigt kan vara med i
vårt förbund. Frågeställningarna diskuteras senare av samtalsledare i olika sammanhang som DSS,
DÅM, övriga arrangemang, föreningsstyrelsesamlingar. En grupp på 4 personer, med en från
utskottet, ska ta fram frågorna och ha ett ansvar för detta projekt. Gruppen träffas två gånger under
året.
Resultat: Att diskutera är en metod i sig och kommer att starta en idédebatt om inkludering i UNF.
Kongressmål:

•
•

UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och
engagerar medlemmar
UNF skapar metoder för att i UNF inkludera underrepresenterade samhällsgrupper
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•
•
•

40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år
UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor
UNF är 10 000 medlemmar

Utvärdering: Samtalsledare gör anteckningar från tillfällen då normkritk diskuterats och sedan görs
en sammanställning av dessa. Senare gör vi en ny medlemsenkät som eventuellt kan jämföras med
den förra för att se hur situationen förändras.
Projektbudget
Nummer 4
á
Resa
Mat
Summa
Äskat belopp

Antal

1 000
100

3x2
3x2

Namn Normkritik
Intäkt
Kostnad
6 000
600
6 600

6 600

Ansvarig person: Marcus Thörn Damin

Projekt 5 – Inkludering i praktiken
Konkret projektbeskrivning: ”UNF inkluderar” behöver omsättas i praktiken. Som det ser ut idag är
det bara ett dokument som folk känner till, men få använder sig av det i verksamheten. Vi behöver
skapa checklistor, instruktioner och lägga in detta i de material som riktar sig till arrangörer och
ledare i UNF. Detta sker i samråd med handikapporganisationer och andra lämpliga
samarbetspartners och knyts samman med de som organiserat kursen “De halvt dolda” i UNF. En
kurs om dolda funktionshinder och hur arrangörer kan anpassa verksamhet så den passar alla.
I samband med den utbildning som riktar sig till UNF:s anställda önskar utskottet ett tydligt inslag
med fokus på föreningars inkluderingsarbete så att fältkonsulenterna kan spela en nyckelroll i det
arbetet. Det är också viktigt att det når ut genom t ex DSS:er, DO- och DK-nätverk och på utbildningar
som arrangeras. Vi behöver ta ett samlat tag kring dessa frågor och se över hur detta kan
implementeras på alla verksamhetsnivåer i UNF. Först då kan alla individer delta i UNF-aktiviteter
utifrån sina individuella förutsättningar.
Resultat: Projektet syftar till att uppnå dessa kongressmål och skapa mer inkluderande verksamhet.

•
•
•
•
•

Alla föreningsstyrelser känner till UNF:s likabehandlings- och inkluderingsarbete
UNF skapar metoder för att i UNF inkludera underrepresenterade samhällsgrupper
40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år
UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor
UNF är 10 000 medlemmar

Utvärdering: Vi kan se utifrån de arrangemang/verksamhet som görs vilka alternativ som erbjuds och
hur väl detta följer UNF inkluderar efter att verktygen har använts några månader.
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Budget: Projektet kostar inget, då arbetet sker på distans och materialet är tänkt att finnas tillgängligt
digitalt. Implementeringen sker i de delar av bildningssystemet som redan har budget eller inom
andra kursers budget.
Ansvarig person: Linda Adolfsson

Projekt 6 – Jämställdhet
Konkret projektbeskrivning: Eftersom målet är en jämlik och jämställd organisation betyder det att vi
måste kartlägga nuläget och se hur vi kan arbeta med jämställdhet och jämlikhet i framtiden. Tidigare
har det genomförts jämställdhetsbokslut med kvantitativa förtecken, vilket betyder att data
framställs där det går att utläsa skillnader eller likheter utifrån olika frågeställningar.
Nästa steg är att kvalitativt genomföra det den kvantitativa undersökningen visar att vi har brister i,
men även undersöka och genomföra förbättringar på de områden som en kvantitativ undersökning
inte visar. För att arbeta med likabehandling utifrån funktionalitet, etnicitet, ålder och kön måste vi se
hur de samverkar och skapar olika former av värdehierarkier där vissa har mer tillträde till att ta plats
medan andra har mindre utifrån avvikande grupptillhörighet, position i eller utanför UNF och/eller
identitet.
Utifrån Jämställdhetsbokslutet från 2011, som visar på både likheter och skillnader utifrån
perspektivet kön, i uppdrag på förenings- distrikt- och förbundsstyrelsenivå, måste vi utveckla nya
metoder för jämlikhets och jämställdhetsarbete i UNF som sträcker sig bortom det direkt mätbara
som att kolla på fördelningen av uppdrag. Målet om en totalt jämlik och jämställd organisation är ett
arbete som aldrig slutar och därför finns det poänger med att skapa en grupp inom UNF som jobbar
med att ta fram nya jämställdhetsmål och praktiker.
Det finns även anledning att samverka med andra organisationer för att ta fram praktiska verktyg för
hur vi jobbar med de här frågorna på alla nivåer av förbundet. De som tidigare har varit nätverket
“Kön spelar roll” arbetar för att ta fram ett projekt som syftar mer mot en djupare metod för
jämlikhet och jämställdhet inom de medverkande organisationerna, där UNF redan är inbjudna att
delta. Detta kan vara en samarbetspartner.
Resultat: Ett jämställdhetsbokslut ska presenteras på kongressen tillsammans med uppdaterade mål
för framtida arbete inom jämställdhet och jämlikhet.
Kongressmål:

•
•
•

Fortsatt arbete med målen i Jämställd organisation 2011, icke uppfyllda mål ska följas
upp på kongressen 2013.
UNF arbetar aktivt för att bli en mer jämställd organisation.
Förbundsstyrelsen ska till nästa kongress om en jämställdhetsmätning sker lägga
fokus mer på distrikt och erfarenhet inom rörelsen, ett mer aktivt arbete med
jämlikhet inom organisationen på ett djupare plan.
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•
•
•

40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år
UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och
engagerar medlemmar
UNF skapar metoder för att i UNF inkludera underrepresenterade samhällsgrupper

Utvärdering: Jämställdhetsbokslut och Jämställdhetsmål presenteras på kongressen.
Projektbudget
Nummer 6
á
Resa
Mat
Samverkan mellan
organisationer
Summa
Äskat belopp

1 000
100

Antal
6
6

Namn Jämställdhet
Intäkt
Kostnad
6 000
600
10 000
16 600

16 600

Ansvarig person: Marcus Thörn Damin

Område: Kamratstöd
Kamratstöd har en lång historia i UNF och har gått lite upp och ner i aktivitet. Nu kommer vi från en
lågperiod som är på väg upp. Efterfrågan ökar från landet och en uppfräschning och stöttning för hur
det jobbas med praktiskt behövs. Med en expansion av kompisboken i form av ett
studiecirkelmaterial och satsning på midsommar som komplettering till Julresan så kommer
kunskaperna och kamratsstöds-aktiviteterna i UNF öka. Stödgruppssamarbetena ska fortsätta
utvecklas och kan nästa år kopplas ihop med midsommar- och julresor. En översyn av skolors arbete
med Barn i missbruksmiljö ger UNF chans att skapa opinion i frågan och ger oss som organisation bra
med uppmärksamhet.

Projekt 7 – Stödgrupper
Konkret projektbeskrivning: Ett strukturerat samarbete med stödgrupper är något som har funnits i
tankarna hos UNF länge men först det senaste året börjat ta form. Vi har insett att det behöver
byggas relationer med stödgruppsledarföreningar, skapa stabilitet i föreningar och göra metoden
för samarbetet tydligt. Vi har kommit en bra bit på vägen med relationsbyggandet och nu har vi
resten kvar.
För att få igång det så vill vi fortsätta att headhunta stabila föreningar där det också finns en erfaren
konsulent så att grunden är stabil. Vi ska ta fram en steg för steg metod för att sänka ribban och som
ska underlätta för detta att fortsätta en lång tid. Stödgrupper genomförs terminsvis så det gör det
perfekt att knyta ihop dem med midsommar-/julresa, därför vill vi även subventionera platser till
dessa.
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Resultat: 10 föreningar startar igång stödgruppssamarbeten under året.
Kongressmål:

•
•
•
•
•

Unga i missbruksmiljö får stöd och erbjuds nyktra frizoner i UNF.
2 000 barn och unga som deltagit i stödgrupper erbjuds verksamhet och
medlemskap i UNF.
UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75
kommuner.
50 procent av UNF:s medlemmar har kunskap om problematiken kring barn och
unga som växer upp i missbruksmiljöer.
UNF är 10 000 medlemmar

Utvärdering: Föreningarna rapporterar in hur många stödgruppsdeltagare de har kontaktat samt
vilka av dessa som kommit in i verksamhet och hur många av föreningsmedlemmarna som har varit
delaktiga.
Budget: Budgeten visar hur vi använder oss av de medel vi får från FHI.
Projektbudget
Nummer 7
á
Subventionerade platser
julresa
Bidrag Midsommar
FHI
Summa
Äskat belopp

Antal

7 500
25 000

Namn Stödgrupper
Intäkt
Kostnad

10
1

75 000
25 000
100 000
100 000

100 000

0

Ansvarig person: Karin Melbin

Projekt 8 – Julresa
Konkret projektbeskrivning: Även nästa år blir det så klart en julresa. Årets resa var väldigt populär
och vi fick tyvärr säga nej till många ansökningar. Västindien lockade många och vi tror på succé men
priset blev lite högre än vi tänkt från början och vi var tvungen att vara ute i lång tid före för
biljettbokningar. Detta gör det också svårare att koppla ihop resan med stödgruppssamarbeten. Vi
satsar därför på en bussresa som tidigare år för att få det mer flexibelt men vill även i år att fler ska få
möjlighet att åka då trycket har varit så högt de senaste åren. Flera tidigare kursledningar har påpekat
att de kurser som har haft ett stort antal både deltagare och ledare, har varit mer framgångsrika.
Eftersom vi även vill få med deltagare från stödgruppsverksamhet, finner vi det värdefullt att kunna
erbjuda så många som möjligt en kursplats. Att ha en stor ledargrupp är även ett extra stöd vid
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eventuella svåra situationer som kan uppstå. I utvärderingarna från tidigare år har önskemålen om en
för-träff varit stora och vi tror att det är något som kan förbättra julresan avsevärt.
Resultat: Julresan syftar till att erbjuda verksamhet för dem som inte vill vara hemma under julen,
som ju är en tradition med stark alkoholtradition. I år kommer vi att satsa ännu mer på att samarbeta
med stödgrupper, för att därefter kunna få med stödgruppsdeltagare på julresan, i enighet med
kongressmålet. Julresan innebär även att medlemmar stärks i sitt UNF-engagemang, vilket får fler
medlemmar att vilja stanna i organisationen. Deltagarna får i och med julresan verktyg för att på
hemmaplan själva arrangera kurser i kamratstöd, och på så vis sprider de kunskap om de sociala
frågorna. På så vis kan UNF nå de 300 utbildade i sociala frågor, vilket står som mål i arbetsplanen.
Kongressmål:

•
•
•
•
•
•

2 000 barn och unga som deltagit i stödgrupper erbjuds verksamhet och
medlemskap i UNF
UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75
kommuner
40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år
Unga i missbruksmiljö får stöd och erbjuds nyktra frizoner i UNF.
UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor
50 procent av UNF:s medlemmar har kunskap om problematiken kring barn och
unga som växer upp i missbruksmiljöer

Utvärdering: Julresan kommer att utvärderas både av samtliga deltagare samt av kursledning.
Budget: Vi söker extra medel utöver de 150 000 kronor som finns i budget.
Projektbudget
Nummer 8
á
Deltagaravgift
Ledaravgift
UNF-budget
Subvention stödgrupper
Deltagare
Ledare
Anslutningsresor (till buss)
Ledarutbildning
För-träff
Handkassa
Summa
Äskat belopp
Ansvarig person: Gabriella Franzén

Antal

3 000
1 500

20
5

7 500
7 500
7 500

10
30
7

Namn Julresa
Intäkt
Kostnad
60 000
7 500
150 000
75 000

292 500
30 000

225 000
52 500
7 500
10 000
20 000
7 500
322 500
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Projekt 9 – Midsommar
Konkret projektbeskrivning: I 20 år har vi nu genomfört Kamratstödsresor över jul. Resorna har varit
väldigt uppskattade för de som deltagit och har ett gott rykte utanför UNF. Jul är dock bara en av de
högtider som medför oro för barn och unga från dysfunktionella familjer. Idag görs det flera
aktiviteter på midsommar runt om i landet och dessa vill vi uppmuntra och utveckla.
Genom att stötta de föreningar och distrikt som är intresserade vill vi få fler och större arrangemang
på midsommar och mer inriktat på Kamratstöd. Upplägget har samma princip som specialisterna att
de genomförs lokalt men på uppdrag av förbundet. Vi söker därför upp tänkbara arrangörer för att
säkerställa genomförandet och de får stöttning ekonomiskt. Vi har i budgeten delat upp det i fyra
mindre arrangemang och ett större men detta kan justeras utefter vilka tänkbara arrangörer vi hittar.
Resultat: 4 mindre arrangemang och 1 större vid midsommar med deltagare från stödgrupper.
Kongressmål:

•
•
•
•
•

2 000 barn och unga som deltagit i stödgrupper erbjuds verksamhet och
medlemskap i UNF
UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75
kommuner
Unga i missbruksmiljö får stöd och erbjuds nyktra frizoner i UNF
UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor
UNF är 10 000 medlemmar

Utvärdering: Arrangörerna rapporterar in antal deltagare på aktiviteterna samt hur många av dessa
som kommit genom stödgruppssamarbeten.
Projektbudget
Nummer

9
á

Bidrag mindre
arrangemang
Bidrag större
arrangemang
FHI
Summa
Äskat belopp
Ansvarig person: Karin Melbin

Namn Midsommar
Intäkt
Kostnad

Antal

15 000

4

30 000

1

60 000
30 000
25 000
25 000

65 000

90 000
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Projekt 10 – Rapport
Konkret projektbeskrivning: Junis har i flera år gjort en översyn av stödgruppsverksamheten i
kommunerna och kommit ut med en rapport om detta varje år. Denna ger både mycket
uppmärksamhet för Junis och förbättrar situationen med stödgrupper över landet. Något som UNF
borde titta närmare på är hur skolor jobbar med BIM-frågor. Eftersom så få av de barn och unga som
lever med denna problematik får kontakt med det stöd som finns bör skolorna arbeta mer med detta.
Det finns undersökningar genomförda av t ex STAD, Stockholm förebygger Alkohol- och
Drogproblem och ett alternativ kan vara att sammanställa detta och göra en större medial spridning.
Ett annat är att göra en enkätundersökning mer riktat mot landets kommuner. Utskottet kommer
titta närmare på vilken metod som lämpar sig bäst för att uppnå resultat.
Resultat: En rapport kommer att spridas och skapa opinion, samtidigt som skolorna får upp ögonen
för problematiken och ser att de behöver arbeta med BIM-frågan.
Kongressmål:

•
•
•
•

50 procent av UNF:s medlemmar har kunskap om problematiken kring barn och
unga som växer upp i missbruksmiljöer
UNF skapar opinion kring den skada barn och ungas utsätts för vid risk- och missbruk
UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 200 gånger i nationella
mediekanaler
UNF uttalar sig lokalt om drogpolitik i 200 mediesammanhang

Utvärdering: Utvärdering görs genom att mäta antalet mediainslag samt delaktighet från
medlemmar lokalt.
Projektbudget
Nummer 10
á
Enkätutskick
Layout
Tryckkostnad
Summa
Äskat belopp

1 000

Antal
20 sidor

Namn Rapport
Intäkt

Kostnad
2 000
20 000
30 000
52 000

22 000

Ansvarig person: Karin Melbin

Projekt 11 – Kompisboken som studiecirkel
Konkret projektbeskrivning: Kompisboken har funnits länge och används i många
kamratstödskurser. Vi har dock upplevt att den inte är tillräckligt konkret för föreningarna och därför
kan en version av den i studiecirkelform underlätta. Upplägget ska vara så att du kan välja att både
göra en enstaka träff eller göra en hel studiecirkel.

21 (89)

Resultat: Om UNF ska uppnå att 50% av medlemmarna har kunskap kring barn och unga i
missbruksmiljö, behöver det tas fram konkreta metoder för hur föreningar och distrikt ska arbeta
med detta. Kompisboken är ett material som används ute i UNF-landet, och med ett studiematerial
kommer detta arbete att underlättas och göras mer begripligt.
Kongressmål:

•
•

UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor
50 procent av UNF:s medlemmar har kunskap om problematiken kring barn och
unga som växer upp i missbruksmiljöer

Utvärdering: De som använder materialet kommer att få delge sina synpunkter till den grupp som
satt ihop studiematerialet, varpå ändringar och förbättringar kan genomföras.
Projektbudget
Nummer

11
Á

Resa
Mat
Layout
Summa
Äskat belopp

Kompisboken som
Namn studiecirkel
Intäkt
Kostnad

1 000
100

15 500

Ansvarig person: Gabriella Franzén

Antal
5
5

5 000
500
10 000
15 500
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Med föreningsverksamheten i fokus
Taktisk plan för verksamhetsområdet organisation
Organisationsutskottet | Medlemmar: Vidar Aronsson, Lina Boberg, Malin Thorson & Linda Tjälldén |
Handläggare: Ulrika Jansson
Prioriterade mål
23 fungerande och självständiga distriktsstyrelser.
Föreningsutveckling
Utbilda 500 medlemmar i arrangörsskap och ledarskap.
Alla mål/uppdrag
UNF är en organisation där medlemmar utvecklas i entreprenörskap, arrangörsskap och ledarskap
• UNF skapar utbyten, nätverk och kunskapsspridning i och mellan alla distrikt.
Projekt 4, 13
• UNF genomför 100 regionala och lokala samarbeten.
Projekt 4, 6
• UNF utbildar 500 medlemmar i arrangörsskap och ledarskap.
Projekt 2, 4, 6, 8, 13
• UNF är en plats där unga människor utifrån sig själva utvecklas genom ansvar och folkbildning
Projekt 1, 7, 8, 11, 13, 14
• UNF genomför 70 000 studietimmar.
Projekt 4, 7, 8, 13
UNF:s förtroendevalda medlemmar deltar aktivt för att förbättra UNF:s organisationskultur
• UNF har 23 fungerande och självständiga distriktsstyrelser.
Projekt 13, 14
• UNF har 150 föreningar som rapporterar om genomfört årsmöte.
Projekt 5, 6, 11, 12
• 1 000 medlemmar deltar i något av UNF:s årsmöten.
Projekt 6, 11, 12
• UNF använder olika beslutsmetoder för att gynna beslutsprocessen och har inkluderande
mötesformer under organisationens årsmöten.
Projekt 5, 11
• 1 600 medlemmar går UNF:aren
• UNF har en levande och pågående intern idé- och utvecklingsdebatt
• UNF har tre fungerande verksamhetsnätverk varav ett riktar sig till 20-35 åringar
Övriga uppdrag: Ansvar för bildningssystem, intern kommunikation och övrigt distriktsstöd så som
distriktsbidrag.
Kort sammanfattning
Utskottet har utifrån en kartläggning av utmaningar valt att organisera sitt arbete i tre områden:
bildning, distriktsstöd och intern kommunikation. För bildningen blir fokus på att få rutiner att
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fungera och höja kvalitén, distriktsstöd ska småjusteras med ökat föreningsfokus och intern
kommunikation ska få fokusera på några väl valda frågor.
Övergripande budget
Ange här en lista på de projekt som äskar ekonomiskt tillslag och vilket belopp som äskas.

Projekt

Äskat belopp

Projekt 1 Premiering
Projekt 2 Ledarskapsturné
Projekt 3 Berättelsen om UNF
Projekt 6 Fler FSS:er
Projekt 7 Mikrobildningsdatabas
Projekt 11 Demokratiska årsmöten
Projekt 12 Föreningsportal
Projekt 13 DSS 2
Projekt 14 Metoder för DS-stöd

44 000
30 000
50 000
100 000
10 000
45 000
200 000
250 000
100 000

Summa

829 000

Motivering - helhetssyn
Utvärdering av tidigare år
Flera etablerade verksamheter har för varje år justerats och förfinats inom det organisatoriska
området. Detta med bravur. Därför ligger ett av våra fokus på att bibehålla och höja kvalitén på
existerande bra verksamhet som blir återkommande, något som vi uppfattar som uppskattat av
distrikten. Vi ser däremot att vi i organisation lite i för stor grad missat att ge direkt stöd till
föreningsverksamheten, en prioritering som var given för ett par år sedan men så är inte fallet nu.
Problematisering & lösning.
Utifrån de områden vi skapat inom organisation har vi gjort en problemanalys för varje område,
kortfattat lyder de:
● Intern kommunikation. Vi har mer styrning idag än tidigare över vilka kanaler vi
använder. Vi bör nu gå in i kvalitativa insatser på några områden. Att handfast se till att många
utbildas i ledarskap, att vi tillgängligör det vi har digitalt bättre och mer målstyrt vågar
delegera kommunikation är steg i rätt riktning.
● Bildning. Specialisterna har börjat hitta sin form. Även om det krävs fortsatt arbete
med att hålla en hög nivå och skapa långsiktiga rutiner finns utrymme för att fokusera på
andra delar av bildningssystemet. Tidigare har grundutbildningarna inte prioriterats, men i
linje med temat föreningsstöd kan mer energi läggas på att uppmuntra
FöreningsStyrelseSamlingar. Samarbetet med NBV har börjat positivt men det ambitiösa
målet är långt bort och metoder och tänk måste implementeras i fler delar av
bildningsområdet.
● Distriktsstöd. I flera år har UNF från förbundshåll satsat på distriktsstöd genom
många olika projekt och arbetssätt. Utskottet upplever att ett bra fungerande distriktsstöd
har utvecklats och fått högre kvalité de senaste åren. Nu är det dags att fortsätta utveckla
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dessa, men också för första gången på länge göra medveten satsning på
föreningsverksamheten.
Riskanalys
Några riskaspekter:
● Arbetet med att mjuka kommunikationsfrågor i UNF riskerar dels att vara arbete utan
tydligt resultat, men också något vars resultat först ses effekter av i det långa loppet. Därför
är det svårt att direkt veta om allt arbete ger effekt.
● Bildningssystemet kräver ganska stort fokus på specialister och stora
ramutbildningar från förbundsstyrelsen för att säkerställa grundläggande implementering.
Därför finns risk nu när prioritet ligger på några andra frågor som kan uppfattas som inte
innersta kärnan av bildningssystemet, att UNF tappar på förstnämnade området.
● Att satsa på föreningsstöd skulle kunna vara något som får distrikt att minska sin egen
förmåga att arbeta med föreningsstöd, då tillförlitandet på förbundet ökar. Motsatt effekt är
att önska. Vi ser heller inte tillräckliga resultateffekter av det stöd vi ger distrikt, något som
kan betyda att de insatser vi gör idag, generellt behöver göras om. Några stora skillnader i det
föreslås inte för 2013.

Verksamhet för nästkommande år
Verksamhetsområden
För att skapa tydlighet i verksamheten skall den organiseras inom olika ramar för att veta vilken sorts
verksamhet det handlar om. Inom varje område skall alla verksamhet beskrivas övergripande.

Område: Intern kommunikation
- Blir intern organisationskultur!
Bakgrund
Det organisatoriska verksamhetsområdet omfattar den interna kommunikationen vi i UNF utvecklar
och arbetar med. Förutom de direkta syften som informationsspridning och kommunikation har är
det också mer eller mindre direkt med och skapar den organisationskultur UNF har. Vår kultur är vår
främsta orsak till varför det går bra eller dåligt för UNF och därför är det viktigt att ta medvetet grepp
kring intern kommunikation. Och allt, ja A-L-L-T kommunicerar.

Målbild med kommunikation

·
·
·
·
·

Här presenteras den kortfattade kulturella målbild som ska arbetas utifrån i vår interna
kommunikation (förutom det som regleras i ”UNF kommuncierar”):
Resultat är credd. Misslyckanden är läroboken.
UNF byggs av starkt ledarskap – där inkludering är metoden.
Organisatorisk lojalitet syns i praktiken – där medlemskapet är lustfyllt!
Fler känner ansvar för UNF:s utveckling – där klagomål ersätts med göromål.
Förtroendeuppdrag är status. Men att sitta i styrelser är inte enda sättet att engagera sig.

Målstyrd utveckling av regelbunden kommunikation

25 (89)

Under 2012 gjordes en genomlysning och revidering av UNF:s interna kommunikation. Ett arbete
som slutade i ett dokument som heter “riktlinjer för UNF:s kommunikation”. Gott så! Under 2013 ska
det istället arbetas vidare med att utveckla den regelbundna kommunikationen utifrån några mål:
● En aktuell och relevant grafisk profil som används
● Ett intressant och för distrikt/föreningar relevant material i UNF-shoppen
● En digital närvaro (hemsida/social medier) möjliggör för både medlemmar och
potentiella medlemmar, som vill engagera sig.
● Utvärdera metoder för att skapa digitalt engagemang
En del i denna satsning är utveckling av föreningsportal som finns som projekt under distriktsstöd.
Intern idé- och utvecklingsdebatt
Under 2012 sjösattes UNF:s plattform för debatt på UNFdebatt.se där diskussioner om UNF:s politik
och organisaiton långsiktigt. Detta kommer genomsyra mycket under året, bland annat under
kongressförfesten, DÅM och kongressen ska UNFdebatt.se vara ett ämne som återkommer.
Ledarskapet implementeras
Den bok som under 2012 tagits fram tillsammans med Idealistas förlag blir underlag för ett offensivt
implementeringsarbete av ledarskapssyn i UNF. Förutom detta ligger ett fortsatt arbete i att
kontinuerligt bekräfta de goda ledarna genom olika former av premieringsaktiviteter.
Projekt 1 – Premiering
Vi har under några år prövat olika metoder för premiering. Utifrån att utvärderat dessa
insatser vill vi genomföra tre aktiviteter under 2013
Konkret projektbeskrivning
Tre olika aktiviteter kommer genomföras:
Distriktspris – 23 lokala eldsjälar koras!
o Utmärkelsen “årets eldsjäl” fortsätter att delas ut av förbundsrepresentant på alla
distriktsårsmöten. Rutinen ska sätta sig och fungera smidigt.
Supergalan - uppmärksamma kongressperiodens stora framgångsgestalter
o Kongressen i Åre rev UNF av sin första supergala i sin historia. Något som bör bli
tradition. 2013 genomför vi en där vi tar det bästa av den förra - nämligen
uppmärksammandet av distrikt/förenignar/medlemmar som gjort bra grejer, men vi
gör det i ett snabbare, spänstigare tempo med mer kvalitativ inramning.
Individfokus – uppmuntran, bildning och lojalitet.
o Vi fortsätter att ha en premieringsshop. Ett sätt för central organisation att
uppmärksamma goda insatser ute i landet. En något ökad mångfald i shoppens
innehåll - men fokus på upplevelser och kunskap.
Resultat
o 23 olika lokala hjältar uppmärksammas och förbundsrepresentanten uppfattas som
genuint snäll.
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o Genom priser uppmärksammas det beteende och aktiviteter som UNF behöver se
mer av. Statusbetoningen är vi med och styr.
o Vi får ett register över bra UNF:are som fått credd – och därför kan få ett samtal för att
det nu är ”dags att betala tillbaka”.
Utvärdering
Distriktspris: Organisationsutskottet utvärderar genom dialog med DO:arna & Faddrar.
Supergala: Läggs in i utvärdering av kongressen
Individfokus: Utskottet utvärderar genom dialog med faddrar & kansli.
Budget

Projektbudget
Nummer

1

Namn
á

Lokala distriktspris
Supergala
Premieringsshop

Antal

Premiering

Intäkt

250

23

6 000

2 500

10

25 000

250

52

13 000

Summa
Äskat belopp

Kostnad

44 000
44 000

Ansvarig person
Lina Boberg

Projekt 2 – Ledarskapsturné
Konkret projektbeskrivning
Bok har tagits fram under 2012 om folkrörelsebaserat ledarskap och UNF har köpt en större
volym, 2013 blir året vi utifrån denna börjar jobba ordentligt. Detta görs genom att en
workshopsmetod tas fram utifrån boken (på kanske 3h) som erbjuds att göras i alla distrikt
som ordnar deltagare för en sådan. Detta görs under våren.
Resultat
Vi utbildar 250 medlemmar i ledarskap.
Utvärdering
Utvärdering från alla som genomför en sådan workshop.
Budget
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Projektbudget
Nummer

2

Namn
á

Framtagning av workshop
Resor & logi

Antal

Ledarskapsturné

Intäkt

Kostnad

10 000

1

10 000

2 000

10

20 000

Summa

30 000

Äskat belopp

30 000

Ansvarig person
Vidar Aronsson

Projekt 3 – “Berättelsen om UNF”
Vad har vi att vara stolta över? Varför behövs UNF år 2013?
Konkret projektbeskrivning
Det är dags att vi tar kontroll över vilken berättelse vi har om oss själva. Vilka värden står vi för? Vad är
vår uppgift? Vårt existensberättigande? Hur presenteras detta på 2-3 minuter?
Som utgångspunkt för att arbeta med detta genomför vi två aktiviteter:
1. Filmproduktion
Vi tar fram en film som likt Fakefrees film om placebo väcker tankar och kan användas internt
för att förstå vad vi är med i och när man presenterar UNF som en introduktion samtalsstartare.
2. Faddermetod för att diskutera “vår berättelse”
Vi tar fram en metod för faddrar att genomföra i distrikt, där man pratar om vad distriktet ska
stå för. Ur att diskutera värderingar som “sjävförtroende”, “högpresterande” och “lekfulla”
så kan ett medvetandegörande av deras egna makt över vilka värderingar som finns och
lägga upp plan för hur de ska agera för att förändra.
Resultat
o Filmen får spridning i UNF och 3000 visningar
○ 15 distrikt genomför en sådan metod och lägger upp handlingsplan utifrån det.
Utvärdering
Filmen utvärderas av konsulenter/DS efter den använts exempelvis vid skolbesök
Handlingsplanerna följs upp under 2014.
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Budget

Projektbudget
Nummer

3

Namn
á

Filmproduktion

50 000

Antal

Berättelsen om UNF

Intäkt
1

Summa
Äskat belopp

Kostnad
50 000
50 000

50 000

Ansvarig person
Vidar Aronsson

Område: Bildning
- För framtidens ledare och dagens specialister
Vårt bildningsarbete ska säkerställa att UNF har starka förtroendevalda och ledare samt att vi har en
hög kompetens inom våra verksamhetsområden. Bildningsystemet ska också i folkbildningens anda
möjliggöra att medlemmarna skapar sin egen bildning utifrån sina behov och intressen.
För att uppfylla bildningsarbetets två första syften kommer fokus under 2013 ligga på att uppmuntra
distrikt och medlemmar att fortsätta arrangera Specialister och FSS:er med hög kvalité och många
deltagare. För att uppmuntra flexibel bildning utifrån medlemmarnas behov kommer en
mikrobildningsdatabas lanseras och arbetet med att implementera NBV-samarbetet kommer
fortsätta med ambitionen att det ska genomsyra allt arbete inom bildningsområdet.
Dessa projekt ingår i bildningsområdet:
Projekt 4 – Utbildning på uppdrag
Konkret projektbeskrivning
Under 2012 har ett system för arrangerande av Specialisterna tagits fram. Den första omgången har
genomförts och den andra pågår under hösten/vintern. Under processen har olika lärdomar dragits
och nu återstår att utvärdera det första året för att slå fast en rutin som kan användas framöver. Det
kommer också fortsatt läggas tid och resurser på att hitta och stötta arrangörer. Ett arbete som
övriga utskott och FS-faddrar kommer förväntas bidra till.
Resultat
Att kongressens mål för uppdragsutbildningarna nås:
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UNF utbildar 300 medlemmar i drogpolitik, 500 medlemmar i förebyggande metoder, 300
medlemmar i globala frågor, 500 medlemmar i arrangörskap och ledarskap samt 300
medlemmar i sociala frågor
Utvärdering
Bildningssystemet kommer utvärderas och diskuteras av förbundsstyrelsen under våren 2013 och
eventuella justeringar görs på kongressen.
Budget
I budgeten finns 300 000 kr avsatta och inga ytterligare medel äskas.
Ansvarig person
Malin Thorson

Projekt 5 – Uppdatera material
Konkret projektbeskrivning
Under 2012 har organisationsutskottet gjort en översyn över våra material och uppdaterat
Arrangörspärmen, utbildningsriktlinjerna för UNF:aren, UNF:aren avancerad och Specialisterna samt
Distriktspärmen (uppdateras på årsbasis). Vi har också tagit fram nya material i form av en
bildningspamflett och påbörjat arbetet med en föreningsportal.
Material som behöver uppdateras eller tas fram under 2013 är UNF:aren Avancerad, UNF:s krisplan
(främst med inriktning på arrangemang) och ett material för att hjälpa/ge distrikt tips om hur en FSS
(FöreningsStyrelseSamling) enklast och roligast arrangeras.

·
·
·

Resultat
Det finns bra och uppdaterade material som medlemmarna känner till vilket ökar genomförandet av
bildningsverksamhet i enlighet med bildningssystemet. Andra relaterade kongressmål:
UNF har 150 föreningar som rapporterar om genomfört årsmöte.
1 000 medlemmar deltar i något av UNF:s årsmöten.
UNF använder olika beslutsmetoder för att gynna beslutsprocessen och har inkluderande
mötesformer under organisationens årsmöten.
Utvärdering
Genom att synpunkter hämtas in från medlemmar som använder materialen.

Projektbudget
Nummer

5

Namn
Á

UNF:aren Avancerad
FSS-material

Antal

25 000
20 000

Intäkt

Uppdaterade material
Kostnad

1
1

25 000
20 000
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Summa

45 000

Äskat belopp

0

Ansvarig person
Linda Tjälldén
Projekt 6 – Fler FöreningsStyrelseSamlingar (FFSS:er)
Konkret projektbeskrivning
Som ett led i att hjälpa distrikten att stötta sina föreningar och samtidigt utbilda medlemmar i
ledarskap vill utskottet arbeta med att öka antalet distrikt som skickar deltagare på
FöreningsStyrelseSamlingar (FSS:er). Fokus kommer ligga på att uppmuntra distrikt att arrangera
FSS:er och att ge dem verktyg för att göra detta, gärna i samarbete.
Jönköping är det distrikt som har störst erfarenhet av att arrangera FSS:er. Utskottet vill ta hjälp av
distriktet för att dokumentera deras erfarenheter och metoder och se hur dessa skulle kunna spridas
till andra distrikt. Som en del av detta skulle medlemmar från Jönköpings distrikt kunna genomföra
“uppstarts FSS:er” i andra distrikt. Dessa skulle vara utbildning för föreningsstyrelserna som deltar
men också för närvarande distriktsstyrelser i hur man arrangerar en bra FSS.
Resultat
Minst 12 distrikt har föreningsstyrelser som deltar på en FöreningsStyrelseSamling.
Detta bidrar till att uppnå målen:
UNF utbildar 500 medlemmar i arrangörskap och ledarskap.
UNF har 150 föreningar som rapporterar om genomfört årsmöte
UNF:s förtroendevalda medlemmar deltar aktivt för att förbättra UNF:s organisationskultur
Utvärdering
En sammanställning görs över vilka distrikt som arrangerar och skickar deltagare till utbildningarna
för att se var mer insatser behövs.
Budget
Projektbudget
Nummer

6

Namn
Á

Ersättning för arbete i
projektgruppen

Antal

100 000

Summa
Äskat belopp

1

Fler FSS:er
Kostnad

100 000
100 000

100 000
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Ansvarig person
Malin Thorson

Projekt 7 – Mikrobildningsdatabas
Konkret projektbeskrivning
I bildningssystemet står det att UNF ska ha en databas med kortare bildningsmoduler. Dessa moduler
kan kombineras fritt med varandra och annan verksamhet och har som syfte att sprida goda exempel
och inspirera till bra folkbildningsaktiviteter. Exempel på moduler kan vara workshops, filmer,
powerpoint-presentationer eller praktiska övningar.
Databasen kommer utgå från hemsidan och byggas främst av existerande metoder som modifieras
vid behov. Eventuellt kommer vissa moduler tas fram om behovet finns. Microbildningen kommer
kopplas ihop dels med NBV-samarbetet och dels med UNF:aren Avancerad.
Den tekniska lösningen för mikrobildningsdatabasen kan bygga på samma upplägg som
Föreningsportalen men viss ytterligare konsulttid krävs för att anpassa tekniken till detta format.
Resultat
Att medlemmar uppmuntras till att göra folkbildning och att bra metoder sprids och inte glöms bort.
Bidrar till att uppfylla målen:
UNF är en plats där unga människor utifrån sig själva utvecklas genom ansvar och folkbildning samt
UNF genomför 70 000 studietimmar.
Utvärdering
Utskottet utvärderar löpande i kontakt med distrikt och utskott om databasen används och fyller det
syfte och behov som finns
.
Budget

Projektbudget
Nummer

7
Á

Teknisk utformning (konsulttid)

10 000

Summa
Äskat belopp

Ansvarig person
Malin Thorson

Antal
1

Namn

Mikrobildningsda
tabas

Intäkt

Kostnad
10 000
10 000

10 000
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Projekt 8 - NBV – genomsyrande folkbildning
Under 2012 påbörjades implementeringen av samarbetsprojektet som kallats UNF + NBV = Sant.
Material har gjorts tillgängliga och marknadsförts på t.ex. DÅM och samlingar. Möten har hållits med
konsulenter, distrikt och NBV-avdelningar för att öka antalet studietimmar. Även om mottagandet
varit positivt är det långt till arbetsplansmålet på 70 000 studietimmar och därför behöver
ytterligare ansträngningar göras för att få samarbetet med NBV att genomsyra hela
bildningsområdet. Bland annat kommer kopplingar göras till Specialisterna samt
microbildningsdatabasen och mer kommunikation kommer ske mot distrikten.
Resultat
Antalet rapporterade studietimmar ökar jämfört med 2012.
Budget
Arbetet med NBV finansieras delvis genom ”Medlemsorganisationspengar” som vi söker från NBV.
Inga pengar äskas.
Ansvarig person
Malin Thorson
Projekt 9 – Gemensam standard
Konkret projektbeskrivning
I bildningssystemet står det att det ska finnas en gemensam standard för bildningsarrangemang inom
UNF. Det ska bland annat finnas standardiserade utvärderingar och hjälp till ledare som ska
genomföra verksamheten. Utskottet vill skapa en gemensam standard i form av verktyg och tips till
arrangörer som läggs ut på bildningsdelen av hemsidan. Där kommer bland annat finnas
mallar/guider för utvärdering, tidsplan, diplom och marknadsföring.
Resultat
Projektet bidrar till att fler utbildningar med en högre nivå arrangeras inom UNF och att arrangörer
upplever att de verktyg de behöver finns tillgängliga på hemsidan.
Utvärdering
Genom kontakt med arrangörer får innehållet löpande utvärderas för att se om tillägg eller ändringar
behöver göras.
Budget
Inga pengar äskas
Ansvarig person
Linda Tjälldén

Projekt 10 – Använda folkhögskolorna - mer och bättre
Konkret projektbeskrivning
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IOGT-NTO-rörelsen har två folkhögskolor, Wendelsberg och Tollare, som vi samarbetar med på
olika sätt.
Det i särklass största projekt inom detta område vi har är Projektbildarutbildningen på Wendelsberg.
UNF är med och finansierar utbildningen och deltar i dess styrgrupp för att förankra UNF:s intressen
och bidra till utbildningens kvalité och värde för UNF. Vi kan göra mer för att utnyttja de enorma
resurser som folkhögskolorna är.
Resultat
Mer och bättre bildning inom UNF. Projektbildaren ska fungera som en plantskola för båda framtida
ideella engagerade och anställda inom rörelsen. En resurs som genom praktik genomför verksamhet
i landet och bidrar till verksamhetsmål för andra utskott.
Utvärdering
Ansvaret för denna fråga innebär att kontinuerligt se över vad vi får ut av vårt samarbete med
folkhögskolorna och hur detta kan förbättras. Vad gäller Projektbildaren kommer utifrån den
tidigare utredningen ett fortlöpande arbete ske med att se över hur vi kan få många sökande och
många av eleverna som fortsätter inom IOGT-NTO-rörelsen.
Budget
I budgeten finns 200 000 kr avsatta till Projektbildaren och inga ytterligare medel äskas.
Ansvarig person
Linda Tjälldén

Område: Distriktsstöd
Området består av några delområden:
Pengar:
Distriktsbidrag som delas ut tre gånger per år och där distrikten får pengar för att de har medlemmar
och föreningar, utbildningar och genomför olika aktiviteter. Här ser förbundet till att alla distrikt
tilldelas pengar, men att alla inte får lika mycket utifrån vissa fördelningsprinciper som fungerar lite
som ett ekonomiskt styrmedel. Utskottet har skickat in en egen bilaga med fördelningsprinciper.
Pengar direkt till föreningarna genom ”starta föreningsbidrag”, pengar för varje betalande medlem
och det årliga bidraget man får för att man har en förening. Helt enkelt en grundinsats för varje
förening att stå på.
Pengar att söka. Delas idag ut i sex omgångar. Det finns fem prioriterade områden i dag och utskottet
har lagt ett nytt förslag för 2013 i en egen bilaga.
Ideella resurser:
Fadderskap av förbundsstyrelsen till distrikten. Den skapar en ingång i ”förbundet” och är
direktlänken från förbundsstyrelsen. Även om faddern inte alltid kan lösa frågorna som distriktet har
finns den i alla fall där som en person man kan prata med. Förutom det finns det en huvudfadder som
har övergripande ansvar.
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Fem distrikt har ett fadderdistrikt inbyggt i fältkonsulentsystemet, där finns även en del pengar
knutet i det till budgeten. Utskottet upplever att samarbetet mellan de distrikten har kommit i gång i
de flesta fallen.
Utvecklingspengar är ett koncept som prövas på tidigare. Utskottet ser behovet av pengar för
förbundsstyrelsefaddrarna att snabbt kunna fixa fram för att göra en insats i sitt fadderdistrikt.
Utskottet upplever dock att det är svårt att avsätta pengar i pott för ett sånt speciellt syfte och sedan
göra av med allt. Vi ser därför att pengar för detta syfte ska kunna tas från potten “förbundsstyrelsen
till förfogande”.
Utskottet vill ta ett större grepp om förbundets årsmöten. Här upplever vi att vi kvalitetskontrollerat
och erbjudit hjälp för sent och att vi för 2013 ska jobba på bredare form med det. Bland annat genom
föreningsmötes uppföljning, utskick till distriktsårsmöten och distribution av mötesordföranden.
Utskottet har under året försökt jobba med nätverk, utan större succé. Vi tror snarare på att intresset
skapas lokalt och att vi istället ska ge möjlighet för fungerande nätverk att få pengar genom potten
“pengar att söka”. Utskottet känner dock fortfarande ett ansvar för att få igång ett fungerande 20-35årsnätverk där ett nära samarbete med IOGT-NTO vore bra.
Bildning för distriktsstyrelserna:
DSS. Distriktsstyrelsesamling är något som många DS:ar känner till och värderar högt. Troligtvis av
många olika anledningar men att få träffa andra som gör samma saker, lära sig nya spännande saker,
få vara uppdaterad på vad som händer, känna vikten i ens uppdrag, känna sig viktig och jobba ihop sin
styrelse är troligtvis saker som bidrar. Här ser utskottet behov av att ha två DSS:er under 2013 på
samma sätt som gjordes kongressåret 2011.
Distriktsordförandenätverket har blivit väldigt uppskattat. Det ger ungefär samma känsla som vid
DSS och utvecklar ordförandena rejält. Pengar för det finns avsatt i kongressbudgeten.
Distriktskassörsnätverket har inte alls samma kraft som DO-nätverket. Utskottet har som intention
att göra om utbildningen för våra kassörer under 2013 och att gå ifrån den nuvarande
nätverksformen. Pengar för nätverket finns dock avsatt i kongressbudgeten för 2013.
Distriktspärmen finns tillgänglig för distriktet att använda sig av och det material som UNF har som
tydligast är riktat till just styrelserna. Pärmen uppdateras varje år.
Professionella resurser:
Alla distrikt kommer under året tillgång till konsulenttid. 17 stycken resurser ute i landet är mycket
pengar och engagemang!
Personalutredning
På uppdrag av kongressen ska det under 2013 genomföras en utredning av vad som är grunden till att
vi anställer personal. Detta ska vara utgångspunkt för förslag av fältkonsulentssystem som läggs till
kongressen. Utredningen kommer att göras i samråd med generalsekreteraren.
Projekt 11 – Demokratiska årsmöten
Konkret projektbeskrivning
Årsmöten är en av grundbultarna i UNF:s demokratiska organisation och utskottet har bland annat i
uppdrag att uppmuntra fler föreningsårsmöten (FÅM) och att dessa och distriktsårsmöten (DÅM)
har inkluderande och varierade mötesformer.
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Utskottet kommer uppdatera FÅM-utskicken med fokus på att uppmuntra fler föreningar att hålla
årsmöte. Bland annat vill vi skicka med fikabiljetter. Vi kommer ta fram tips på mötesmetoder som
man kan använda på FÅM och DÅM och tipsa distrikt om externa mötesordförande. Som vanligt
kommer vi sätta ihop ett DÅM-utskick som faddrarna kan ta med till sina DÅM.
Utskottet vill arbeta gentemot kassörerna för att göra de ekonomiska berättelserna mer
pedagogiska. Under året kommer vi satsa extra på valberedningsarbetet med syfte att höja statusen
och kvalitén på detta. Vi vill bland annat delta i arrangerandet av en rörelsegemensam
valberedningskurs. Utskottet kommer även samarbeta med de andra förbunden kring en
rörelsegemensam workshop om förslaget till nya grundsatser.
Resultat
Att kongressens mål rörande årsmöten uppnås:
UNF har 150 föreningar som rapporterar om genomfört årsmöte.
1000 medlemmar deltar i något av UNF:s årsmöten
UNF använder olika beslutsmetoder för att gynna beslutsprocessen och har inkluderande
mötesformer under organisationens årsmöten.
Uppföljning
Statistik över antalet FÅM kommer följas upp med den administrative sekreteraren och utskottet
kommer stämma av DÅM:en med de förbundsstyrelsemedlemmar som besöker mötena.
Budget

Projektbudget
Nummer

11

Namn
Á

FÅM-utskick med fikabiljetter
Valberedningskurs
Distriktspärm och DÅM-utskick

Antal
200

20 000
25 000

Summa
Äskat belopp

Demokratiska årsmöten
Kostnad
125
1
1

25 000
20 000
25 000
70 000

45 000

Ansvarig person
Malin Thorson
12 – Föreningsportal
Konkret projektbeskrivning
Under 2012 har ett arbete på förstudienivå inletts om en mer omfattande digital föreningsportal. Där
vi skapar en pedagogisk utvecklings- och kunskapsmiljö för föreningsverksamhet. Det ska
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tillgängliggöra information anpassat efter om du är “helt ny”, driver förening och vill “leta runt” eller
vet precis vilket dokument du är ute efter.
Detta är ett ganska omfattande projekt där fokus kommer vara på teknisk lösning, grafik och
presentation, snarare än att utforma själva innehållet (då mycket redan finns). Men en
introduktionsfilm och vissa material kommer behöva tas fram.
Målbild att släppa på kongress, eller till höstens DSS.
Resultat
UNF har 150 föreningar som rapporterar verksamhet 2014 och 70% av distrikt/konsulenter upplever
föreningsportalen som hjälpsam i deras arbete.
Utvärdering
Utvärderas efter varit i bruk i 1 månad, 6 månader respektive 1 år.
Budget
Projektbudget
Nummer

12

Namn
Á

Utveckling webblösning
Framtagande av film

Föreningsportal

Antal

Kostnad

150 000

1

50 000

1

Summa
Äskat belopp

150 000
50 000
200 000

200 000

Ansvarig person
Vidar Aronsson
Projekt 13 – DSS 2
Konkret projektbeskrivning
Hösten 2011 hade UNF en mycket uppskattad extra distriktsstyrelsesamling, så kallad DSS 2. 2013 vill
organisationsutskottet upprepa succén genom att helgen 27-29 september ha en DSS 2. Utskottet
upplevde att det var ett mycket bra sätt att jobba in den nya förbundsstyrelsen på, samt att den fyllde
ett behov de åren då förbundssamlingen inte är på hösten.
Resultat
Att ha två dss:er under samma år ger en god möjlighet för fortbildning i våra distriktsstyrelser, en god
kontakt mellan distrikt och förbund samt
Utvärdering
Utvärderas genom en skriftlig enkät som besvaras av deltagarna.
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Budget
Projektbudget
Nummer

13

Namn
Á

Deltagaravgift
Lokalhyra
Resor

Antal
1 000

150 000

23

13 000

Summa
Äskat belopp

Intäkt

Kostnad

23 000

1

1 000

Övriga kostnader

DSS 2

150 000
110

110 000

1

13 000
23 000

273 000

250 000

Ansvarig person
Malin Thorson

Projekt 14 – Metoder för distriktsstyrelsestöd
Konkret projektbeskrivning
Att stötta distrikt genom att stärka distriktsstyrelser är en av förbundsstyrelsens viktigaste uppgifter.
Utskottet ser att det finns ett behov av att utveckla metoder som förbundsstyrelsefaddrarna och
distrikten själva kan använda sig av för att stärka styrelserna.
Utskottet vill genom ett samarbetsprojekt med bland annat Jönköpings distrikt ta fram metoder för
att arbeta med att stärka distriktsstyrelserna som grupp och deras förmåga att leda strategiskt och
uppdragsge sin konsulent. En tanke är att ta fram ett koncept för arbetshelg som kan testas i ett par
distrikt. Men också en sammanställning av övningar och upplägg som förbundsfaddrarna och
styrelserna själva kan arbeta med fristående.
Resultat
Kvalitén på förbundsstyrelsens faddrande höjs och metoderna används i ett flertal distrikt vilket
leder till bättre fungerande distriktsstyrelser som bättre kan leda distriktet och uppfylla sin del av
arbetsplansmålen.
Utvärdering
Metoderna utvärderas under projektets gång när de används av projektets medlemmar eller
förbundsstyrelsefaddrar.
Budget

Projektbudget
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Nummer

14

Namn
Á

Ersättning för arbete i
projektgruppen

100 000

Summa
Äskat belopp

Ansvarig person
Malin Thorson

Antal

1

Metoder för DS-stöd
Kostnad

100 000
100 000

100 000

39 (89)

Taktisk plan Drogpolitik
Politik är party
- Ett bra uteliv blir verklighet
Drogpolitiska utskottet (POP): Linda Engström, Lovisa Bengtsson, Alina Anderberg, Jenny
Lind, Handläggare: Sophie Brömster
Prioriterade mål:
Utskottets prioriterade mål är:
• UNF har tre långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre politiska partier i
riksdagen
• UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 200 gånger i nationella
mediekanaler.
• UNF har 10 drogpolitiska grupper, varav 5 samverkar med övriga IOGT-NTOrörelsen
Alla mål/uppdrag:
UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare
• UNF bedriver ett samlat och långsiktigt påverkansarbete i Sverige under en tydlig
ram som förenar nationellt och lokalt politiskt arbete.
Projekt: 3, 4, 6, 7, 8
• UNF bedriver aktivt påverkansarbete i EU och genomför samarbeten med fyra
svenska EU-parlamentariker.
Projekt: 1, 2
• UNF driver ett aktivt påverkansarbete i Sverige och genomför samarbete med 16
riksdagsledamöter
Projekt: 3, 4, 5, 7
• UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 200 gånger i nationella
mediekanaler.
Projekt: 3, 4, 6
• UNF har tre långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre politiska partier i
riksdagen.
Projekt: 4, 5, 7
I 80 procent av UNF:s distrikt bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive
kunskapsarbete som en aktiv del i verksamheten.
• UNF genomför 100 offentliga aktioner, manifestation och demonstrationer.
Projekt: 4, 5, 7, 8
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•
•
•

•

UNF uttalar sig lokalt om drogpolitik i 200 mediesammanhang.
Projekt: 2, 4, 6, 7, 8,
UNF utbildar 300 medlemmar i drogpolitik
Projekt: 1, 2, 4, 5, 7, 8,
UNF har 10 drogpolitiska grupper, varav 5 samverkar med övriga IOGT-NTOrörelsen.
Projekt: 1, 2, 7, 8
UNF påverkar lokala politiska processer genom att träffar 70 lokala och regionala
politiker och är medverkande i 20 medborgarförslag/motioner.
Projekt: 1, 2, 5, 7, 8

Kort sammanfattning
Att party är politik är vi överens om i UNF. Det drogpolitiska utskottes ambition är att politik
ska vara party. Alltså politik ska förknippas med samma saker som party - festligt, givande och
en del av fritiden. Arbetet med den tematiska ramen Ett bra uteliv fortsätter. Metoderna och
upplägget är detsamma och målet under 2013 är att många medlemmar ska gå från tanke till
handling. Nationellt kommer vi fokusera hårt på att göra politik av den eller de nationellt
prioriterade frågor som skapas under slutet av 2012. Arbetet med EU-frågor fortsätter med
målet om att få till en ny alkoholstrategi.
Övergripande budget
Projekt
Projekt 1 - Europeisk drogpolitik
Projekt 2 –
Organisationsgemensam drogpolitisk utbytesutvecklare
Projekt 3 - Nationell fråga inom EBU
Projekt 4 - Almedalen
Projekt 5 - PUF-helg
Projekt 6 - Press och omvärldsbevakning
Projekt 7 - EBU-helger
Projekt 8 - Drogpolitiska nätverket

Summa

Äskat belopp
76 000
75 000
68 000
51 000
26 000
40 000
120 000
90 000
547 000

Motivering - helhetssyn
Problematisering
Ett bra utelivs fokus har lyft ungas behov av en bättre fritid. För att nå ännu längre behöver vi
mobilisera fler medlemmar att driva kampanjen framåt både lokalt och nationellt. Det finns
en brist på drogpolitisk debatt både inom UNF och externt. Trots att vi har kunskap om hur,
är det många medlemmar som inte tar steget och företräder vår organisation. Orsaken kan
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vara rädsla för att göra fel eller en för snäv fåra om vad som är rätt. Medlemmar vill inte
riskera att uppfattas som moraliserande eller politiskt inkorrekta. Trots att EU är
svårgreppbart och nyckfullt ser vi ett ökat intresse för frågorna. Detta är en resurs att ta till
vara. Det är viktigt att vi stödjer det engagemang som finns för att det ska omsättas i
handling. Vi ser samtidigt att Cannabis blir ett allt mer aktuellt ämne där vi måste vara
beredda på fight och ge våra medlemmar argument i vardagen.
Utvärdering av tidigare år
Drogpolitiken inom UNF har gått från snack till verkstad genom att idéerna omsatts till
praktik. Idag finns det material inom Ett bra uteliv som kan användas i det fortsatta arbetet.
Ett bra uteliv har engagerat medlemmar och frågorna har drivits med framgång på lokal nivå,
framförallt utifrån ett medialt perspektiv. Ett bra utelivs-träffarna har gett mycket kraft, men
den energin är viktig att följa upp så att det inte dör ut. Ett sätt att följa upp är att använda sig
av en projektform över en längre tid med mellanliggande uppgifter. Vi har under året prövat
oss fram och sett att en politisk fråga under kampanjdagarna och kommunrankingen var
uppskattade genomslag som engagerade många medlemmar.
Det har varit svårare nationellt och vi har inte gjort oss tillräckligt synliga och relevanta för
nationell media. Från medlemmarna finns dock ett stort intresse och en upplevelse av Ett bra
uteliv som trendigt och spännande. Även intresset för EU-frågor har ökat internt och är
större än tidigare. Det drogpolitiska utskottet har även erfarenheter av att det fungerar bra
med sidoprojekt som drivs parallellt med huvudlinjen, exempelvis näthandelsfrågan. Vi
upplever därför inte samma risk för att sakna förmåga att delta i aktuella frågor som vi gjorde
inför 2012. Ett bra uteliv som ett starkt paraply i kombination med andra frågor är ett
framgångsrecept att bygga vidare på under 2013.
Lösning – åtgärder
Kunskapen bland UNF:s medlemmar har ökat och därmed även självförtroendet men vi är
inte i hamn än. Nu är det dags att testa vingarna och det drogpolitiska utskottet ska finnas där
och elda igång engagemanget så att medlemmarna tar steget. Vi tror att det som behövs är
gemenskap via regelbundna träffar IRL eller online och konkreta uppgifter och
kommunikation mellan dem så vi kan se till att hålla engagemanget vid liv. På träffarna ska
deltagarna komma lite längre så att de redan vet vad som är nästa steg när de kommer hem
och vad de vill ha hunnit med till nästa träff. På så sätt underlättar vi för de aktiva
medlemmarna genom att vara tydliga med vad vi vill och vart vi vill. Tydliga förväntningar och
egna uppsatta mål ger en större ansvarskänsla. Stödet går framförallt till de redan politiskt
intresserade inom de drogpolitiska grupperna samtidigt som vi är i konstant behov av att
finna nya medlemmar som vill driva frågorna eftersom några engagemang går i vågor och
andras mattas av helt.
Vi bedömer att det finns många som vill lära sig om Ett bra uteliv och hur en jobbar med
drogpolitik konkret och att det finns många olika inriktningar som våra träffar kan ha. Under
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2013 genomför vi höjdaren och vår ambition är att genomföra två Ett bra uteliv-helger och
en PUF-helg. Utöver det görs specialsiten, riksdagsresor och Brysselresor. Samlingar kostar
pengar men vi tror helhjärtat att det finns folk till samtliga av dessa utbildningar.
Det drogpolitiska nätverket är en viktig satsning för att vässa arbetet, detta behöver komma
igång mer aktivt och få högre prioritet för att få genomslag. Avgränsning och tydlighet
stödjer också EU-gruppen. Engagemanget hos deltagare på Brysselresan i december 2012
fångas in för att kanaliseras inom gruppen.
Sammanfattningsvis tror vi att regelbundenhet och återkommande delar inom Ett bra uteliv
kommer vara framgångsrikt. Under 2013 vill vi att Ett bra uteliv är med och skapar eller deltar
inom bland annat följande. Kommunfankingen, FNV, kampanjdagarna, återkommande EBUhelger, temaveckor där vi fokuserar på olika certifieringar osv.
Riskanalys
En strategi för den nationella frågan utvecklas nu för att Ett bra uteliv ska åstadkomma en
förbättring över hela landet. Om fel fråga väljs investerar vi engagemang, tid och ekonomiska
resurser utan att nå resultat. Att satsa på rätt fråga och att få stöd med kvalitetssäkring är av
yttersta vikt. Vi ska också behålla en kaxig ton och vara normbrytande för att inte riskera att
fastna i det politiskt korrekta. Budskapet riskerar att upplevas som irrelevant om vi inte lyfter
fram det som en livsviktig fråga. Viljan att agera måste eldas igång för att vi inte ska fastna i en
fallgrop med möten utan aktion. Risken är att det blir mycket planerande och för lite aktiv
handling med uteblivna aktioner, medborgarförslag och få politikermöten som resultat.
Arbetet med EU är en nyckfull balansakt. Kommissionens försening och andra yttre
händelser försvårar planeringen för UNF.

Verksamhet för 2013
Verksamhetsområde: EU
Påverkansarbetet på EU nivån har tidigare varit kvalitativ men ganska sporadiskt och inte
heller haft ett tydligt mål. Under 2012 har vi tydligt riktat in oss på att driva igenom en ny
alkoholstrategi när den nuvarande löper ut vid årsskiftet 2012/13 och att den eventuella
revideringen av strategin ska vara mer förenlig med UNF:s åsikter och värderingar än den
nuvarande. Genom att arbeta mer målinriktat har vi kunnat vara mer effektiva och kunnat ha
bättre framförhållning vilket har gett intryck av att vi kan påverka mer.
Vi upplever att intresset för EU politiska frågor har blivit större inom UNF vilket är en trend vi
gärna vill stärka. Vi har startat en EU-grupp som är drivande i drogpolitiska frågor inom EU.
Genom denna grupp vill vi skapa ett mer kontinuerligt arbete och en plattform för intresse
och kunskap inom ämnet. Gruppen har under året tagit fram en skuggstrategi, som fungerar
som ett internt dokument, vilken ger oss stöd genom att konkretisera våra mål. EU-gruppen
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har bidragit har gjort det möjligt att påverka ännu mer och tagit vara på engagemanget hos
medlemmarna. Vi anser att EU-gruppen är ett bra sätt att organisera medlemmarna i EUpolitiska frågor och har mycket potential, särskilt om den kan jobba gemensamt med eller
genom Active.
UNF:s EU-politiska arbete har hittills fokuserat mycket på EU:s institutioner i Bryssel och har
varit väldigt slagkraftiga där. Vid sidan av detta anser vi att det måste drivas påtryckningar på
svenska regeringen och riksdagen för att ha så mycket inflytande som möjligt på de politiska
processerna samtidigt som målet alltid är att så mycket som möjligt av det drogpolitiska
arbetet som syftar till att påverka EU:s alkoholpolitik som rör Europa generellt ska göras
genom eller med Active.
Det är svårt att säga huruvida vi lyckats med våra mål i och med att kommissionen ligger efter
i sin planering. Den första utvärderingen av den nuvarande strategin som enligt planerna
skulle vara färdigt i februari har ännu inte publicerats. Det är därmed inte bestämt om den
nuvarande alkoholstrategin kommer att ersättas när den löper ut vid årsskiftet.
Kommissionen har inte heller antytt det ena eller andra. Det finns därför ett fortsatt behov
att trycka för en revidering av alkoholstrategin.
UNF har under de senaste åren blivit omnämnda i media av flera Europaparlamentariker som
en organisation som är riktigt bra på att bedriva lobbyistarbete mot EU:s institutioner. Det
ska vi naturligtvis fortsätta att vara!
Projekt
1. Påverka EU
2. Organisationsgemensam drogpolitisk utbytesutvecklare
Projekt 1 - Påverka EU
Konkret projektbeskrivning:
EU har ett stort inflytande på Sveriges drogpolitik därför är det viktigt att även rikta
påverkansarbete mot EU och dess institutioner. I och med att kommissionen ännu inte har
presenterat ett förslag för vad som kommer att hända när den nuvarande alkoholstrategin
går ut är det svårt att säga exakt vad UNF kommer att behöva göra drogpolitiskt nästa år.
Oavsett vad kommer det finnas mycket att göra i EU.
Även om UNF:s påverkansarbete håller hög standard finns det mycket kvar att göra.
Formandet av en EU-grupp har gett UNF en plattform för det. EU-gruppen är fortfarande
relativt ny men har stor potential. Framförallt är det ett forum där UNF kan ta vara på sina
medlemmars engagemang i EU-politiska frågor och en möjlighet att skapa kontinuitet vilket
är viktigt i EU:s långdragna politiska processer. Genom EU-gruppen kan kunskap spridas och
interndiskussion frodas. Det är en bra öppning för kunskapsöverföring medlemmar emellan.
För att känna till frågorna och känna sig delaktig i påverkan bör medlemmarna som deltar på
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lobbyistresor både i Sverige och till Bryssel vara med att forma mötena. Alla medlemmar
som är intresserade av EU drogpolitik fär välkomna i EU-gruppen fast det ska vara tydligt att
de förväntas vara aktiva. Tanken är att i en grupp måste folk känna sig behövda och genom
att veta att alla behövs och att alla räknar med dem kommer också handlingskraften att öka.
Sist men inte minst så ger gruppen en känsla av samhörighet i ett drogpolitiskt område som
har en tendens känns tungt och stelt. För att allt detta ska vara möjligt för medlemmar som
är EU intresserade krävs det bland annat att medlemmarna träffas för att planera,
strukturera och inspirera.
En fara när man sysslar med EU politik är att man drunknar i mängden av frågor och det är
därför viktigt att vi avgränsar oss och arbetar målinriktat. I slutändan kommer det att
generera mer för då kan UNF påverka de prioriterade områden mer.
För att kunna bibehålla en bra kontakt mellan vår folkrörelse och politiker bör vi arrangera
två lobbyistresor till Bryssel nästa år. En annan viktig del är riksdagsresor i Sverige. Vi ska
sträva efter att alltid ha mål för våra resor och möten och en välgenomtänkt strategi.
UNF är långt ifrån den ända organisationen som är intresserad av drogrelaterade frågor och
att identifiera andra parter och samarbeta med dessa kan ge oss enorma fördelar.
Trovärdigheten och tyngden av våra argument blir mycket större och mer intressant för
makthavare att lyssna till. Därför ska vi sträva efter att samarbeta med likasinnade
organisationer både i Sverige och i Bryssel i EU drogpolitiska frågor.
Resultat: Resultatet kommer vara att vi bibehålla en god relation och får goda möjligheter att
kunna påverka EU:s drogpolitik. Det kommer att uppfylla kongressmålet:
● UNF ska ha god relation med minst fyra olika Europaparlamentariker.
Det kommer även att bidra till att följande kongressmål uppfylls:
● Långsiktiga samarbeten med minst tre politiska partier och 16
riksdagsledamöter.
● Minst 20 UNF:are får ökad insyn och kunskap om riksdagspolitikernas arbete
med våra frågor.
Utvärdering: Det kan vara svårt att utvärdera fast det finns sätt. Dels kan vi se hur specifika
frågor utvecklar sig till exempel huruvida det blir en ny alkoholstrategi eller inte. Det sätter är
dock inte så pålitligt i och med att det är så många fler faktorer att ta i åtanke än vårt egna
påverkansarbete och dessutom tar processerna ofta lång tid vilket kan göra det ännu svårare
att utvärdera genom att se utvecklingen av specifika frågor.. Ett annat sätt som ger en mer
rättvis bild är att utvärdera varje handling efter förutsättningarna. Ett exempel på det skulle
vara om vi efter varje politikermöte vad de bidrog till rent konkret förslagsvis se vad
politikern åtog sig på mötet att göra i våra frågor. Vi kommer lätt kunna se hur stort intresse
för EU-politiska frågor är genom hur stort intresse för EU-gruppen är.
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Budget:
Projektbudget
Nummer

1

Namn

Påverka EU

á

Antal

Kostnad

Lobbyistresa Sverige

1 500

12

18 000

Lobbyistresa Bryssel

3 500

14

49 000

EU-grupp träffar

4 500

2

9 000

Summa
Äskat belopp

76 000
76 000

Ansvarig person: Alina Anderberg
Projekt 2 – Organisationsgemensam drogpolitisk utbytesutvecklare
Konkret projektbeskrivning:
Denna äskning är gemensam för det globala och det drogpolitiska utskottet. Vi tror att vi
genom denna kan bygga en stark bro mellan europeisk drogpolitik och
organisationsutveckling av europeiska nykterhetsorganisationer samt närma oss NSF och
Junis eftersom vi har gemensamma beröringspunkter på ett europeiskt plan.
Det politiska utskottets mål är att så mycket som möjligt av den europeiska drogpolitiken ska
genomföras av eller genom Active. Vi vill att många medlemmar i UNF och i våra
systerorganisationer engagerar sig och driver drogpolitiska frågor på hemmaplan och inom
EU. Active har kompetensen och kunskapen om vilka frågor som borde drivas, vad som är på
tapeten och var vi borde vara. De vet vilka länder som har ideella organisationer som behöver
stöd och har potential samt har samtidigt lång erfarenhet av att arbeta med
projektansökningar och koordinera unga i hela Europa. Detta kan därmed vara ett stort stöd
i arbetet för vår EU-grupp och vår EU-grupp kan vara en del av de projekt som skapas genom
denna äskning.
Det globala utskottets mål är att få ett samlat grepp kring utbyten mellan våra distrikt och
våra europeiska utbytesorganisationer. Vi vet av erfarenhet att utbyten är väldigt
utvecklande för våra medlemmar och ökar deras engagemang för UNF som helhet och tror
därför att det här är väl investerade pengar. ACTIVE har en unik, bred kompetens när det
kommer till att understödja och utveckla utbyten, inte minst när det handlar om
finansiering, vilket är en central del av våra utbyten. Det är vår övertygelse att den här
tjänsten kommer kunna skapa precis den typen av långsiktiga och stabila projekt som vi är
ute efter.
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Active har sedan tidigare avsatt pengar för en tjänst på 40 procent för både 2012 och 2013.
För att dessa pengar ska kunna nyttjas optimalt behöver UNF skjuta till egna medel och på
det viset möjliggöra en tjänst. Tillsammans med NSF och Junis kan vi fylla upp till en heltid
och då också ha stor möjlighet att påverka vad tjänsten gör.
Active har genomfört många framgångsrika projekt, Democracy is Dialogue är det senaste
där UNF:are, NSF:are och ett 10-tal andra unga från systerorganisationer deltagit och jobbat
med politisk påverkan och organisationsutveckling på hemmaplan. Vi vill se fler sådana
projekt i framtiden och det kräver någon som kan koordinera, skriva projektansökningar och
säkerställa god kvalité på de projekt som genomförs. Det självklara målet är givetvis att
tjänsten ska kunna dra in så mycket pengar att den under 2014 kan vara självfinansierad.
Resultat:
Vår målsättning är att denna äskning ska involvera 25 unika UNF:are och minst lika många
personer från våra systerorganisationer Junis, NSF och de europeiska. Det kommer ge
konkreta politikerträffar, starkare band mellan våra organisationer och stabilare och mer
välfungerande nykterhetsorganisationer i europa.
Utvärdering: Att samarbeta är alltid meckigt men kan ge mångdubbelt tillbaka. Effekten av att
vi så aktivit stöttar Active måste utvärderas genom dialog. Att mäta konkreta resultat är svårt
och därmed utvärdera dem är svårt eftersom detta är en liten pusselbit i ett stort och
långsiktigt arbete.
Budget:
Projektbudget

Nummer

2

Namn

Á
Activestöd
Resor

Antal

Kostnad

135 000

1

135 000

1 500

10

15 000

Summa
Äskat belopp

Intäkt

Org.gem.drogpol.
utbytesutv.

150 000
75 000

Ansvarig person: Linda Engström och Eric Tegnander
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Verksamhetsområde: Nationellt
När det politiska utskottet tillsattes i höstas fanns det ramar och idéer på en tematisk ram.
Detta har under året konkretiserats och idag finns en rapport om ungas uteliv med siffror
från en YouGov-undersökning, en projektplan för Ett bra uteliv, en lobbystrategi och en
mediastrategi. Frågorna har mottagits väl i organisationen och av medlemmarna samt av de
beslutsfattare vi mött. Framför allt lokalt fungerar utelivsfrågorna mycket väl. Nationellt
däremot har det varit svårare och utskottet har på många sätt famlat i mörkret när det
kommer till att formulera och prioritera en eller ett par nationella frågor. Under hösten 2012
och framöver har detta därför högsta prioritet.
Kvalitetsäkringen vi gjort med PR-byråer har känts givande och som en liten summa pengar i
förhållande till de resurser vi totalt sett lägger på Ett bra uteliv. Detta vill vi fortsätta med och
arbetet med att formulera och konkritisera den nationella frågan kommer kräva en del
resurser. I vilken form är tyvärr svårt att säga i dagsläget.
UNF är långt ifrån den enda drogpolitiska aktören i Sverige, med en nyktrare värld som mål.
Trots detta saknas ett regelbundet samarbete, och ett starkt nätverk i våra frågor, vi tror att
förutsättningarna kommer förändras markant när den nationella politiska frågan är på plats.
Det är först då vi kan påbörjar arbetet med systematisk påverkan. Det innebär att träffa
tjänstemän och politiker på riksdagsnivå, bygga bättre relation med de partipolitiska
ungdomsförbunden och öka kunskapen om vår fråga bland ungdomsorganisationer i stort.
Under våren genomförs den drogpolitiska höjdaren med ett liknade upplägg som förra
gången. En helg i Sverige, några dagar i Bryssel och deltagande på Almedalen. Topplobbyister
som vi kommer använda flitigt under vintern och våren. Lärdommar finns från förra
höjdaren och förra Almedalsveckan vilket vi tänker dra nytta av.
Parallellt med detta kommer vi arbeta med att föra fram våra frågor medialt. Till det behövs
uppföljningsverktyg och att satsa personella resurser på att föra fram vår fråga samtidigt
som vi möter beslutsfattare. Vi tror att utelivsfrågorna är tillräckligt intressanta och
relevanta för att finnas medialt både nationellt och lokalt, detta måste bara prioriteras
tillräckligt högt samt formuleras vasst och intressant.
Projekt
3. Nationell fråga inom EBU
4. Almedalen
5. PUF-helg
6. Press och omvärldsbevakning
Projekt 3 – Nationell fråga inom EBU
Konkret projektbeskrivning:
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För att få genomslag med vår nationella fråga krävs det en rad med insatser. Vi behöver
finnas på arenor där drogpolitik redan diskuteras, liksom agera initiativtagare till skapa fler
mötesplatser och arenor för drogpolitisk debatt. När vi prioriteta vår nationella fråga anser
vi att följande komponenter behöver finnas.
Påverkanspott - pengar som redan finns avsatta i budgeten och det används i huvudsak till
Representation - Vi uppmuntra beslutsfattare som gör bra saker och delar ut till priser för
aktörer som förbättrar utelivet för unga. Vi besöker de partipolitiska ungdomsförbunden
och andra ungdomsorganisationers årsmöten. Att vid olika sammanhang representera UNF
görs ofta inom ramen för styrelsearbetet men vi hoppas kunna involvera fler medlemmar i
detta arbete. Riksdagsresor - Syftet är att förstärka de redan existerande kontakterna, knyta nya
kontakter samt ge fler UNF:are möjlighet att vara en del av vårt påverkansarbete nationellt.
En resa/termin är ambitionsnivån
Konferenser - Vi bör vara representerade på ett flertal konferenser och forum som är
aktuella för den drogpolitiska debatten och de som arbetar med drogfrågor i vardagen. Vi vill
finnas där med deltagare, hålla seminarium och delta i panelsamtal.
Mingel - Vi vill genomföra ett mingel och bjuda in närliggande ungdomsorganisationer som
vi ser har intresse av en nyktrare värld. Vi presenterar vår syn på ungas uteliv och vad vi ser
behöver göras framöver. Samtidigt tackar vi av det avgående ordförandeparet och
presenterar det nya. Detta ger oss en möjlighet att lämna över nätverk smidigt och samtidigt
visa uppskattning för de som engagerar sig i våra frågor.
Kvalitetssäkring - De pengar vi satsat på kvalitetssäkring med PR-byråer har varit mycket
gynsamma och varit ett gott stöd. Det är dyrt men samtidigt en väldigt liten summa i
förhållande till hur mycket resurser vi lägger på Ett bra uteliv i rena pengar, personal och
ideell tid. Detta är något som behöver göras löpande för att utvärdera oss själva och hålla oss
på rätt kurs.
Resultat:
Genom denna äskning sprider vi medvetenhet om UNF som organisation och påverkar
politiken i en riktning som ligger i linje med vår nationella fråga inom Ett bra uteliv. Följande
mål planerar vi att uppnå:
● Långsiktiga samarbeten med minst tre politiska partier och 16
riksdagsledarmöter.
● Minst 20 UNF:are får ökad insyn och kunskap om riksdagspolitikernas arbete
med våra frågor.
● Vi skapar bättre relationer med de olika partipolitiska ungdomsförbund,
besöker minst 5 av deras årsmöten och minst fyra andra ungdomsorganisationer
och får fler att arbeta med vår fråga.
● Vi har 50 deltagare från ungdomsorganisationer på vårt mingel
Utvärdering:
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Vi undersöker hur stort genomslag vår nationella politiska fråga fått och utvärderar vårt
deltagande på konferenser och utvärderar vad deltagarna på riksdagsresorna får ut. .
Budget:
Projektbudget
Nummer 3

Namn
á

Nationell Fråga inom EBU

Antal

Kostnad

Påverkanspott

40 000

Riksdagsresor

10 000

2

20 000

2 500

8

20 000

Mingel

12 000

1

12 000

Kvalitetssäkring

1 600/h

10

16 000

Konferenser

Summa
Äskat belopp

108 000
68 000

Ansvarig person: Jenny Lindberg
Projekt 4 – Almedalen
Konkret projektbeskrivning: Amedalsveckan är ett bra ställe att lätt kunna träffa politiker och
skapa debatt kring våra frågor. Det är även en vecka på nationell media är samlad på ett litet
utrymme och det ger oss god möjlighet att jobba med flera av våra arbetsplansmål. UNF:s
succéhistoria under Almedalen blir bara större från år till år. Deltagarantalet blir lägre än det
var under 2012, då vi liksom 2011 endast planerar att skicka Höjdarna plus lite resurspersoner,
för att säkerställa kvaliteten på deltagarna, då det som vanligt ligger i direkt anslutning till
kongressen. Några utgifter ligger dock utanför Höjdarna, men då vi tycker att de är viktiga för
att fortsatt skapa en positiv bild av UNF bland press, politiker och vanliga människor äskar vi
fortfarande för dessa.
● Almedalsdrinken blev förra året en gigantisk succé, som bland annat vann
Westanders pr-pris “Hetast i Almedalen”. För att fortsätta succén och kunna erbjuda
årets nya drink vid fler tillfällen kommer vi dock behöva en budget. Även ett team
med folk som är beredda att blanda drinkar närsom helst och som dessutom är bra
på det behövs! Baserat på förra sommaren tror vi att tre personer skulle vara lagom.
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● Soberian blev överraskande bra, men också en stor, oplanerad utgift. För att

kunna delta i samarbetet även i år bör vi därför vara beredda att dra vårt strå till
stacken.
● Det känns dock viktigt att skicka några personer till utöver Höjdarna. De som
vill som finns i valberedningen förslag på förbunddstyrelse borde ha möjlighet att åka
på grund av de goda nätverksbyggande möjligheter som finns, och även de som
suttit i FS tidigare, för att lämna över sina nätverk och påverka. Även någora fler
resurspersoner skulle kunna vara bra att få med sig, till exempel någon ur POP.
Resultat: En uppskattning av vad vi tror att vår medverkan under Almedalsveckan skulle
kunna ge:
• Politiker, press och organisationer kommer komma i kontakt med våra fårgor.
• 10 pressklipp i nationell media
• 5 offentliga aktioner, manifestation och demonstrationer.
• 10 pressklipp i lokal media
• UNF träffar 20 politikert
• 2000 personer kommer i kontakt med nykterhetsrörelsen
Utvärdering: Utvärdering sker, utöver utvärdering av Höjdarna, genom samanställning av
politikerträffar, genomförda aktioner, publicerade pressklipp och så vidare. Även Soberian
och Almedalsdrink utvärderas inom arbetsgrupperna.
Budget:
Projektbudget
Nummer

4

Namn
á

Almedalsdrink samarbete
Ansökan till Almedalskalendariet
Soberian
Drinkteam
Viktiga UNF:are i Almedalen

Almedalen

Antal

Kostnad

10 000

1

10 000

1 000

5

5 000

15 000

1

15 000

3 000

3

9 000

3 000

4

12 000

Trycksaker Almedalen

10 000

Summa

61 000

Äskat belopp
Ansvarig person: Lovisa Bengsson

51 000
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Projekt 5 – PUF-helg Linda
Konkret projektbeskrivning:UNF genomför tillsammans med
partipolitiskaungdomsförbunden (PUF:are) en drogpolitisk kurshelg i syfte att öka
kunskapen i ungdomsförbunden och öka intresset hos våra medlemmar att engagera sig
partipolitiskt. Vi genomför en testhelg där vi väljer att först fokusera på alliansens
ungdomsförbund för att dessa är i regeringsposition och för att vi i UNF behöver fler
medlemmar som engagerar sig i de partierna och långsiktigt påverkar deras politik. Vi tänker
oss tre-fem från varje ungdomsförbund och 10-15 UNF:are.
Resultat: Vi hoppas på några nya medlemmar men framför allt fler UNF:are som uttrycker att
de sympatiserar med alliansens ungdomsförbund samt bättre relationer med alliansens
ungdomsförbund. Utifrån detta väntar vi oss långsiktigt en mer restriktiv alkoholpolitik från
PUF:arna.
Utvärdering: Steg ett blir att utvärdera intresset och om detta gav några direkta effekter i
form av fler medlemmar, fler partipolitiskt aktiva UNF:are och större påverkan på PUF:arna
politiska agera kring drogfrågan.
Budget: Nedan syns UNF:s del, varje organisation står för sina deltagarkostnader
Projektbudget
Nummer

5

Namn
Á

Deltagaravgifter

Antal

Intäkt

PUF-helg
Kostnad

500

12

Resor, boende, mat

2 500

12

30 000

Föreläsare/aktiviteter

2 000

1

2 000

Summa
Äskat belopp

6 000

6 000
26 000

Ansvarig person:Linda Engström

Projekt 6 – Press och omvärldsbevakning
Konkret projektbeskrivning:
Omvärldsbevakning hjälper UNF att följa debatten och att själva vara med och sätta agendan.
Med Drugnews får vi aktuell information som vi kan dela med våra medlemmar eller
information vi kan använda för eget material som insändare och debattartiklar. Retriever ger

32 000
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oss en möjlighet att följa upp våra mediala mål. Det ger oss möjlighet att visa för
medlemmarna att vi syns och stärker vårt självförtroende. Omvärldsbevakningen hjälper oss
även att se över vilka som agerar i vår linje eller går emot den. Det underlättar uppföljning
och vi kan hitta möjliga bundsförvanter eller andra som är intresserade av att vara avsändare
av våra budskap. Via en tilläggstjänst med rapporter som IOGT-NTO nu kommer att lägga till
kommer uppföljningen att underlättas. Eftersom IOGT-NTO har varit mycket generösa och
har låtit oss använda Retriever utan kostnad vill vi bidra till att finansiera deras nya
tilläggstjänst som både de och vi kommer att kunna dra nytta av.
Resultat: Retriever ger oss möjlighet att utvärdera hur väl vi nådde våra mål och på så sätt
kvalitetssäkra vårt arbete. En hjälp till finansiering av tjänsten stärker vårt samarbete kring
påverkansarbete med IOGT-NTO. Drugnews hjälper oss att vara uppdaterade och framstå
som en seriös aktör.
Utvärdering: Vi utvärderar detta utifrån att se i vilken skala tjänsterna används. Hjälper
Retriever oss att följa upp våra mål kan det ses som en lyckad investering. Drugnews kan
utvärderas genom att se hur många som går från RSS-flödet på unf.se till sidan.
Budget:
Projektbudget
Nummer

6

Namn
á

Drugnews
Retriever

Antal

15 000
25 000

Press o omvärld

Intäkt

Kostnad

1
1

15 000
25 000

Summa
Äskat belopp

40 000
40 000

Ansvarig person: Linda Engström
Verksamhetsområde: Lokalt
Under 2013 fortsätter arbetet med att möjliggöra för landet att göra drogpolitisk
verksamhet. Trestegskoceptet med aktivitet, media och påverkan fortsätter. Ett bra uteliv
har mottagits väldigt väl i landet och på många ställen genomförs drogpolitisk verksamhet i
större utsträckning där framgångarna framförallt har varit certifieringar och lokalmedia
medan mötet med beslutfattare och författandet av medborgarförslag har genomförts i
mindre grad.
Tänket, verktygen och kunskapen finns men det har inte blivit tillräckligt mycket handling
utav detta. Vi bedömmer att detta framförallt är en kommunikationsfråga och att många
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drar sig för att göra det som är ovant och lite läskigt. De morötter vi satt upp med
påverkanspoäng har ännu inte fått tillräckligt med genomslag men vi tror fortfarande på
idén. Det vi framför allt behöver lägga ned mer tid på är uppföljning och personlig kontakt
med de som är intresserad av frågorna. Detta organiseras bland annat inom ramen för det
drogpolitiska nätverket som vi fortsättningsvis vill satsa på.
Ur vårt perspektiv ger samlingar och utbildningar otroligt mycket energi och pepp men detta
mattas av ganska snabbt. Vi tror därför på kontinuerligare kontakt, att komma längre med de
konkreta planerna när utbildningarna väl genomförs och att under en längre tid binda upp
medlemmarna med en startträff och en slutträff. Att kontinuerligt utbilda nya medlemmar
om Ett bra uteliv är nödvändigt och att ge den nyanställda drogpolitiska pressekreteraren
bra kontakt med medlemmar för att kunna använda dem till pressarbete ser vi som väldigt
givande.
Projekt
7. EBU-helger
8. Drogpolitiska nätverket och utelivsgrupper
•
Projekt 7 – EBU-helger
Konkret projektbeskrivning: Under vintern genomförs en kombinerad EBU-helg med flera
olika inriktningar. En del är en bas-inriktning för den som tidigare varit i kontakt med EBUfrågor men inte fått en basutbildning och utöver det genomförs två fördjupningsinriktningar
en med press och en med påverkan för den med mer erfarenhet. Under början av hösten
genomförs en uppföljningsträff för de som gått bas-inriktningen och samtidigt bjuds nya
intressenter in. Helg nummer två ger de nyvalda på kongressen med ansvar för de
drogpolitiska frågorna möjlighet att snabbt knyta många medlemmar till sig för att
genomföra konkret drogpolitisk verksamhet.
Resultat: Vi räknar med att följande är uppnått i och med denna helg som avstamp.
·
40 unika utbildade medlemmar
·
8 stabila drogpolitiska grupper
·
60 medlemmar som är aktiva inom Ett bra uteliv
·
100 medlemmar som har gjort aktiviteter inom ramen för Ett bra uteliv
·
20 politikermöten
·
50 lokala medieklipp
·
10 medborgarförslag
Utvärdering: Vi vet att vårt upplägg på vår första EBU-helg var uppskattat men fortsätter att
kontinuerligt utvärdera upplägg och resultat i hur mycket verklig politisk påverka som görs
lokalt.
Budget:
Projektbudget
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Nummer

7

Namn
Á

Deltagaravgifter
Deltagarkostnader

Antal
500

60

2 500

60

Summa
Äskat belopp

Intäkt

EBU-helger
Kostnad

30 000
150 000
30 000

150 000

120 000

Ansvarig person: Linda Engström
Projekt 8 – Drogpolitiska nätverket och Bra Utelivsgrupper
Konkret projektbeskrivning:
Det drogpolitiska nätverket och utelivsgrupperna är POPs förlängda arm som ska se till att
det viktiga lokala arbetet rullar på. För att kunna stötta dem och få dem att känna sig både
nyttiga och uppskattade behöver vi några verktyg.
● Påverkanspoäng har precis kommit igång efter lanseringen i våras. Föreningar
och grupper genomför påverkan och får möjlighet till att genomföra påverkan som
pris, så kallad win-win!
● Ett bra uteliv-diplom, till de ställen som klarar Bra Utelivs certifieringskrav. Ett
verktyg för att få grupperna att känna glädje och motivation i sitt arbete samtidigt
som kännedomen om Ett bra uteliv ökar bland allmänheten.
● Priser till Utelivssuperhjältar. Ställen eller personer som har gjort något extra
bra och som ligger i linje med Ett bra utelivs anda. Möjlighet till nationell och lokal
press.
● Alla förtjänar att få veta om de utelivsställen och nyktra mötesplaster som
UNF certifierar. En app där medlemmar kan se vilka platser som blivit certifierade i
sin hemort, möjlighet att recensera utbud och ställen samt en karta för närmast
godkända uteställe eller nykter mötesplats för den som är på besök i stad tror vi
skulle kunna ge våra frågor mer intresse äver för personer som inte är medlemmar i
UNF. Utvecklingsmöjligheterna är många och vi börjar med en enklare variant med
karta med godkända ställen.
Resultat: Med de här resurserna förväntar vi oss att få
10 stabila, långsiktiga drogpolitiska grupper
40 aktioner, manifestationer och demonstrationer
100 lokala uttalanden om drogpolitik i mediesammanhang
70 lokala politikermöten med lokala och regionala politiker
50 insändare
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Det går inte att nog understryka hur viktigt EBU-helgerna är för att de lokala grupperna ska
fungera, men inte heller hur viktiga grupperna är för att det kontinuerliga lokala
drogpolitiska arbetet.
Utvärdering: Utöver de uppföljningar som genomförs vid varje möte med drogpolitiska
utskottet är ju antalet certifieringar, insändare och rapporterad påverkan ett bra mått på hur
grupperna fungerar.
Budget:
Projektbudget

Nummer

8

Namn
á

Påverkanspoäng

Antal

Intäkt

DPN och
utelivsgrupper
Kostnad

2 000

15

30 000

Diplom Ett bra utelivs-platser

100

500

5 000

Priser till Utelivs-superhjältar

1 000

10

10 000

50 000

1

50 000

Ett bra uteliv-app
Summa
Äskat belopp
Ansvarig person: Lovisa Bengtsson

95 000
90 000
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Global work is developing while making
Globala utskottet: Andrea Holm, Eric Tegnander, Linn Heiel Ekeborg, Rasmus Åkesson
Handläggare: Simon Tullstedt

Inledning
“UNF:s globala uppdrag är att stärka och främja ungdomsorganisationer i hela världen som
arbetar drogförebyggande.”

Bakgrund
För ett år sedan valde vi i det globala utskottet att vika just det här utrymmet åt de
utmaningar och utvecklingsområden vi såg för UNF:s globala arbete under det kommande
året. För den som har glömt löd vår analys då: Kortsiktighet. Smalhet. Otydlighet. Vår bild av
det globala var att det var svårt för medlemmar att förstå och ta del av, och att det dessutom
saknades en bredare kärntrupp där kompetens och erfarenhet ackumulerades. Det var då
det.
Nu har ett år gått, och på det året har vi hunnit lära oss en hel del. Hur inspiration och lärande
infinner sej hos andra utskottsmedlemmar vet vi tyvärr lite om, men i vårt fall får man anta att
saker som röda stugor på landet, flygplansincheckningar och att rädda medlemmar undan
regnstormar har varit bidragande i processen. Vi vet med andra ord betydligt mer om vad
framtiden kommer kräva av UNF på det globala området under det kommande året nu än
vad vi gjorde för ett år sedan.
Vår analys kvarstår dock. Vi ser fortfarande att alldeles för få medlemmar har kunskap om
det globala arbetet, vad det innebär och vilket värde det har för de själva och UNF som
organisation. Vi vet att folk vill engagera sej, men att det fortfarande anses som
svårtillgängligt och ”stort”. Sist men inte minst ser vi ett växande behov av UNF ute i världen,
ett behov som det är vårt ansvar att möta.
Nog om detta, nu kör vi!

Prioriterade mål
• 20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering av det globala arbetet.
• UNF har lättillgängliga verktyg för att underlätta enskilda medlemmars engagemang.
• UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten och utbyten med sex
samarbetsorganisationer, varav hälften genom NORDGU eller ACTIVE.
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• UNF skickar 200 UNF:are på NORDGU- och ACTIVE-arrangemang.
• UNF utformar en plattform för globalt intresserade medlemmar i UNF och dess
samarbetspartners.

Alla mål/Uppdrag
UNF är experter på lokala och globala metoder för att bekämpa alkohol som
utvecklingshinder
• UNF utbildar 300 medlemmar i globala frågor.
• UNF samlar in 100 000 kronor till IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut både inom
och utanför ramen för Världens barn.
• 20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering av det globala arbetet.
• UNF har lättillgängliga verktyg för att underlätta enskilda medlemmars engagemang.
• 20 föreningar arbetar aktivt med globala frågor.
UNF har välfungerande utbyten runt om i världen för att bygga starka och nyktra
ungdomsorganisationer
• UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten och utbyten med sex
samarbetsorganisationer, varav hälften genom NORDGU eller ACTIVE.
• UNF skickar 200 UNF:are på NORDGU- och ACTIVE-arrangemang.
• UNF samarbetar med relevanta svenska aktörer för att uppdatera och utveckla vårt arbete.
• UNF utformar en plattform för globalt intresserade medlemmar i UNF och dess
samarbetspartners.

Övergripande budget
P 1. Utbytesbulk
P 2. Summercamp
P 3. UNF Danmark
P 4. Afrikahjälpen
P 5. Biståndsbulk
P 6. Världens barn
P 7. Info på engelska
P 8. Seminar yourself
P 9. OGU
Summa
Motivering/Helhetssyn
Problematisering

106 000
90 000
500 000
13 000
20 000
55 000
1 000
18 000
75 000
878 000
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Som vi sa ovan kvarstår mycket av den problematisering som vi ställde upp förra året som
baserades på smalhet, otydlighet och kortsiktighet. Rent konkret innebär detta att det i vår
mening är för få som engagerar sej i det globala arbetet, att det är diffust och svårt att förstå
för medlemmar samt att arbetet alltför ofta bedrivs som punktinsatser vilket innebär ett
stort tapp av kunskap och erfarenhet.
Vi anser att vi har kommit en bit på vägen, framförallt med att bredda och skapa
långsiktighet, men att det finns mycket kvar att göra, inte minst när det gäller att skapa
tydlighet.
Utöver vår ursprungliga problematisering vill vi lyfta fram ytterligare ett problem som
utskottet noterat, nämligen synen på resultatet av vårt globala arbete. Vad vi ser, och vänder
oss emot, är en bild av att globalt arbete uteslutande baseras på solidaritetsargument och att
ett gott samvete är det enda resultat vi uppnår. Eftersom var och en står sej själv närmast
leder detta i sin tur till att det globala prioriteras ner, inte bara i ekonomiska sammanhang.
Här skulle vi kunna prata om kolonialism, trångsynthet och hela batteriet, men det får vi ta en
annan gång. Här och nu vill vi bara slå fast att den synen på globalt arbete för det första är
direkt felaktig och för det andra är direkt skadlig för UNF.
Det globala utskottet är istället fast övertygade om att utbyten i sej har ett väldigt stort värde
för UNF som organisation. Utbyten ger erfarenheter för livet, får medlemmar att växa och
genererar framförallt nytt engagemang, inte bara för de globala frågorna, utan kanske
framförallt för UNF som helhet. Detta finns det många tydliga exempel på, inte minst inom
förbundsstyrelsen.
Utskottet vill därför uppmuntra styrelsen att satsa på utbyten. Inte för
mottagarorganisationens skull, utan för vår egen.

Utvärdering tidigare år
Det globala utskottet har, som sagt, kommit till flera viktiga insikter under det gångna året.
En av de viktigaste har varit att det verkligen finns ett intresse för global verksamhet inom
organisationen. I början av mandatperioden hade vi svårt att se det tydligt, men efter Island
var vi övertygade. Vi ser nämligen på den som något mer än en lyckad satsning. Vi tror att det
är något mer än folks vilja att resa som ligger bakom. Självklart finns de individer som såg en
chans att fixa årets semesterresa, men när man fyller sökandekvoten på några dagar så vet
man att det handlar om något mer än så. Det vi ser är helt enkelt ett intresse. Det är positivt
för utskottet, och gör att vi vågar satsa mer på medlemmarna det här året.
Att etablera och driva lokal verksamhet med global inriktning är en punkt som många tycks
ha stupat på före oss. Det vi framför allt tar med oss från detta, och som vi dessutom har stöd
för i förbundsstyrelsen, är att inte skapa parallella strukturer. Vi tror inte att det är det som är
lösningen, utan att det tvärtom skapar otydlighet, smalhet och kortsiktighet. Att gå genom
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distrikt och föreningar tror vi dessutom ge oss en större legitimitet och tyngd hos
medlemmarna.
Något annat vi tar med oss är att det är svårt att arbeta med projekt parallellt, det vill säga att
ha många mindre projekt igång samtidigt. Vår erfarenhet är att detta ökar risken för att
mindre projekt hamnar i kläm betydligt, och av den anledningen inte fullföljs. Därför har vi
försökt att hålla ihop våra projekt i ett fåtal större och mer komplexa helheter, där mindre
projekt ses som delprojekt. Vi hoppas att detta öka fullföljandefrekvensen.
Vårt mål om att skapa tydlighet gentemot våra medlemmar kvarstår ännu i stor utsträckning.
De lärdomar vi har dragit är dels att vi kommunicerat både för lite och för dåligt med
organisationen och dels att det globala arbetet sällan får gratis uppmärksamhet, vilket
ytterligare ökar behovet av att ständigt göra sej påmind. Samtidigt måste vi hålla oss inom de
givna kommunikationskanalerna, vilket ger oss en intressant utmaning i form av att nå
igenom bruset.
Vi har även funderat kring Världens Barn, som har varit lågt prioriterat två år i rad. Vi har dock
både arbetsplansmål och ambitioner som driver oss att skapa något ordentligt. Detta
förklaras ytterligare i projektet nedan, men vår linje är att det krävs mycket kommunikation
med tydliga och konkreta åtgärdsförslag. Egentligen har vi alltid varit medvetna om det, men
i år har det blivit ännu tydligare att väldigt lite händer av sej själv inom Världens Barn.
Sist men inte minst tar vi med oss att det globala arbetet och engagemanget ofta är väldigt
långt bort i folks sinne. Vi möts ofta av frågor om vad det globala arbetet är för något, och det
är sällan medlemmar ser det som en naturlig väg, om det ens känner till att den vägen finns. Vi
ser en stark koppling mellan detta och den onyanserade bilden av vad globalt arbete kan ge
den individuelle medlemmen. Vi behöver börja prata om vad individen får ut av att delta i
utbyten och visa på positiva exempel inom organisationen, bland annat.

Lösning/Åtgärder
Men vad är det då som kommer göra skillnaden inför nästa år? Man skulle kunna tro att det
globala utskottet, som i många hänseenden fått en välförtjänt alternativ stämpel på sej, skulle
föreslå en mirakelkur som löser problemen på ett litet kick. Så är inte fallet. Massera fötter
och äta potatis i all ära, men våra lösningsförslag för det kommande året är av mer klassisk
karaktär.
Om vi vill skapa bredd måste vi våga vara breda. Vi vill att fler medlemmar ska vara med och
bidra till vårt arbete. Vi vet att det medlemmarna vill ha är verksamhet och eftersom vi vill ha
medlemmar är det verksamhet vi tänker satsa på. Och när vi säger verksamhet så menar vi
riktig verksamhet, som utgör det globala arbetets kärna. Att åka på kurs i Tanumshede är väl
skoj, men det får aldrig bli kärnverksamheten i globalt arbete. Kärnverksamheten i globalt
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arbete är att organisationsutveckling och biståndsarbete, vilket yttrar sej i utbyten och
insamlingsaktioner, och ju fler som får ta del av det desto bättre. Därför kommer vi satsa på
kostnadseffektiva, nära utbyten, som ger många deltagare per äskad krona. För oss är det
ingen given prioritering, men vi ser det som en rimlig balans mellan begränsade medel och en
efterfrågan på verksamhet.
Om vi vill att fler ska förstå vad vi gör måste vi vara tydliga. Vi måste skrika högre och mer
välartikulerat än tidigare, i alla kanaler vi kan tänka oss. Vår information på hemsidan måste
bli bättre, vi måste komma igång med globalappen på riktigt och synas mer i nyhetsbreven.
Detta gäller det globala arbetet i stort, och Världens Barn och Höjdaren i synnerhet.
Om vi vill att folk ska stanna längre måste vi hålla kvar dom. Vi vill utveckla vårt arbete med att
se och bekräfta individuella medlemmars engagemang, eftersom vi tror att direktkontakt
och uppmärksamhet har större effekt än att bara premiera materiellt. Här ser vi en stor
möjlighet i att utnyttja bildningssystemets fysiska möten som ett effektivt verktyg för
uppföljning och återkoppling.
Slutligen vill vi också flagga för något av en milstolpe i hur vi kommer sälja in våra projekt. Vi i
utskottet har redan insett hur värdefullt utbyte är för individen och för UNF som
organisation, att det ger oerhört mycket tillbaka till oss själva. Nu återstår det bara för oss att
övertyga förbundsstyrelsen, distrikten och hela UNF. Vi hoppas att ni vill vara med på den
resan.

Riskanalys
Vi tror att vi landat rätt i våra projekt, och ska egentligen bara ut med det. Risken finns i att vi
misslyckas med vår kommunikation. Vi måste hela tiden ha hela vår målgrupp i tankarna när
vi riktar oss mot dem.
Vi vill inte heller erbjuda den “enda vägen” För driver vi våra egna idéer för hårt, så riskerar vi
att döda andra människors ideer. Så märker vi att vissa ämnen är för smala/ointressanta för
alla så ska vi hela tiden vara uppmärksamma på det.
Och så finns alltid den risken med att vissa saker är så roliga att man vill göra dem själv och
inte hinner med allt annat. Kanske till och med att man försummar en uppgift som någon
annan gärna velat ha. Vi har inte involverat så många andra på ett projektledarnivå som det
faktiskt kan finnas underlag för

Verksamhet för nästkommande år
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Projekt 1. Utbytesbulk
Distriktsutbyten
Det är dumt att gå över ån efter vatten, brukar det heta. Det globala utskottet har tagit fasta
på detta och därför sett över var det är allra lättast att få till enkla och konkreta utbyten.
Totalt har vi här lyft fram tre olika projekt som vi tror på. Sinsemellan har de väldigt stora
skillnader, vilket ni snart kommer märka, men vi har ändå valt att ta fasta på några
gemensamma principer för alla tre i form av internationella ordspråk:
● “Ett träd utan rötter står ostadigt.”
Vår intention är att bygga projekt som håller, inte bara i år, utan även på längre sikt.
Detta för att vi är övertygade om att långsiktighet ger bäst resultat för alla
inblandade. I praktiken innebär detta två stora skillnader, dels i planeringen, som
kommer behöva vara mer gedigen, och dels i uppföljningen, som kommer behöva
rikta in sig på att ge underlag inför nästa år.
● “Ge en man en fisk och han blir mätt för dagen. Lär honom att fiska och han blir mätt

för resten av livet.”
Vår ambition är att de här projekten på sikt ska kunna stå på egna ben. Vi har högre
ambitioner än att bara skicka ut folk i världen. Vi vill mer än så. Vi vill att de ska lära sig
ta ansvar och bygga nya projekt, dels för att det rent ekonomiskt är mer hållbart för
förbundet, men framförallt för att vi tror att deltagarna blir mer nöjda med sitt
utbyte på det viset. I praktiken innebär detta att ett större fokus på bildning och
coaching kommer krävas, inte minst när det kommer till finansiering.
● “Lyckan står den djärve bi.”
Vi har medvetet försökt att ha med ett kostnadstänk i vår budgetering eftersom det,
som i alla projekt, trots allt finns en risk inblandad. Vi tror dock att risken för att
misslyckas helt är ganska liten; I värsta fall fortsätter bara ett av de tre projekten till
nästa år, men även om det, mot förmodan skulle inträffa, så har vi ändå, så länge vi
vågar satsa, lyckats med en sak: Att erbjuda våra medlemmar möjligheten.
Möjligheter föder engagemang. Våga tro på möjligheterna.

Blekinge (Polen)
I Blekinge existerar idag ett stabilt utbytesprojekt med Polen i form av sommarutbyten.
Projektet är rörelsegemensamt tillsammans med IOGT-NTO och har i år 32 år på nacken.
Med andra ord handlar det här projektet mer om fövaltning och stöd till ett redan
välfungerande projekt, vilket också reflekteras i budgeten.
Efter samråd med UNF:s ansvariga i projektet har vi kommit fram till att det ramförallt är två
saker som behövs: Dels föreläsare till nästa års utbyte (Framförallt en fråga om att utnyttja
våra kontaktnät.) och dels finansieringskompetens i nästa års planeringsarbete (Alltså inför
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utbytet 2014.). Vårt bidrag till det här projektet är alltså primärt inte av ekonomisk karaktär.
De kostnader som uppstår är resor, dels för utskottet, och dels för föreläsarna.

Budget
Resor, inrikes
Summa

5 000 kr
5 000 kr

Dalarna (Oklart)
I Dalarna existerade tidigare ett utbyte med Rumänien, ett projekt där fältkonsulenten var
väldigt drivande. Vi har förstått det som att detta var relativt lyckat och födde en ett
ytterligare engagemang hos deltagarna. Utmaningarna vi har att brottas med är dels att
fältkonsulenten är sjukskriven, vilket gör att det saknas en pådrivande sammanhållare, samt
att man uttryckt en önskan om att få byta målland (Bland annat på grund av bristen på
Internet i Rumänienl.). Vår insats kommer dels att behöva kretsa kring att samla och
organisera deltagarna samt att stötta upp en del av projektet ekonomiskt. Eftersom vi inte
tror på konstgjord andning som ekonomiskt stöd ändå får sägas utgöra är vår linje att vi som
max kan tänka oss att gå in med hälften av pengarna och maximalt 13000 kronor. Därtill
tillkommer kostnader för eventuella inrikesresor för utskottet.
Budget
Resor, inrikes
Ekonomiskt stöd
Summa

2 000 kr
13 000 kr
15 000 kr

Skåne (Tyskland)
I Skåne finns idag inget utbyte med Tyskland, vilket gör projektet till mer riskabelt än de
tidigare nämnda. Man kan tycka att det är tunt att avsätta pengar åt proejtk som inte
efterfrågats bland medlemmarna, men vi hade aldrig gjort det utan goda skäl. Det som
framförallt gör utbytet lämpligt är det geografiska läget kombinerat med ett starkt intresse
från Juvente Tyskland att inleda någonting. Dessutom finns det en del medlemmar med
globalt intresse i Skåne (Framförallt från Icebreaker.) vilket gör att projektet känns fullt
möjligt. Rent ekonomiskt är projektet en balansgång mellan vår princip om hjälp till självhjälp
och det faktum att vi ännu inte har hittat några deltagare. De goda kommunikationerna drar
dock ner kostnaderna något.
Budget
Resor, inrikes
Ekonomiskt stöd
Summa

2 000 kr
13 000 kr
15 000 kr
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Finlands sak är vår!
- Om finlandsfrågan
Utskottet har sedan ett drygt år tillbaka noterat en ovanligt stor potential hos våra grannar i
öst, UNF Finland. Det är något oklart för oss hur väl insatt övriga styrelsen är i
organisationens arbete, men som exempel kan nämnas ett starkt deltagande under ACTIVEseminariet i Rom och på Icebreaker i somras. Medlemmarna ger ett kompetent, samlat
intryck och känns verkligen som framtidsnamn inom ACTIVE och den europeiska
nykterhetsrörelsen.
Nu kanske ni tänker: Men om dom är så duktiga, då är ju allt frid och fröjd. Jag önskar att jag
kunde instämma i de tankarna, men tyvärr är det inte så verkligheten ser ut. UNF Finland har i
dagsläget sju (7) inskrivna medlemmar och utöver det åtta (8) personer som deltar i
verksamheten. Man kämpar mot en alkoholkultur som generellt sett är bra mycket hårdare
än i Sverige och saknar dessutom en gedigen organisation att falla tillbaka på. Eftersom man
är helt beroende av fondmedel (För att citera Anna Näsmo, den UNF:are som kan UNF
Finland bäst: “Det funkar som så att får vi inga fondpengar så har vi ingenting.”) saknar man
också en ekonomisk grundtrygghet. I nuläget finns cirka 1000€ (8612 kr) kvar av de
fondmedel man fått in i år. Man söker naturligtvis nya pengar (Bland annat av stiftelsen
Ansvar för Framtiden.), men inget är som sagt säker i nuläget.
Den verksamhet man planerar inför nästa år är dels föreningsverksamhet och dels ett
sommarläger (Något man genomförde för första gången i år, tillsammans med
Västernorrland.). Man har inlett diskussioner om ett utbyte med Island, och hoppas kunna
subventionera deltagaravgifter för Active-seminarier och Summercamp i Bosnien.
Vi i det globala utskottet ser ett stort värde i att knyta UNF Finland närmre UNF Sverige, inte
minst för vår egen del. Vi tror att utbyten utvecklar våra medlemmar och betalar sej i form av
nya erfarenheter, större engagemang och och höjd kompetens. Med andra ord är det
självklart att vi ska vara med och lira boll, frågan är bara vilken position vi ska spela på.
Eftersom det globala utskottet tar på sej den stora provokatörshatten, med glädje och med
stolthet, kommer vi här att frångå gällande praxis något och presentera lite olika alternativ, i
en anda av valfrihet. Man skulle kunna se på det här lite som ett tankeexperiment. Det är
möjligt, till och med sannolikt, att en del av styrelsen provoceras något av detta. Om så är
fallet har undertecknad lyckats med sin ambition.
En femstegsmodell för integration
Steg 1
Steg 1 innebär att UNF Finland förblir en organisation bland alla andra. Troligtvis genomför
man ett samarbete med UNF Västernorrland, men kommer att fokusera det mesta av sina
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utbyten på Nordgu och Active. I det här alternativet avsätter vi pengar för att kunna bekosta
resor, alternativt stödja individuella medlemmars initiativ ekonomiskt.
Budget
UNF Finlands-pott
Summa

5 000 kr
5 000 kr

Steg 2
Steg 2 innebär ett något fördjupat arbete, där vi från utskottet ger stöd, ekonomiskt och
kompetensmässigt, till UNF Finlands samarbete med UNF Västernorrland. Det innebär att
UNF Finlands arbete kommer att underlättas något, att budgeten för sommarlägret kommer
att bli lite mindre pressad, samt ett stärkande av UNF Finland som organisation. Av
erfarenhet vet vi att utbyten mellan volontären och exempelvis en konsulent är av väldigt
stort värde i dennes arbete.
Budget
Utbytesstöd
Inrikesresor
Summa

10 000 kr
2 000 kr
12 000 kr

Steg 3
Steg 3 innebär, utöver det tidigare nämnda utbytesstödet, att UNF Finland även får full
tillgång till vårt bildningssystem, från UNF:aren till Höjdaren, på samma villkor som andra
UNF:are. Eftersom man inte har något eget bildningssystem alls i nuläget skulle detta
naturligtvis göra stor skillnad. Vår bedömning är dessutom att flera medlemmar är
kompetenta nog att hoppa in på i alla fall Specialisten-nivå. Rent ekonomiskt kommer vi
behöva subventionera resor för att bildningen ska ske på lika villkor. Det kan låta som en stor
förändring, men kom ihåg att man i dagsläget inte är fler än 15. Vi beräknar att antalet
utbildningstillfällen inte kommer bli fler än 5, och att påslaget blir ungefär 1500 kronor per
resa. Eventuella ytterligar kostnader inom ramen för bildningssystemet är inte inräknade i
budgeten.
Budget
Utbytesstöd
Inrikesresor
Resepåslag, bildning
Summa

10 000 kr
2 000 kr
7 500 kr
19 500 kr

Steg 4
Steg 4 innebär två saker: Dels en ekonomisk grundtrygghet och dels fritt deltagande för UNF
Finlands medlemmar i vår verksamhet. För UNF Finland finns som sagt inga ekonomiska
garantier i nuläget. Att UNF gick in och säkrade detta skulle betyda oerhört mycket,
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underlätta planeringen och låta volontären fokusera mer på exempelvis verksamhet. Vi
tänker oss att 15000 kronor kan vara en rimlig summa, baserat på vad våra egna distrikt får
och vilket behov som finns. Även att få tillgång till vår verksamhet skulle göra stor skillnad,
inte minst när det kommer till saker som kongresser, DSS:er och DO/DK-nätverk. Bara
känslan av att få en inbjudan, och vetskapen att det håller ekonomiskt att åka, kan göra stor
skillnad. Vi uppskattar summan till ungefär likvärdig med resepåslaget för bildningsystemet.
Budget
Budget
Utbytesstöd
Inrikesresor
Resepåslag, bildning
Ekonomisk grundtrygghet
Resepåslag, verksamhet
Summa

10 000
2 000
7 500
15 000
7 500
59 000

Steg 5
Steg 5 är framförallt formulerat för att väcka tankar, men går i korthet ut på att ge UNF
Finland precis samma förutsättningar som ett av våra egna distrikt, vilket, om man drar det
till sin spets, skulle innebära fulla rättigheter. Man skulle med andra ord få tillgång till:
● Demokratiska rättigheter (Framförallt rösträtt vid kongresser och fullvärdiga
medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen.)
● Ekonomiska rättigheter (Framförallt tillgång till distriktsbidrag och som minst
flygande konsulent.)
● Övriga rättigheter (Framförallt en FS-fadder och tillgång till Motdrag.)
Det här steget är som sagt något utopisk/dystopisk och har ingen förankring i någon av
organisationerna. Utskottet tycker dock att det finns ett värde i att leka med tanken, inte
minst för att förstå vilken betydelse förbundets olika typer av stöd har för våra medlemmar.
Man ska också ha klart för sej att det här är mer omöjligt och otänkbart på pappert än vad det
är i praktiken. Alla vi som har träffat en finlandssvensk vet att dom känns som, just det,
svenskar. Även om man är utlandssvensk är man väl fortfarande svensk, eller?

Trots att vi i det globala utskottet gillar provocerande tankeexperiment är vi fullt allvarliga
med vår äskning. Vi är dessutom villiga att kompromissa, vilket innebär att det styrelsen
slutligen beviljar inte nödvändigtvis behöver följa de givna stegen. Tvärtom kan vi mycket väl
tänka oss att det är en gyllene medelväg som är det bästa alternativet. Det som är mest
prioriterat från vår sida är ekonomisk grundtrygghet och tillgång till verksamhet/bildning
medan stöd till utbytet har en något lägre prioritet.
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Nordkalotten
Det finns mycket pengar i EU som vi borde bli bättre på att ta del av. Men hur?
Området norr om polcirkeln kallas för Nordkalotten.
För något år sen så blev det på lokala initiativ och med Nordgus hjälp av en träff på Svalbard.
Deltagare var folk från norra Sverige, Island och Nordnorge. Detta finasierades till stor del av
EU.
Detta var enligt nordgu ett lätt projekt att få pengar till eftersom det handlade om
minoritetsfolk och en väldigt avlägsen plats (norrlänningar/svalbard)
Detta projekt handlar inte om att göra en exakt lika dan träff, utan att öka kunskaperna om
EU-medel. Vi tänker att utbilda 4 peroner, någon i utskottet men också andra medlemmar
som tycker att det kan vara kul. (inte kul som i kul utan kul som i att man ser ett värde i att
kunna det) Och då folk inte har vett att lägga kurser på helgerna så krävs det att man tar
ledigt för att gå på dem, och om vi ska få dit ideelt folk med så behövs det nog lite ersättning.
○
○
○
○
○

Budget 4 personer
Resor
Kursavgifter
Förlorad arbetsinkomst
Summa

4 000
4 000
4 000
12 000

Resultat:
Genom denna utbytesbulk skapar vi förutsättningar och möjligheter för en nära och engagerande
verksamhet som ändå gör oss till världsmedborgare. Mer aktiva medlemmar och mer verksamhet

• UNF har lättillgängliga verktyg för att underlätta enskilda medlemmars engagemang.
• UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten och utbyten med sex
samarbetsorganisationer, varav hälften genom NORDGU eller ACTIVE.
• UNF utformar en plattform för globalt intresserade medlemmar i UNF och dess
samarbetspartners.

Projektbudget
Nummer 1

Namn
á

Blekinge

5 000

Antal

Intäkt
1

Utbytesbulk
Kostnad
5 000
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Dalarna

15 000

1

15 000

Skåne

15 000

1

15000

Finland

59 000

1

59 000

Nordkalotten

12000

1

12 000

Summa
Äskat belopp

106 000
106 000

Projekt 2. Summercamp
2012 års satsning på att skicka 50 UNFare till Actives summercamp på Island blev en riktigt
succé. Utvärderingen som deltagarna har gjort visar att, trots dåligt väder och otydlig
information på plats, så känner majoriteten av deltagarna sig stärkta i sitt UNF-engagemang
efter resan. Vi i globala utskottet ser att just Actives summercamp är ett bra forum för att
skapa ett intresse för globala frågor bland våra medlemmar och att det därför vore önskvärt
att skicka medlemmar till lägren även i fortsättningen.
År 2013 anordnas Actives summercamp i Bosnien. Vi är medvetna om att lägret sker bara
några veckor efter UNFs kongress i Borås, men vi ser ändå att en subventionering av resan till
detta summercamp är av nytta för UNF och inte bör konkurrera nämnvärt med
medlemmarnas intresse för kongressen. Vår tanke är att skicka en mix av erfarna globalister
och mer nyblivna globalt intresserade och ge dem olika uppdrag i grupp att fokusera på
under lägret. De 20 personer som vi skickar bildar 4-5 st grupper som har olika uppdrag att
fokusera på. Deltagarna åker ner en dag innan lägret börjar för att ha tid att prata ihop sig i
sina grupper för att arbetet ska bli så bra som möjligt.
Exempel på uppdrag i grupperna:
● Knyta internationella kontakter
● Filma, fota och skriva om det som sker
● Diskutera med Juvente Norge gällande deras utbytesprojekt på Balkan
● Hur sprider vi Actives budskap bland UNFare som ännu inte upptäckt det globala
arbetet?
För att kunna få till den mix av erfarenhet som vi är ute efter så tänker vi oss att deltagarna får
ansöka om att få åka som UNF-representanter och att utskottet sen gör urvalet utifrån de
ansökningar som kommer in. Om vi utgår från att det intresse som fanns för Islandslägret är
en lämplig måttstock även denna gång så bör vi ha flera sökande per plats. Detta är dock
beroende av hur sponsringen ser ut. Utifrån vår erfarenhet så ser vi att ju mindre vi
subventionerar, desto färre är intresserade. Till Island stod UNF för hela resan, både inrikes
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och utrikes och i utvärderingen efter lägret så framkommer att 54% av de svarande inte hade
haft möjlighet att åka utan UNFs sponsring av resan. Genom att betala för hela resan även till
Bosnien så tror vi att fler kommer att ansöka om att få följa med, vilket ger ett större urval av
sökande och de som blir utvalda att åka kommer att vara motiverade att göra ett så bra jobb
som de nånsin kan.
Resultat:
Genom detta projekt skapar vi igen ett roligt och intressant aktivitet. Både för den som varit med
länge och den som är helt ny.

• UNF har lättillgängliga verktyg för att underlätta enskilda medlemmars engagemang.
• UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten och utbyten med sex
samarbetsorganisationer, varav hälften genom NORDGU eller ACTIVE.
• UNF skickar 200 UNF:are på NORDGU- och ACTIVE-arrangemang.
• UNF utbildar 300 medlemmar i globala frågor.
Projektbudget
Nummer 2

Namn
á

Antal

Intäkt

Summercamp
Kostnad

Flygbiljett

3 000

20

60 000

Anslutningsresa SE

1 000

20

20 000

500

20

10 000

Anslutningsresa
Bosnien
Summa
Äskat belopp

90 000
90 000

Projekt 3. Ungdomens Nykterhetsförbund Danmark
http://www.youtube.com/watch?v=hxyrJped1pQ

Vårt grannland Danmark med en befolkning på 5,5 miljoner har stora alkoholproblem.
Danmark har dock inget UNF. Finns en gammal nedlagd organisation med fåtal medlemmar.
Vi ser att danska nykterister måste organisera sig, innan det blir ännu mer försent. Men
eftersom organisering och organisationsbygge är fel väg att börja i så vill vi börja med att
skapa verksamhet.
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Det ska börja med en landsomfattande reklamkampanj som ska synas på alla busshållsplatser
mm. Vi har valt busshållsplatsreklam framför TV för vi tror att den målgrupp som behöver
oss mest är de som rör sig i urbana miljöer kvällstid, annars syns vi för de andra när de är på
väg till skolan också. Kampanjen ska fråga om inte du också är jävligt trött på alkoholen och
det sätt som den stör samhällsutvecklingen och fritiden för ungdomar. Kampanjen länkar till
en hemsida där man blir medlem. Medlemmar kommer sen att knytas samman för att ledas
in att göra något. Sedan när folk producerar och kämpar kommer behov av egen
organisation uppstå och först då visar vi hur.
Ett annat mål med detta projekt är att öka UNFs förmåga att söka medel från EU. För där
finns det mycket pengar som idag går till tjänstemannamiddagar med bjudsprit. (bara
Sverige där man inte får köpa sprit för EU-pengar. Detta har vi säkra källor på!!)
I den sämsta av världar där Förbundsstyrelsen inte vågar satsa på detta så önskar vi få
möjlighet till att kunna jobba vidare med att hitta större del extern finansiering.
Resultat:
Genom detta projekt skapar vi igen ett roligt och intressant aktivitet. Både för den som varit med
länge och den som är helt ny.

● “UNF:s globala uppdrag är att stärka och främja ungdomsorganisationer i hela
världen som arbetar drogförebyggande.”
● UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten och utbyten med sex
samarbetsorganisationer, varav hälften genom NORDGU eller ACTIVE.
Projektbudget
Nummer 3

Namn
Á

Reklamkampanj 7 dagar

Antal

Intäkt

UNF Danmark
Kostnad

1 830 000

1

1 830 000

Hemsida

20 000

1

20 000

Inledande träff

20 000

5

100 000

10 000

5

50 000

Starthjälp
EU bidrag

1 500 000

Summa
Äskat belopp

2 000 000
500 000
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Projekt 4. Afrikahjälpen
Vart tog Afrika vägen?
IIA har samarbetsorganisationer i Afrika bla SCAD som påminner om hur unf är, och med
dem har vi tidigare haft ett erfarenhetsutbyte. Dessa har dock blivit
bortglömda/nerprioriterade under året. Framförallt för att vi inte tänkt på dem eller haft
någon aktivitet tillsammans med dem. Att bara säga att man har sammarbete tycker inte vi
räcker för att få räknas som sammarbete. Man kan jämföra det med Sri Lanka där vi faktiskt
har ett aktvt samarbete med både Höjdarresan och senare Digital Stories vinnarens
upplevelse i Sverige.
Vi tycker det är synd då dessa kan vara värdefulla för både oss och dem.
Detta projekt handlar om att uppdatera kontaker och kolla de förutsättningar som finns
idag. Dels för att göra världen nyktrare men också för att skapa så goda förutsättningar som
möjlig inför en eventuell Höjdarresa 2015.
Vi tror det behövs ett riktigt besök på plats för att visa att vi tar det på allvar och verkligen
hinna med att få en ordentlig kontakt. Detta är något som vi tror kan locka äldre medlemmar
att bli afrikakorrespondent, annars har vi kanske några gamlingar som blir utkastade efter
sommaren.
Resultat:
Här uppdaterar vi oss och visar att vi är en aktiv organisation med driv och intresse för andra
än oss själva
• UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten och utbyten med sex
samarbetsorganisationer, (...)

Projektbudget
Nummer 4

Namn
á

Resa ToR
Boende

Intäkt

Kostnad

10 000

1

10 000

1000

3 dagar

3 000

Summa
Äskat belopp

Antal

Afrikahjälpen

13 000
13 000
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Projekt 5. Biståndsbulk
● Bli vän med världen
- 27 UNF:are är medlemmar i Vänner i världen idag (förmodligen många från Höjdaren
Globalt 2011). Det genererar i ca 30 000 kr om året. Vi vill dubbla antalet genom
bättre/snyggare/roligare/påverkande kommunikation och ett rekamutskick. Det handlar om
att ta fram något snyggt och lockande och distribuera det. Givetvis genom hemsida och
motdrag men också på lite mer påträngande sätt
● Julklappar för en bättre värld
- Enligt målen ska 20 procent av UNF:s medlemmar vara med och bidra till det globala
arbetet. Vi vill göra det enklare och konkretisera vad pengarna går till eftersom “IOGT-NTOrörelsens internationella institut” är relativt okänd bland många.
Därför vill vi vill ta fram fyra julklappar i olika prisklasser mellan (50, 100, 300 och 500
kronor), likt det som många andra organisationer har när de säljer getter, kycklingar och
dylikt. Vi vill göra detta, dels för att samla in pengar till det globala arbetet och dels för att
konkretisera vad pengarna egentligen går till.
Vi behöver tillsätta en utredningsgrupp på 5 personer som tar reda på vad de olika
organisationerna driver för projekt som man kan presentera och använda, hur mycket det
kostar och hur man kan konkretisera det och ge bort en produkt. Vi behöver också ta fram
bra texter om projekten och sätta ihop snygga kort/diplom som man får när man köper en
produkt.
Julklapparna ska lanseras på UNF:s shop och III:s hemsida hösten 2013

● Avlatsbrev/Karmakonto
Att få folk att öppna upp sin plånbok och ge bort pengar är inte lätt. Det räcker inte att man
har ett ädelt ändamål och att pengarna går till något som kommer de absolut mest
behövande till del. Men de finns de som lyckats, och inte för att deras verksamhet är mycket
bättre än alla andra. Istället är det för att de erbjudit en enkel och attraktiv produkt.
Läkarmissionen är ett bra exempel. Där är det pingströrelsen som står bakom, men det
tänker man inte på att det är missionerande hjälpinsatser när man köper en get eller ett
medecinpaket. Kan de med sitt kristna budskap i ryggen kan vi med vårt nyktra agenda locka
med kul och intressanta saker att köpa till sig själv och andra.
Vi vill plocka upp en sak ifrån den religiösa traditionerna. Avlatsbrevet och karmakontot.

72 (89)

Här kan man få köpa sig lite gott samvete på en nivå mellan allvar och skämt. Man kan ge bort
ett avlatsbrev till sin far som inte klimatkompenserade sin resa till Thailand. Eller göra en
insättning på sitt karmakonto för att man gjorde slut med sitt ex via sms.
Ingen dålig ide va?
Vi ser inte att vi kommer att göra hela kampanjen helt själva i år. Detta syftar till att plocka
fram lite shyssta ideer, layouter och papper för att sen via IIA finansiera och lansera hela
kampanjen bakom en hemsida där Iogt-nto rörelsen är lika synlig som pingstkyrkan är i
Läkarmissionen.
Resultat:
• UNF samlar in 100 000 kronor till IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut både inom
och utanför ramen för Världens barn.
• 20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering av det globala arbetet.

Projektbudget
Nummer 5

Namn
Á

Vän med världen (tryck)
Julklapputredningsgrupp /pers
Julklappar (tryck)
Registrering av domäner,
varumärkeskydd mm.
Tryck och förslag på reklam
Karmakonto

Antal

Kostnad

5 000

1

5 000

10 000

1

10 000

5

500

2 500

10 000

1

10 000

15 000

1

15 000

Summa
Äskat belopp

Intäkt

Biståndsbulk

42 500
20 000

Projekt 6. Världens Barn
Två år i rad har vi misslyckats kapitalt med att styra upp något ordentligt kring Världens Barnkampanjen. Det är dags att vi tar ett nappatag och levererar. Vi tänker oss en enkel modell för
detta: Utvärdera/anpassa - Kommunicera - Tacka/utvärdera. Och framförallt att sätta
stolthet och vilja bakom det hela.
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● Först ska det samlas in kunskap/information om vad som funkar.
Visst finns det kunskap och kompetens i styrelsen, men vi vill gå djupare än så och
utreda det här lite djupare. Därför kommer vi samla en grupp på 4-5 personer som
samlas en dag för att ge oss den information vi behöver.
● Till skillnad från tidigare ska vi kommunicera i god tid det här året. I mitten av augusti
tills mitten av september. Dessutom tänker vi göra ett försök att samköra vår
kommunikation med iogt, för att göra Världens barn till den rörelsegemensama
aktivitet det faktiskt är.
● Och för att visa hur viktigt och bra vi från hela unf faktiskt tycker att det är, avsätta 50
000 att som organisation skänka. Då kommer vi med i rullremsan som visas i tv.
● Tillslut ska det även på ett personligt plan tacka alla unfare som bidragit med att ringa
och säga tack.
Resultat:
Få upp Världens barn på agendan och involvera fler i insamlingen
• UNF samlar in 100 000 kronor till IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut
både inom och utanför ramen för Världens barn.
• 20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering av det globala arbetet.
Projektbudget
Nummer 6

Namn
á

Träff utvärderingsgrupp
Avsatta medel världens barn

Antal

Intäkt

Världens barn
Kostnad

5 000

1

5 000

50 000

1

50 000

Summa
Äskat belopp

55 000
55 000

Projekt 7. Papper på engelska
Det finns en tradition i Activesammanhang att man delar ut ett flygblad om vad man är och vad man
gör. Vi ser att det behovet finns för oss med då man ibland får frågan. Därför gör vi ett flygblad. Och
delegerar det
Resultat:
Vi blir tydliga i vad vi gör mot andra organisationer för att de ska få bättre koll på oss och kanske då
lättare veta vad de kan få ut av ett samarbete med oss
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Projektbudget
Nummer 7

Namn
á

Premie översättare korrektur
Tryck

Antal

Papper på engelska

Intäkt

Kostnad

500

2

1 000

5

200

1 000

Summa

2 000

Äskat belopp

1 000

Projekt 8. Seminarize yourself
Detta är det som kallats Seminariepott innan. Active och Nordgu genomför varje år ett antal
seminarier. Active har 4 st där vi har två platser och Nordgu har 1 st där vi brukar få 4 platser.
Detta vill vi subventionera så att det inte kostar mer än en ordentlig kurs här i Sverige. Alltså
850kr.
Årets utfall verkar hamna på 18000 och det är ett gott tecken på att folk åkt och vill åka på
seminarierna. Vi har sett ett ökat intresse och förväntar oss och kommer att verka för att
fylla alla platser igen.
Det fungerar så att vi betalar resa och avgift till seminariet för våra medlemmar och att de
sedan får betala oss 850kr. Så står vi för mellanskillnaden

Projektbudget
Nummer 8

Namn
á

Resor, avgifter mm

18 000

Summa
Äskat belopp

Antal
1

Intäkt

Seminarize yourself
Kostnad
18 000
18 000

18 000
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Projekt 9 – Organisationsgemensam drogpolitisk
utbytesutvecklare
Konkret projektbeskrivning:
Denna äskning är gemensam för det globala och det drogpolitiska utskottet. Vi tror att vi genom
denna kan bygga en stark bro mellan europeisk drogpolitik och organisationsutveckling av
europeiska nykterhetsorganisationer samt närma oss NSF och Junis eftersom vi har gemensamma
beröringspunkter på ett europeiskt plan.
Det politiska utskottets mål är att så mycket som möjligt av den europeiska drogpolitiken ska
genomföras av eller genom Active. Vi vill att många medlemmar i UNF och i våra systerorganisationer
engagerar sig och driver drogpolitiska frågor på hemmaplan och inom EU. Active har kompetensen
och kunskapen om vilka frågor som borde drivas, vad som är på tapeten och var vi borde vara. De vet
vilka länder som har ideella organisationer som behöver stöd och har potential samt har samtidigt
lång erfarenhet av att arbeta med projektansökningar och koordinera unga i hela Europa. Detta kan
därmed vara ett stort stöd i arbetet för vår EU-grupp och vår EU-grupp kan vara en del av de projekt
som skapas genom denna äskning.
Det globala utskottets mål är att få ett samlat grepp kring utbyten mellan våra distrikt och våra
europeiska utbytesorganisationer. Vi vet av erfarenhet att utbyten är väldigt utvecklande för våra
medlemmar och ökar deras engagemang för UNF som helhet och tror därför att det här är väl
investerade pengar. ACTIVE har en unik, bred kompetens när det kommer till att understödja och
utveckla utbyten, inte minst när det handlar om finansiering, vilket är en central del av våra utbyten.
Det är vår övertygelse att den här tjänsten kommer kunna skapa precis den typen av långsiktiga och
stabila projekt som vi är ute efter.
Active har sedan tidigare avsatt pengar för en tjänst på 40 procent för både 2012 och 2013. För att
dessa pengar ska kunna nyttjas optimalt behöver UNF skjuta till egna medel och på det viset
möjliggöra en tjänst. Tillsammans med NSF och Junis kan vi fylla upp till en heltid och då också ha stor
möjlighet att påverka vad tjänsten gör.
Active har genomfört många framgångsrika projekt, Democracy is Dialogue är det senaste där
UNF:are, NSF:are och ett 10-tal andra unga från systerorganisationer deltagit och jobbat med politisk
påverkan och organisationsutveckling på hemmaplan. Vi vill se fler sådana projekt i framtiden och det
kräver någon som kan koordinera, skriva projektansökningar och säkerställa god kvalité på de projekt
som genomförs. Det självklara målet är givetvis att tjänsten ska kunna dra in så mycket pengar att den
under 2014 kan vara självfinansierad.
Resultat:
Vår målsättning är att denna äskning ska involvera 25 unika UNF:are och minst lika många personer
från våra systerorganisationer Junis, NSF och de europeiska. Det kommer ge konkreta
politikerträffar, starkare band mellan våra organisationer och stabilare och mer välfungerande
nykterhetsorganisationer i europa.
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Utvärdering: Att samarbeta är alltid meckigt men kan ge mångdubbelt tillbaka. Effekten av att vi så
aktivit stöttar Active måste utvärderas genom dialog. Att mäta konkreta resultat är svårt och därmed
utvärdera dem är svårt eftersom detta är en liten pusselbit i ett stort och långsiktigt arbete.
Budget:
Projektbudget

Nummer 9

Namn
á

Activestöd
Resor

Antal

Kostnad

135 000

1

135 000

1 500

10

15 000

Summa
Äskat belopp

Intäkt

Org.gem.drogpol.
utbytesutv.

150 000
75 000

Ansvarig person: Linda Engström och Eric Tegnander

Sammanfattning
Vi ber om ursäkt för att dokumentet inte håller sig till mallen. Vi tror att struktur inte ska inte
få lov att döda det som bör leva.
Här har vi en samling med bredd, traditioner och även kanske något som hänger där i
utkanten av boxen.
Vi tror vi har lite av varje för att vara intressanta och attraktiva för gamla och nya
medlemmar. Och kanske även något som tar oss vidare till en helt annan dimension
Vi känner en stolthet över vad vi vill åstadkomma

Globala utskottet
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Taktisk plan Förebyggsutskottet
Det hela loppet!
Förebyggsutskottet: Ahmed Amin, Lina Jacobsson, Linda Engström, Samuel Somo, Mårten Malm
Handläggare: Ulrika Jansson

Prioriterade mål
Övergripande/självklart mål
• UNF har genom attitydförändring ändrat beteendet till alkohol hos 20 000 unga.

Projekt 1,4
Konkreta mål
• UNF är 10 000 medlemmar.

Projekt 1,2,3,4,5,6
• 6 500 av UNF:s medlemmar har betalt sin medlemsavgift.

Projekt 3,5
• UNF har övergångsverksamhet som riktar sig till Junis-medlemmar i UNF-ålder och värvar 800
stycken.

Projekt 2

Alla mål/uppdrag
Kongressuppdrag
• Sätta mer fokus på högskolestudenter.

Projekt 3
• Utreda möjligheterna till en nationell reklamkampanj, i t.ex. TV eller radio.

Projekt 1,6
• Satsa på att stärka Folknykterhetens vecka som vår rörelsegemensamma vecka samt verka för att
förbunden gemensamt tar fram ett material som går att använda vid allmänna arrangemang.
UNF:s alla distrikt ökar i medlemsantal
• UNF är 10 000 medlemmar.

Projekt 1,2,3,4,5,6
• 6 500 av UNF:s medlemmar har betalt sin medlemsavgift.

Projekt 3,5
• UNF utbildar 500 medlemmar i förebyggande metoder.
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Projekt 1,2
• 60 procent av alla som värvas till UNF betalar sin medlemsavgift under första året.

Projekt 2,3,5
• UNF har övergångsverksamhet som riktar sig till Junis-medlemmar i UNF-ålder och värvar 800
stycken.

Projekt 2
200 000 av Sveriges ungdomar mellan 13 och 25 känner till vad UNF står för och har reflekterat
kring alkoholnormen
• UNF har genom attitydförändring ändrat beteendet till alkohol hos 20 000 unga.

Projekt 1,4,6
• UNF samarbetar med 150 skolor varav 80 skolor genom skolmetoden oPåverkad.

Projekt 1
• UNF arrangerar 200 utåtriktade arrangemang.

Projekt 1,4,3,6
• UNF har omfattande samarbeten med fem organisationer inom och utanför nykterhetsrörelsen
som riktar sig till UNF:s målgrupp.
• UNF som organisation syns i media 200 gånger, undantaget den drogpolitiska debatten.

Projekt 4,3,6
• UNF fortsätter att utveckla Fake Free som tankesmedja för det förebyggande arbetet.

Projekt 1

Övergripande budget
Projekt
Projekt 1
Projekt 2
Projekt 3
Projekt 4
Projekt 5
Projekt 6

Äskat belopp
125 000 kr
50 000 kr
850 000 kr
80 000 kr
0 kr
25 000 kr

Summa

1 130 000 kr

Motivering - helhetssyn
Problematisering
Vi i förebyggsutskottet ser tre huvudämnen som måste lösas. Attityd till värvning, Kompetens och
Outnyttjad potential.
Attityd
Vi som är den största ungdomsrörelsen mot alkohol och andra droger glömmer allt för ofta hur
mycket bra vi gör för vårt samhälle. Det leder ofta till en dålig spiral där vi glömmer att tacka av och
gratulera vår fantastiska organisation.
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Vi måste vara stolta men inte nöjda. Idag är vi inte stolta för det vi gör och ibland nöjer vi oss för
snabbt. Detta innebär att vi inte har jobbat tillräckligt mycket med att motivera hela organisationen
och föra fram syftet om varför vi måste bli fler. Det ska sitta i allas ryggmärg! Vi ska dela med oss av vår
fantastiska organisation till alla där ute som behöver det och de som inte ännu förstått att de behöver
det. Värvning är inte bara för oss själva utan för dem vi bjuder med till vår organisation. Värvning ger
fler ungdomar chansen att få utvecklas. Fler ungdomar får den otroliga gemenskapen. Fler ungdomar
får UNF.
Vi blir allt för ofta tvugna att spurta i vår organisation, där det gäller att få in medlemmar så fort som
möjligt eller återvärva till ett mål. Detta kan leda till att vi nöjer oss när målet är nått och det får inte
hända. Återigen att öka och dela med oss av vår organisation måste vara en del av huvudsyftet för vår
organisations existens. Vi måste visa att vår vision kan bli sann. Detta genom att oftare premiera och
fira de delmål vi lyckas uppnå.
Kompetens
För att uppnå detta behövs det mycket resurser gällande tid och engagemang. Från medlemmar,
som vi alla är, och inte minst den personal vi har. Där måste vår organisation utvecklas och ta tillvara
på den forskning och kompetens som finns för att locka människor till vår organisation. Det gör vårt
arbete, inte bara enklare, utan mer effektivt och desto fortare kan vi nå till vår vision och den värld vi
vill leva i.
Vi försöker gång på gång uppfinna hjulet på nytt och glömmer att det finns hur mycket som helst att
läsa och implementera om att värva människor till en organisation. Med bra kompetens kan
medlemmar och personal utvecklas och se enkelhet i att bjuda in människor till UNF.
Det finns extern forskning och dessutom metoder som vi redan har skapat i vår organisation.
Vi har metoder och erfarenheter från olika distrikt, medlemmar, personal, samt
syskonorganisaioner. Det måste utnyttjas mer och genom detta sparar vi mer tid och mer energi kan
sparas för de som redan idag ger så otroligt mycket, våra medlemmar.
Onyttjad potential
Fler distrikt, som nämnt ovan, har hittat modeller för sin egen verksamhet. Det är modeller de kan
dela med sig av och vi måste underlätta för att det ska kunna ske. Det kan omöjligt vara så att
medlemmar inte vill hjälpa varandra, men det finns sammordningshinder. Efterenhetsutbyten ger
samverkansvinster.
Något som är ganska påtagligt och inte helt fel är att människor har lättast att värva människor som är
mest lika dem själva. Det gör att vi enkelt kan värva vissa målgrupper till vår organisation, men ibland
missar en del målgrupper. Det är något vi aktivt måste jobba med, då vi tror att UNF är för alla och att
det kan passa de flesta. Allt från människor som är äldre än 20 år till människor med idrottsintresse.
Det sista men absolut inte det minst viktiga. Att få den nya medlemmen att vilja stanna kvar. Att få
den att känna delaktighet. Detta upplever vi allt för ofta hänger på att det inte är direkt uppföljning
efter ingång i vårt förbund. Det måste finnas klara enkla steg. Att få en medlem att känna sig behövd
tror vi ger medlemmen större motivation att ta mer plats och stanna längre i organisationen.
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Utvärdering av tidigare år
Förebyggsutskottet har haft ett tufft år med mycket självransakan. Vi tittar tillbaka och ser att i
tidigare år har det saknats fasta strukturer och rutiner runt värvning och skolsamverkan.
Vi har många gånger gjort många “korta” insatser utan att se att detta kanske är det långsiktiga. Att
göra en plan för hur detta ska ske varje år är prio. Där statistik och insyn i värvningen är något för hela
landet och inte bara kanslit.
Vi ser även att Kampanjdagarna är ett lyckat koncept. De får hela organisationen att känna stolthet
och sprida våra ideer. Värvartävlingar är något som är här för att stanna. Detta är något som måste
struktureras och genomföras i olika modeller över hela året, som redan nämnt.
En helhetsmetod för hur man värar till att behålla en fungerande struktur påbörjades, men har inte
rotts i hamn hela vägen. Vi upplever att det borde fortsätta arbetas kring detta, men det läggs på is till
förmån för vårt helhetstänk under 2013.
Lösning – åtgärder
Hur förändrar vi UNF åt den riktning vi vill? Detta gör vi genom att utbilda och förändra attityder!
Att utbilda konsulenter och ha en rutin runt satsningarna är något vi tror behövs. Vi tror att det
behövs mer resurser och mer spetskompetens för att förbättra denna organisation. Vi behöver
förändra och bygga upp en attityd runt värvning som är hållbar och långsiktig.
Vi ser även värvningstävlingar och olika projekt runt detta som mycket nödvändiga. Vi tänker oss att
hela året är en stor kampanj. Därför är våra projekt och förslag till projekt formade därefter. Detta ska
göra att vi varje år känner att det finns rutiner och en självklarhet runt hur vi gör för att bli fler och ha
tid att göra mer roliga saker. Det ska finnas en motivation och en rolig känsla!
Att bemöta den nya medlemmen är lika viktig som att värva den. Därför vill vi jobba extra mycket med
att behålla medlemmar i organisationen, samt att alla nya medlemmar bli kontaktade och inbjudna till
första träffen så fort som möjligt. Senast efter bara någon vecka.
Junis borde vara en självklar övergång till vår organisation och vi ser ett enormt tapp. Det ska vi täppa
igen genom att aktivt jobba med Junis och värva dessa medlemmar. Att forma vår organisation så att
den är mer välkomnande för dessa medlemmar.
Fake free
Vi ska använda Fake Free mer aktivt. Deras uppgift måste vara att aktivt förändra attityden hos
allmänheten. Vi tror att de kan förändra attityden hos befolkning genom olika medier och lobbying i
organisationer. Det är en stor del av vårt ändamål. Vi tänker även att Fake Free kan vara en bra ingång
för att komma in i skolor och därmed värva fler till UNF.
Riskanalys
Förebyggsutskottet gör en tydlig prioritering när det gäller värvning under 2013. Rent krasst innebär
det att andra saker kraftigt kommer att prioirteras ned eller bort. Vi skapar ett helhetstänk kring
värvning med en tydlig röd tråd under hela 2013. Därmed pausas arbetet med att på en bredare front
arbeta med förebyggande arbete, förutom arbetet med Fake Free. Det blir ingen större satsning på
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skolmetoder eller andra förebyggande metoder. Samarbete med externa organisationer prioriteras
ned och generellt påverkansarbete som rör allmänheten och att arrangera utåtriktade arrangemang
likaså. Att göra en så stor satsning på att få rutin på värvandet, arbeta med attityden och bygga ett
tydligare helhetstänk kommer vara vårt fokus och att det andra därmed prioriteras ned innebär ju
alltid en risk ifall vårt stora fokus inte blir det vi tänkt. Vi satsar i princip allt på ett kort, samtidigt som vi
vet att just värvandet har många synergieffekter på de andra områdena.

Verksamhet för nästkommande år
Område: Skolan och samarbeten
I Sverige har vi under mycket lång tid bedrivit en restriktiv och bra alkoholpolitik som givit god effekt.
Men i den allmäna attityden kring konsumtion av droger och nykterhet finns det mycket utrymme för
förbättring. Vi måste bli bättre på att få fäste för våra värderingar utanför rörelsen.
Att sprida UNFs idéer och opinionsbilda för att långsiktigt få ett bättre debatt- och samhällsklimat är
både positivt för alkoholkonsumtion, men också framtida medlemsrekrytering. Detta är något som
det inte alltid varit prioriterat. Nu när förebyggsutskottets fokus ska läggas på “vasaloppet” hamnar
denna fråga återigen i någon form av skugga.
Men vi inser att det är viktigt med en större samhällsförändring, som inte enbart ska ske inom UNF,
utan måste ske i samhället i stort. Därför måste vi sprida nya idéer och förändra attityden hos
Sveriges unga. Det tror vi görs bra i skolan där ungdomarna redan är samlade.
Men att gå ut i skolorna är inte bara bra för attitydförändring. Vi behöver ett bra samarbete med
skolorna för att kunna få kontakt med ungdomarna, vår medlemsbas.
Projekt 1 – Fake Free
Konkret projektbeskrivning
Det sammanställs en “standardföreläsning” med metoder och material. Denna ska vara lätt att lära
sig och att genomföra på skolor eller i andra sammanhang där vi vill sprida Fake Free-tänket.
Konsulenter och medlemmar som önskar att använda sig av detta får en snabb utbildning för att
sedan ta sig ut i exempelvis högstadie- och gymnasieskolor, där de följer den mall de har lärt sig.
Föreläsningen går ut på att ifrågasätta alkoholnormen för att på slutet locka till personligt
ställningstagande - medlemskap i UNF. I samband med detta kan/bör det ske värvning på skolan eller
någon typ av UNF-verksamhet som man kan referera till. Detta för att få en bra ingång till värvning på
skolan. Föreläsningen kan också användas i andra situationer där vi vill sprida ett normkritiskt tänk.
Därför utvecklas föreläsningen så den blir något anpassad efter målgrupper som; högstadie,
gymnasie och universitet för att på bästa sätt tilltala alla som vi vill påverka.
Det krävs arbetstid för framtagande av föreläsningarna och sedan utbildning i konceptet. Efter det
krävs samordning, pepp och dialog med landet för att standardföreläsningarna också blir av och
håller hög kvalité. Detta kan vara Fake Free-personal eller annan kompetens.
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Föreläsningen utveklas så att den blir något anpassad efter målgrupper som; högstadie, gymnasie
och universitet för att på bästa sätt tilltala alla i vår målgrupp.
Utbildningarna sker på konsulentsamlingar, DSSer och specialistutbildningar.
Resultat
• UNF har genom attitydförändring ändrat beteendet till alkohol hos 20 000 unga.
- Vi besöker 150 klasser under året vilket innebär ca 4500 elever.
• UNF fortsätter att utveckla Fake Free som tankesmedja för det förebyggande arbetet.
• UNF är 10 000 medlemmar.
- Vi rekryterar 1/10 av de vi pratar med. 450 nya medlemmar
• UNF utbildar 500 medlemmar i förebyggande metoder.
50 medlemmar blir utbildade i föreläsningen.
100 medlemmar får en föreläsning och förståelse för konceptet
Utvärdering
Vi utvärderar hur många föreläsningar det har genomförts, i hur många distrikt, samt hur många som
har varit delaktiga och hur många som har deltagit/lyssnat på föreläsningen. Vi utvärderar också hur
många nya medlemmar detta har genererat.
Eventuellt kan FHI utvärdera projektet.
Budget
Projektbudget
Nummer

1
á

Antal

Namn

Fakefree

Intäkt

Kostnad

Personalkostnad

125 000

1

125 000

Material

10 000

1

10 000

Summa
Äskat belopp

135 000
125 000

Ansvarig person
Mårten Malm

Projekt 2 - Junissamverkan
Konkret projektbeskrivning
Vår samverkan med Junis behöver utvecklas och struktureras på ett bra sätt för att få ut största
möjliga effekt. Båda organisationerna har mycket att vinna på en bra samverkan. UNF kan få
medlemmar som redan är ideologiskt övertygade och har föreningsvana. Vi ska bli ett naturligt steg
för medlemmar i Junis som fyllt 13 år.
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Vi har en arbetsgrupp som jobbar med att ta fram konkreta tips på aktiviteter och annat som kan
gynna samarbetet med Junis. De kommer att fortsätta jobba med projektet under 2013, bland annat
genom praktiskt arbete med att ta fram tips och konkreta material. De som sitter i arbetsgruppen
representerar sina distrikt, där de idéer, förslag och konkreta saker som tas fram ska appliceras - de
blir så kallade pilotdistrikt där vi testar idéer och arbetssätt. Vi kommer jobba mycket med hur man
värvar junisar och får in dem i UNF-föreningar, samt hur vi kan samarbeta bättre med Junis när det
gäller medlemsvärvning, övergångar och aktiviteter. Det här är en process som kommer utvecklas i
takt med arbetets gång och bygga broar inför framtiden.
Resultat
Målet är att få 800 medlemmar från Junis att gå över till UNF, samt att få igång en medveten
samverkan i pilotdistrikten med hjälp av JUNF-arbetsgruppen. Övergången mellan Junis och UNF ska
kännas naturlig och ses som självklar. Kan vi värva 800 medlemmar från Junis kommer det även
hjälpa oss att nå målet på 10 000 medlemmar.
Utvärdering
Medlemsmålet mäts vid årsskiftet. Vi behöver säkerställa att övergången noteras på värvartalongen.
Verksamheten i pilotdistrikten utvärderas av utskottet tillsammans med arbetsgruppen.
Budget
Projektbudget
Nummer

2

Namn

Á

Antal

Intäkt

Junissamverkan
Kostnad

Arbetsgrupp

15000

1

15 000

Pilotdistrikt

5000

5

25 000

Material

10 000

Summa

60 000

Äskat belopp

50 000

Ansvarig person
Lina Jacobsson

Område: Värvning
År 2013 måste UNF öka i medlemsantal! Målet om att vara 10 000 medlemmar vid årsskiftet
2013/2014 är det som har högst prioritet för oss i förebyggsutskottet. För att nå målet måste vi få
landet att värva, synas och vilja satsa på att UNF ska öka medlemsmässigt. Därför vill vi fokusera extra
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mycket på värvning under det kommande året och vi ska göra det genom en helårskampanj Vasaloppet!
Kampanjdagarna har börjat sätta sig och denna rutin vill vi fortsätta med. Det är en satsning som ger
resultat på alla plan. Med ett speciellt tema och en röd tråd är vi övertygade om att kampanjdagarna
kommer bli lika bra ännu en gång. För att förtydliga att vi vill stasa på värvning kommer även
kampanjdagarna genomsyras av detta.
Förebyggsutskottet ser värvning som en av de viktigaste delarna i UNF’s verksamhet. Det är
medlemmarna som bygger organisationen och utan värvning har vi inga medlemmar. Vi vill nå alla
potentiella medlemmar i åldern 13-25 år och ser därför en stor vikt av att värvningen utvecklas. Det är
dags att ta ansvar och se till att alla får veta att UNF finns!

Projekt 3 - Helårskampanj; Vasaloppet
Konkret projektbeskrvining
Kampanjen ska börja vid årets start och fortgå i olika etapper som avlöser varandra. Det kan vara allt
från att få pris för att ringa runt till sina medlemmar till en tävling som handlar om att få flest att delta
på ett arrangemang. Helårskampanjen kommer genomsyras av värvning, fokusmånader, tävlingar,
pepp och nya värvarstrategier. Det övergripande målet under kampanjen är att värva tillräckligt
många medlemmar så vi når UNF’s mål. Vi börjar på 0 och när loppet (året) är slut kommer vi i mål
och har nått 10 000 medlemmar!
Fokusmånader och tävlingar:
Vi kommer satsa på olika fokusmånader, då vi lägger fokus på ett visst område. Ena månaden kan det
handla om att distrikten ska värva så många nya medlemmar som möjligt och en annan månad kan
det handla om att jobba med junisövergångar. Vi kommer att göra de flesta uppdragen till tävlingar av
olika slag, både tävlingar där distrikten tävlar mot hela landet och de som går ut på att tävla mot sig
själv. En-två gånger under året kommer det vara större värvartävlingar där målet är att alla distrikt ska
delta! De resterande tävlingarna och fokusmånaderna kommer inte alla distrikt varken att vilja eller
orka delta i. Därför är de frivilliga, men det finns ett krav på att ett distrikt ska delta i minst tre
tävlingar/delar/fokusmånader utöver de stora. Distrikten kommer att få fylla i vilka tävlingar de vill
delta i och skicka in sitt intresse i
början av året.
Priser och uppskattning:
För att så många distrikt och medlemmar som möjligt ska vilja delta krävs det att vi visar uppskattning
för det arbete de lägger ner. Det gör vi genom fina priser av olika slag och genom att exempelvis säga
tack för att de ställer upp och peppa dem att fortsätta göra ett bra jobb. Alla tävlningar kommer ha
olika priser. Beroende på vilken typ av tävling det handlar om kommer priset/priserna att delas ut till
alla distrikt eller några enstaka. Priserna kan vara allt från godis eller pengar till en upplevelse för
distriktet.
Kampanjmaterial:
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För att kunna få ut information snabbt, smidigt och göra den lättillgänglig vill vi göra en egen
kampanjsida för Vasaloppet. Där ska det gå att hitta allt om helårskampanjen och få den information
man behöver för att kunna delta. Vi kommer bland annat att lägga ut information om tävlingarna och
fokusmånaderna, vilka priser som finns, samt material som går att använda under året. Vi ska även ta
fram ett kalendarie som ska finnas både på kampanjsidan och tryckas upp och skickas ut till alla
distrikt. Genom kalendariet kan man lättare hålla koll på när saker händer och när det är dags att börja
förbereda. Det ska vara en hjälp för att få ut maximal effekt under året. Statstik och prognoser
kommer presenteras lixom kunskap om värvning och uppföljning. Vi kommer ta fram ett
kampanjmaterial som kan användas under Vasaloppet. Det kommer bestå av information om vad
Vasaloppet är, ett värvarkitt och profilkläder.
Värvarmaterial:
För att kunna nå målet på 10 000 medlemmar behöver UNF vidga sina vyer och hitta nya sätt att värva
på. Vi behöver värva på mer än högstadieskolor! Våra medlemmar ska vara mellan 13 och 25 år och
kravet är att de inte använder alkohol eller andra droger. Vi behöver medlemmar i alla åldrarna och
personer med olika bakgrund. Dessa hittar vi inte enbart på högstadieskolor runt om i landet. Vi
behöver anpassade värvarmaterial till olika målgrupper, så vi kan värva på gymnasiet,
högkola/universitet, junis etc. Vill vi nå alla personer mellan 13 och 25 behöver materialet även tas fram
på fler språk än svenska.
Projektanställd:
Kampanjen kommer kräva mycket samordning och det tar tid. Därför anser vi att det behövs en
projektanställd som ser till att värvningen säkerställs och att loppet löper på bra. Personen kommer
vara ett stöd till konsulenterna och den som har den övergripande kollen under året. Vi vill även att
den projektanställda ska ha den generella kontakten med distrikten och ser till att de deltar i minst tre
tävlingar/fokusmånader under året, utöver de stora. Den projektanställda ska jobba med att ta fram
nya metoder och strategier för att värvningen ska effektiviseras och förbättras. Vi önskar därför att
denna ska ha metoder som är beprövade genom forskning, med inriktning rekrytering, eller skaffa
det för att kunna ge UNF och dess lokala anställda bästa möjliga stöttning.
Övrigt:
Helårskampanjen kan med fördel kopplas ihop med specialisterna och höjdarna som finns från
hösten 2012 års utbildning.
Resultat
Det stora målet är att nå 10 000 medlemmar och att 6 500 av dem betalar sin medlemsavgift. Vår
bedömning är att vi med denna satsning för första gången ger detta en riktigt ärlig chans genom
projektanställningen och vår tematiska ram. Genom helårskampanjen kommer vi att kunna göra det
blodiga allvaret till en rolig lek och lättare peppa landet att värva.
Utvärdering
Kampanjen utvärderas i slutet av året genom att mäta hur många vi värvat. Varje tävlning/fokusmånad
utvärderas för sig. Då kan vi lättare se om det ger resultat att ha extra fokus en viss period.
Budget
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Projektbudget
Nummer

3

Namn

á

Antal

Intäkt

Helårskampanj; Vasaloppet
Kostnad

Värvartävlingar/
Priser

50 000

5

250 000

Realese!

50 000

1

50 000

Kampanjsida

50 000

1

50 000

Kampanjmaterial

25 000

1

25 000

Värvarmaterial

5 000

4

20 000

Projektanställd

500 000

1

500 000

Summa
Äskat belopp

895 000
850 000

Ansvarig person
Lina Jacobsson och Mårten Malm

Projekt 4 – Kampanjdagar
Konkret projektbeskrivning
3-4 oktober 2012 genomfördes kampanjdagarna, där UNF visade upp sig och sin verksamhet
tillsammans över hela landet! Förbundsstyrelsen och förbundskansliet åkte ut till olika delar av landet
för att hjälpa till att värva. Det var väldigt lyckat och uppskattat av hela UNF-landet. Det är även tydligt
att många är med och vill synas under just kampanjdagarna. Det är en satsning från förbundet och
förebyggsutskottets håll som ger resultat, både när det gäller mediainslag, uttåtriktade aktiviteter
och värvning. Tanken är att skapa en tradition kring kampanjdagarna och göra dem till något som
återkommer varje år, med start på Internationella Godtemplarungdomens dag! Med den slutsatsen
vill vi genomföra kampanjdagarna igen år 2013.
I oktober ska vi ha två landsomfattande kampanjdagar, där vi visar att UNF finns. Både
förbundsstyrelsen och förbundskansliet ska åka ut till de olika distrikten och hjälpa till med värvning
och att sprida vårt budskap. Målet är att alla distrikt ska genomföra någon form av aktivitet under
kampanjdagarna, men det krävs att distrikten verkligen engagerar sig för att få ta del av en extra
resurs från förbundet. Vi kommer att ta fram en politisk fråga för att skapa en röd tråd under
kampanjdagarna och ge distrikten en möjlighet att lättare visa upp UNF’s verksamhet. Vi vill att
kampanjdagarna ska genomsyras av värvning och därför kommer vi fokusera extra mycket på att
distrikten är ute och värvar. Det kommer även att finnas olika priser för att pusha alla distrikt att vara

87 (89)

delaktiga under kampanjdagarna. Datum och detaljer för kampanjen bestäms under våren för att vi
ska kunna få ut information om evenemanget i tid.
Resultat
Projektet kommer hjälpa till att uppfylla målet att UNF ska bli 10 000 medlemmar. Det kommer även
bidra till att de distrikt som har lite svårt att värva får hjälp och stöttning i sitt värvande, samt att
sammanhållningen mellan förbundet och UNF-landet blir bättre. Kampanjdagarna är även ett sätt att
påverka ungas attityd till alkohol genom att visa att vi finns som ett alternativ. Målet är att 250 nya
medlemmar ska värvas under de här två dagarna.
Utvärdering
Projektet utvärderas genom att vi ser hur många som blev värvade under kampanjen, hur många
mediainslag vi hade totalt sett i landet och hur många distrikt som deltog. Resultatet publiceras även
på hemsidan och i nyhetsbrevet för de som är intresserade.
Budget
Projektbudget
Nummer

4
Á

Antal

Löneersättning

3 000

8

Resor

1 000

20

Boende

1 000

8

Priser

21 000

1

Namn

Kampanjdagar

Intäkt

Kostnad
22 000
20 000
8 000
30 000

Summa
Äskat belopp

80 000
80 000

Ansvarig person
Lina Jacobsson

Område: Teknik ska förenkla!
Idag möjligör den tekniska utvecklingen för många privatpersoner att handla NU, delta NU, bidra NU!
Det medför även möjligheter för organisationer att på ett enklare sätt bjuda in människor till sin
organisation. Där ser vi att UNF ligger efter och måste prova ny mark. Det finns otroligt stora
möjligheter för oss att möta upp våra nya och gamla medlemmar där de redan är. i INTRANÄTET!
Projekt 5 – SMS till AllaH.
Genom att ta denna äskning går vi även med på att pusha IOGT-NTO att införa detta trots deras
tolkning av PUL-intrång.
Konkret projektbeskrivning
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SMS vävningen har varit på tal förut och den har utretts under lång tid med många olika stopp på
vägen. Detta projekt ska medföra demokrati och fler medlemmar till vår organisation. Det ska aldrig
vara så att en medlem inte kan vara med i vår organisation pågrund av att föräldrar inte betalar avin.
Detta ska också göra så att man kan fortsätta vara medlem via denna tjänst
Resultat
Detta kommer att leda till att fler medlemmar väljer att vara med i vår organisation och det blir
enklare med inträde.
• UNF är 10 000 medlemmar.
• 6 500 av UNF:s medlemmar har betalt sin medlemsavgift.
Utvärdering
Detta projekt ska utvärderas på det sättet att vi ser hur många som betalar och fortsätter att betala
för att delta i vårt arbete.
Budget
Projektbudget
Nummer

5
Á

Nytt material för allt

Antal
30 000

1

Namn

SMS till AllaH

Intäkt

Kostnad
0

Summa
Äskat belopp

30 000
0

Ansvarig person
Ahmed Amin

Projekt 6 – Facebook ja!
Konkret projektbeskrivning
UNF är en organisation som vill häng amed i tiden. Detta innebär inte att vi alla ska ha backslicks och
för trånga skor. Dock kan detta innebära att vi måste synas på rätt ställen då kanske skolor inte alltid
tillåter att vi syns där. Målgrupperna är även olika och vi missar väldigt ofta människor 20 - 25 års
åldern med kanske ett specifikt intresse för guldiga skor. Detta kan Facebook och andra sociala
medier bidra med. Här kan man göra annonser för att locka till att bli intresserad av vår organisation.
Detta projekt kostar också bara per klick. Poängen är att locka människor att gå med i vår
organisation eller delta på en stor kampanj.
Resultat

30 000
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Vi tror att detta kan medföra att fler ser UNF och vill delta i dess organisation. Detta genom att vi kan
nå ut till målgrupper som vi annars inte når.
• UNF är 10 000 medlemmar.
• UNF har genom attitydförändring ändrat beteendet till alkohol hos 20 000 unga.
• UNF arrangerar 200 utåtriktade arrangemang.
Utvärdering
Det finns väldigt bra verktyg i sådanna annonser så man ser exakt antalet personer som går in på vår
annons.
Budget:
Projektbudget
Nummer

6

Namn

Á
Annonstak Betalar per klick.

Antal
5000

Summa
Äskat belopp
Ansvarig person
Ahmed Amin

Intäkt
5

Facebook ja!
Kostnad
25 000
25 000

25 000

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 8g

Distriktsbidrag 2013
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 2013, men föreslår förändring av några delar.
Resultat
Utskottet har satt samman ett förslag som är mycket likt förslaget för 2012. Hela förslaget
återfinns nedan.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

fastställa modellen distriktsbidraget 2013 enligt nedan.

Lina Boberg
Uppsala, 2012-10-30

Beslutsärende

Mål

Krav

Arbetsplansmål

Per förening som genomför och
rapporterar årsmöte
Betalande medlemmar inskriven i
förening som haft årsmöte
Procentuell ökning med 10% < 20%

UNF har 150 föreningar som rapporterar om
genomfört årsmöte.
6 500 av UNF:s medlemmar har betalat sin
medlemsavgift.
UNF är 10 000 medlemmar.

Procentuell ökning med 20% < 30%
Procentuell ökning med 30% <
UNF:aren/UNF:aren Avancerad
/Ledarutbildning/ FSS

UNF är 10 000 medlemmar.
UNF är 10 000 medlemmar.
1 600 medlemmar går UNF:aren.

Aktiviteter under högtider med
stark alkoholtradition

Distriktsanordnad verksamhet, minst 4h (dvs
heldags- eller helgaktiviteter)
med minst 10 st deltagare

Politikersamtal

UNF-anordnat möte eller
seminarium där en eller flera
politiker deltar i sin roll som
politiker

Skolbesök

Besök på
skola/FHSK/högskola/
universitet för värvning, skolmetod, klassinformation, som
varar i minst 2 timmar

Unga i missbruksmiljö får stöd och erbjuds nyktra
frizoner i UNF.
UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark
alkoholtradition i 75 kommuner.
UNF bedriver ett samlat och långsiktigt
påverkansarbete i Sverige under en tydlig
ram som förenar nationellt och lokalt politiskt arbete.
UNF påverkar lokala politiska processer genom att
träffar 70 lokala och regionala politiker och är
medverkande i 20 medborgarförslag/motioner
UNF har genom attitydförändring ändrat beteendet till
alkohol hos 20 000 unga.
UNF samarbetar med 150 skolor varav 80 skolor genom
skolmetoden oPåverkad.

Uppskatta
Bidrag
t 2012

Summa

150

2 000 kr

300 000 kr

4 500

100 kr

450 000 kr

5

5 000 kr

25 000 kr

3 10 000 kr
1 20 000 kr

30 000 kr
20 000 kr

1 200

250 kr

300 000 kr

100

300 kr

30 000 kr

100

150 kr

15 000 kr

400

150 kr

60 000 kr

Totalt:

1 230 000 kr

Kvar att
fördela:

-30 000 kr

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 8h

Fadderkluster
Bakgrund
På mötet i september diskuterade förbundsstyrelsen en bilaga om faddrande av distrikt.
Olika framgångsfaktorer och svårigheter i faddrandet lyftes och nya förslag på arbetsformer
kom upp. Utifrån detta har Malin Thorson, Organisationsutskottet, och Linda Engström,
Faddercoach, skrivit ihop ett förslag om att förändra strukturen för faddrandet.
Analys
I diskussionerna framkom att faddrandet ses som mycket prioriterat för att uppnå
organisationens mål, men också att faddrandet kan vara ett ensam och svårt uppdrag. Att
veta vad ett distrikt behöver och hur en ska agera kan kännas besvärligt, speciellt för de som
är faddrar för första gången. Rapportering är också ett område som inte har fungerar fullt ut.
Önskemål finns om att faddrandet i högra grad ska uppmuntra till erfarenhetsutbyte och
samarbete mellan faddrar och distrikt.
Resultat
Utifrån den diskussion som förts har ett förslag tagits fram på att införa fadderkluster. På den
medföljande bilagan finns fadderklustrens struktur och syfte beskrivna. Varje FS-ledamot
tillhör ett kluster och varje kluster har en sammankallande. Sammansättningen är gjord med
ambitionen att ha en bra blandning av erfarenheter bland ledamöterna och att samla distrikt
med liknande utmaningar eller möjligheter till samarbete. En perfekt uppdelning är omöjlig
men ledamöterna uppmanas att prata över gruppgränserna när detta behövs och
justeringar kan göras vid behov.
Fadderklustren är ett tillägg till det nuvarande sättet att arbeta med faddrandet och är alltså
ett komplement till faddercoach och rapportering i Google Docs.
Uppföljning
Detta förslag föreslås gälla fram till mandatperiodens slut. Detta initiativ får utvärderas på
samma sätt som övriga arbetsmetoder och sedan blir det upp till nästa förbundsstyrelse om
de vill använda sig av detta i framtiden eller inte.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

införa fadderkluster i enlighet med bilagan.

Malin Thorson
Göteborg, 2012-10-30

3 (3)

Fadderkluster – En beskrivning
Syfte
Syftet med att införa fadderkluster är att bidra till att:
•
•
•
•

Säkerställa en hög kvalitativ nivå på förbundsstyrelsens fadderarbete i samtliga
distrikt
Underlätta utbyte av erfarenheter och kunskap mellan faddrarna
Uppmuntra till samarbete mellan distrikt och faddrar
Att öka rapportering och aktiviteten i faddrandet

Upplägg
Styrelsen delas upp i tre grupper, eller fadderkluster. Varje kluster föreslås bestå av 3 – 4
förbundsstyrelseledamöter som representerar 7-8 distrikt.
Fadderklustren har möte minst varannan månad, med fördel månaden mellan
förbundsstyrelsens möten via telefon eller skype. Förslagsvis passar gruppen på att läsa och
uppdatera rapporteringsdokumentet i samband med dessa möten. Varje grupp har en
sammankallande som ansvarar för att möten genomförs och för att följa upp eventuella
beslut som tas i gruppen.
På mötena tar faddrarna upp aktuella händelser och utmaningar i sina distrikt och får
synpunkter och tips från andra i gruppen. Det är också en möjlighet att diskutera idéer för
faddrandet, framtida prioriteringar och möjliga samarbeten mellan distrikt.
Det som kommer fram under möten med fadderklustren kan rapporteras i det
gemensamma rapporteringsdokumentet och följas upp vid nästa möte.
Gruppindelning (sammankallande är fetmarkerade)
Linda E
Mårten
Eric

Västerbotten, Gävleborg, Jönköping
Skåne, Östergötland
Södermanland, Älvsborg

Vidar
Ahmed
Karin
Linda A

Kronoberg, Kalmar, Skaraborg
Dalarna, Uppsala
Halland, Stockholm
Göteborg och Bohuslän

Malin
Lina
Lovisa
Rasmus

Gotland, Norrbotten
Västernorrland, Västmanland, Jämtland
Bleking, Örebro
Värmland

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
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Prioriterade områden för Pengar att söka
Bakgrund
För att pengar att söka ska användas på bästa sätt och bli enklast att fördela av en anställd
sätter förbundsstyrelsen upp några prioriterade områden för pengarna. Det ligger på det
organisatoriska utskottet att föreslå en revidering av dem.
Utskottet tycker att det har varit bra prioriterade områden, men att några av dem bör
justeras något. Prioriterade områden har varit: Utveckling av föreningsverksamhet, öppna
arrangemang, lokalt påverksansarbete, samarbete med distrikt och föreningar eller annan
organisation och utåtriktade arrangemang i värvningssyfte.
Resultat
Efter att utskottet tittat igen nuvarande områden och fått önskemål från förbundsstyrelse
har vi kommit fram till följande förslag:
•

Utveckling av verksamhet
Utveckling av verksamhet i befintlig förening eller nätverk. Skulle kunna vara en
målgruppssatsning mot studenter.

•

Samarbete med distrikt och föreningar eller annan organisation
Ett organiserat samarbete med annan part i eller utanför IOGT-NTO-rörelsen. Skulle
kunna vara en paneldebatt med Junis om nyktra mötesplatser.

•

Utåtriktade arrangemang i värvningssyfte
Utåtriktade aktiviteter med fokus på värvning. Skulle kunna vara besök på en
fritidsgård med twisterturnering.

•

Öppna arrangemang
Verksamhet som är öppen för alla för att påvisa att droger är överflödiga som socialt
smörjmedel. Skulle kunna vara en nyårsfest dit alla som är nyktra är välkomna.

•

Lokalt påverkansarbete
Aktiviteter som omsätter UNF:s drogpolitiska program till konkreta påverksansarbeten. Skulle kunna vara ljusmanifestation till minne för narkotikans offer.

I informationen vill utskottet att det tydligt ska framgå att pengar för Vit Jul-aktiviteter ges
bidrag via Vit Jul-potten och att verksamhetsnätverk inom UNF gärna får söka pengar.
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Uppföljning
De prioriterade områdena skrivs ut på hemsidan och förmedlas ut på andra sätt. Utskottet
utvärderar och kommer med nytt förslag i slutet på 2013.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

prioriterade områden för Pengar Att Söka 2013 är: Uppstart av
föreningsverksamhet, samarbete med distrikt och föreningar eller en annan
organisation, utåtriktade arrangemang i värvningssyfte, öppna arrangemang
och lokalt påverkansarbete

Lina Boberg
Uppsala, 2012-10-30

Beslutsärende

Bilaga nr §
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Riksstyrelsens förslag nr 1 angående reseersättning till
kongressombud
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse föreslår Riksstyrelsen besluta
att

utgångspunkten för reseersättning till kongressombud vid 2015 års kongress
är IOGT-NTO-rörelsens resepolicy,

att

ombuden vid 2015 års kongress erhåller ersättning för resa med billigaste
färdsätt hemorten–kongressorten–hemorten och med rätt till sovvagn i
förekommande fall samt

att

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

Peter Moilanen
2012-11-06

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 8j

Riksstyrelsens förslag nr 2 angående ersättning i vissa fall till
ombud som deltar i utskottsarbete
IOGT-NTO:s förbundsstyrelse föreslår riksstyrelsen besluta
att

till protokollet notera att ombud som deltar i utskottsarbete inför 2013 års
kongress erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt hemorten–
utskottsorten–hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall,

att

utgångspunkten för reseersättning till kongressombud vid 2015 års kongress
är IOGT-NTO-rörelsens resepolicy,

att

ombud som deltar i utskottsarbete inför 2015 års kongress erhåller ersättning
för resa med billigaste färdsätt hemorten–utskottsorten–hemorten och med
rätt till sovvagn i förekommande fall,

att

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

att

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

Peter Moilanen
2012-11-06

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 8k

Framtida kongresser 2017 och framåt
Vid riksstyrelsens sammanträde i september diskuterades vägval inför framtida kongresser
2017 och framåt. Detta för att sedan ta fram ett underlag för beslut vid riksstyrelsens
sammanträde i november.
Utifrån den diskussionen föreslås följande inriktning gälla för framtida kongresser 2017 och
framåt:
-

Kongresserna ska uppmuntra till möten mellan många människor.

-

Rörelsesamverkan ska märkas på flera sätt.

-

Kongresserna ska präglas av ”folkrörelseambitioner”- enkelhet vinner över
extravaganser.

-

En förskjutning sker från dagens lokala arrangörskap till att förbunden arrangerar
kongresserna och distrikten är värd för folkfesten.

Riksstyrelsen föreslås besluta
att

fastställa inriktning av framtida kongresser 2017 och framåt, samt

att

ge styrgruppen i uppdrag att utgå från denna inriktning vid hantering av
framtida kongresser 2017 och framåt.

Peter Moilanen
2012-11-05

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 8l

Förslag till nya Grundsatser för IOGT-NTO-rörelsen
I följande bilaga beskrivs hur arbetet har skett gällande framtagandet av nya Grundsatser för
IOGT-NTO-rörelsen och hur vi ser på en framtida process.
Förslaget består av följande delar:
•

Omformuleringar av respektive organisations § 1:1.

•

Tillägg av § 1:2 för samtliga organisationer med rubriken Grundsatser med
medföljande text.

•

Konsekvensändring i samtliga stadgar, på samtliga nivåer från ”grundsatser och
program” till ”grundsatser”. Samt konsekvensändring av paragrafnumrering.

•

Samt reglering kring hur grundsatserna justeras i framtiden. Detta genom att stadga
att § 1:2 gäller ”Förhållande till annat förbund”.

Riksstyrelsen föreslås besluta
att

föreslå kongressen justeringar i stadgarna gällande § 1:1 för samtliga förbund i
enlighet med bilagan

att

föreslå kongressen justeringar i stadgarna gällande en ny § 1:2 ”IOGT-NTOrörelsens grundsatser” för samtliga förbund i enlighet med bilagan

att

föreslå kongressen justeringar i stadgarna i syfte att denna § 1:2 rör
”Förhållande till annat förbud” och därmed regleras under § 6:4

att

föreslå kongressen justeringar i stadgarna i enlighet med de
konsekvensändringar som beskrivs i bilagan samt

att

uppdra till arbetsgruppen att ta fram ett enklare diskussionsunderlag kring
förslaget till distriktsårsmötena.

Fredrik Torberger, Malin Thorson, Jan Linde och Leif Andersson
2012-10-31
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12
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Processen – hittills
I maj tog RS följande tidsplan för processen. Vi har använt den för att samtidigt rapportera
mer ingående om processen. I gruppen ingår Malin Thorson (UNF), Leif Andersson (Junis),
Jan Linde (IOGT-NTO) och Fredrik Torberger (NSF). Erik Wagner (IOGT-NTO) medverkar
som kansliresurs.
2012

April - maj: Interna diskussioner inom förbunden.
Juni: Grundsatsgruppen formulerar ett preliminärt förslag. – Ett förslag togs fram under
sommaren och lanserades under augusti på grundsatser.dusten.se under namnet ”Förslag
1”. Information om detta skickades ut i hela rörelsen på olika sätt; Accent, föreningsutskick,
sociala medier, nyhetsbrev, etc. På webben har det lett till 23 inlägg samt ytterligare inspel via
mail, telefon, etc.

September: Förbundsgemensam samling i Borås då förslaget till reviderade grundsatser
diskuteras genom workshop. – Ett trettiotal medlemmar deltog i en workshop under den
rörelsegemensamma knytkonferens som där arrangerades. I fem grupper diskuterades allt
från ideologiska inriktningar till ordval och grammatik. Arbetsgruppen fick genom denna
övning värdefullt inspel.

Hösten: En digital diskussionsplattform lanseras. Medlemmar uppmuntras att skicka in
synpunkter under en fastställd period. Diskussioner genomförs även på andra plattformar
och vid lämpliga förbundsarrangemang. Grundsatsgruppen arbetar kontinuerligt med att
bearbeta synpunkterna på dokumentet. – Som ni märker valde vi att lansera plattformen
(grundsatser.dusten.se) tidigare. Detta gjorde att flera deltagare på workshopen i Borås var
väl inlästa på förslag nr 1.
Efter workshopen hade arbetsgruppen ett fysiskt möte som resulterade i Förslag nr 2, som
genast lades ut på nätet och kommunicerades på nytt. Det har i skrivande stund genererat 21
inlägg där de flesta var nöjda med justeringarna i stort, men det fanns tveksamheter kring
formuleringarna gällande Nykterhet.
Den 30 oktober sammanträdde gruppen igen för att återigen hantera de åsikter som kommit
upp under processen i syfte att lägga fram ett förslag till respektive förbundsstyrelse och
riksstyrelsen. Gruppen tog fram det förslag som medföljer i denna bilaga. Se nedan.

November: Behandling av slutgiltigt förslag på riksstyrelsens möte
2013

Våren: Förslaget presenteras på vårens DÅM. – Ett enklare diskussionsunderlag arbetas fram
och bereds inom ramen för respektive förbunds distriktsårsmöten.
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Juni: Behandling av förslaget på Junis, UNF:s samt IOGT-NTO:s kongresser i Borås
Oktober: Behandling av förslaget på NSFs förbundsmöte
Processen – framöver
Enligt ursprungligt förslag är det i november som förslaget ska klubbas. Arbetsgruppen
menar att detta är en rimlig ambitionsnivå. Dock vill vi notera att det kan hända mycket
gällande den interna diskussionen under våren och att vi bör vara medvetna om att vi kan
behöva justera vårt gemensamma förslag. Detta sker då senast under maj-mötena.
När styrelserna haft sina möten och RS-sammanträtt så kommuniceras detta ut som
Riksstyrelsen förslag till kongressen. Detta kan då beredas på olika sätt, i enlighet med varje
organisationsspecifik tradition, samt i olika forum och på våra distriktsårsmöten.
Om förslaget
Som vi tidigare kommunicerat vill vi avveckla program-delen, eftersom den är så pass olika
inom respektive organisation. Detta ersätts med en inledande text under Grundsatser samt
ett tillägg i våra respektive första paragrafer. Se nedan.
Det handlar om att lägga till meningen ”Förbundens särart med avseende på verksamhet och
medlemsåldrar bildar en bred helhet.” samt en justering till NSF:s ursprungsformulering där
det i UNF:s fall blir ”UNF bildar tillsammans med IOGT-NTO, IOGT-NTOs Juniorförbund och
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) IOGT-NTO–rörelsen.” Ordet ”program” är också
borttaget.
Ändringar för § 1:1
IOGT-NTOs § 1:1 Organisation (Ny version)
IOGT-NTO är en nykterhets- och kulturorganisation i Sverige. IOGT-NTO är en del av IOGT
International. IOGT-NTO är religiöst neutralt och partipolitiskt obundet. IOGT-NTO bildar
tillsammans med Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), IOGT-NTOs Juniorförbund och
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) IOGT-NTO–rörelsen. Förbundens särart med
avseende på verksamhet och medlemsåldrar bildar en bred helhet. Förbunden utgår i sin
verksamhet från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.
IOGT-NTOs § 1:1 Organisation (Äldre version)
IOGT-NTO är en nykterhets- och kulturorganisation i Sverige. IOGT-NTO är en del av IOGT
International. IOGT-NTO är religiöst neutralt och partipolitiskt obundet. IOGT-NTO
samarbetar med Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Nykterhetsrörelsens
Scoutförbund (NSF) och IOGT-NTO:s Juniorförbund. De fyra förbunden kallas tillsammans
IOGT-NTO-rörelsen och arbetar efter samma grundsatser och program.
UNF § 1:1 Organisation (Ny version)
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är en nykterhetsorganisation i Sverige. UNF arbetar
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för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är en del av IOGT International.
UNF är religiöst neutralt och partipolitiskt obundet. UNF bildar tillsammans med IOGT-NTO,
IOGT-NTOs Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF) IOGT-NTO–
rörelsen. Förbundens särart med avseende på verksamhet och medlemsåldrar bildar en
bred helhet. Förbunden utgår i sin verksamhet från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.
UNF § 1:1 Organisation (Äldre version)
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är en nykterhetsorganisation i Sverige. UNF arbetar
för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. UNF är en del av IOGT International.
UNF är religiöst neutralt och partipolitiskt obundet. UNF samarbetar med IOGT-NTO,
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) och IOGT-NTO:s Juniorförbund. De fyra
förbunden kallas tillsammans IOGT-NTO-rörelsen och arbetar efter samma grundsatser och
program.
Junis § 1:1 Organisation (Ny version)
IOGT-NTOs Juniorförbund är en nykterhets- och barnorganisation i Sverige. IOGT-NTOs
Juniorförbund är religiöst neutralt och partipolitiskt obundet. IOGT-NTOs Juniorförbund
bildar tillsammans med IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) IOGT-NTO-rörelsen. Förbundens särart med
avseende på verksamhet och medlemsåldrar bildar en bred helhet. Förbunden utgår i sin
verksamhet från IOGT-NTO-rörelsens grundsatser.
Junis § 1:1 Organisation (Äldre version)
IOGT-NTOs Juniorförbund är en nykterhets- och kulturorganisation i Sverige. IOGT-NTOs
Juniorförbund är en del av IOGT International. IOGT-NTOs Juniorförbund är religiöst
neutralt och partipolitiskt obundet. IOGT-NTOs Juniorförbund samarbetar med IOGTNTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).
De fyra förbunden kallas tillsammans IOGT-NTO-rörelsen och arbetar efter samma
grundsatser och program.
NSF § 1:1 ORGANISATION (Ny version)
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) är en sammanslutning av scoutkårer i Sverige,
som ansluter sig till Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds målsättning, samt bestämmelser
som gäller verksamhet inom Scouterna.
NSF är en religiöst neutral och partipolitiskt obunden samverkansorganisation inom
Scouterna och anslutet till World Organisation of the Scout Movement (WOSM), World
Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) samt Världsorganisationen IOGT.
NSF bildar tillsammans med IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och IOGTNTOs Juniorförbund IOGT-NTO–rörelsen. Förbundens särart med avseende på verksamhet
och medlemsåldrar bildar en bred helhet. Förbunden utgår i sin verksamhet från IOGT-NTOrörelsens grundsatser.
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NSF § 1:1 Organisation (Äldre version)
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) är en sammanslutning av scoutkårer i Sverige,
som ansluter sig till Nykterhetsrörelsens Scoutförbunds målsättning, samt bestämmelser
som gäller verksamhet inom Scouterna.
NSF är en religiöst neutral och partipolitiskt obunden samverkansorganisation inom
Scouterna och anslutet till World Organisation of the Scout Movement (WOSM), World
Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) samt Världsorganisationen IOGT.
NSF bildar tillsammans med IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och IOGTNTOs Juniorförbund IOGT-NTO–rörelsen. Förbundens särart med avseende på verksamhet
och medlemsåldrar bildar en bred helhet. Förbunden, som är IOGT-NTO-rörelsens fyra
organisationsgrenar, utgår i sin verksamhet från samma grundsatser och program.
Förslag till ny gemensam paragraf § 1:2 – våra nya grundsatser
Vårt förslag är att de nya grundsatserna blir en integrerad del av våra stadgar, en ny
gemensam paragraf 1:2. Ni kan själva ta del av åsikter från medlemmar och andra
intresserade på grundsatser.dusten.se och sist som bilaga ligger våra nuvarande grundsatser
och program. Vårt förslag till nya grundsatser lyder:
§ 1:2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser

IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Rörelsen
bygger på principen om alla människors lika värde och rättigheter, utan åtskillnad av något
slag. I IOGT-NTO-rörelsen samlas individer som tagit ställning för personlig nykterhet och
som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.
I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:
Demokrati
Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Därför
arbetar vi för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig
utveckling, frihet och delaktighet. I IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att
göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja.
Solidaritet
Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar, såväl idag
som för framtida generationer. Vi tror att en värld där alla får ta del av välfärd och trygghet är
en förutsättning för personlig utveckling och sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi
bygga gemenskap på jämlik grund - lokalt, nationellt och globalt.
Nykterhet
Alkohol och andra droger är en belastning för såväl enskilda individer som för samhället i
stort och utgör ett hinder för mänsklig utveckling. I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv
fritt från alkohol och andra droger samt att verka för spridning av nykterhet. Genom vårt
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ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen i
syfte att tränga tillbaka bruket av alkohol och andra droger.
Grundsatsernas status i stadgarna och framtida justering av stadgarna
Justeringar av grundsatser bör regleras under § 6:4 Förhållande till annat förbund. ”En
stadgeändring som rör förhållande till annat förbund inom IOGT-NTO-rörelsen kan endast
göras genom samstämmiga kongressbeslut av alla förbund som stadgeändringen berör” blir
då den gällande regleringen.
Medlemslöftet och övriga konsekvensändringar
I och med att vi lägger begreppet ”program” bakom oss blir det konsekvensändringar i flera
delar av våra stadgar. Den som kanske mest är värd att uppmärksammas är den gällande vårt
medlemslöfte.
Ur IOGT-NTO:s stadgar / § 1:4 Medlemslöfte

Den som vill bli medlem i IOGT-NTO ska avlägga följande medlemslöfte: Som medlem i
IOGT-NTO lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser och program. Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill säga att inte använda
alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika eller andra gifter
med berusande effekt.
Det får också en konsekvensändring (från ”grundsatser och program” till enbart
”grundsatser”) i följande paragrafer (för IOGT-NTO, som ett exempel):
•

§ 1:6 Medlemskapets upphörande

•

§ 2:8 Förbundsstyrelsens uppgifter

•

§ 3:8 Distriktsstyrelsens uppgifter

•

§ 4:6 Föreningsstyrelsens uppgifter

Det är viktigt att inför kongressen göra en riktig genomlysning av våra stadgar men principen
blir att det är konsekvensändringar som gäller. En annan konsekvensändring blir att
numrering av samtliga stadgar justeras eftersom grundsatserna föreslås bli en gemensam
§ 2.
Nuvarande grundsatser och program
Grundsatser


IOGT-NTO-rörelsen bygger sin verksamhet på principen att alla människor har lika
rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Dess arbete har sin grund i viljan att
medverka till bättre levnadsbetingelser för alla.
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IOGT-NTO-rörelsen hävdar, att samförstånd och samarbete mellan jordens folk är
de bästa förutsättningarna för mänskligt framåtskridande.



IOGT-NTO-rörelsen vill genom sin verksamhet främja internationell gemenskap på
demokratisk grund.



IOGT-NTO-rörelsen anser att den mänskliga miljön måste utformas och samhället
planeras med utgångspunkt från människans behov av gemenskap och trygghet.



IOGT-NTO-rörelsen hävdar, att social och kulturell utveckling främjas av att
materiella tillgångar fördelas så att alla människor får del av välfärd och trygghet.



IOGT-NTO rörelsen hävdar, att solidaritet och känsla av gemensamt medmänskligt
ansvar hos den enskilde till fullo kan utvecklas endast i ett fritt samhälle, byggt på
principen om alla människors lika rätt och värde.



Alkohol, narkotika och andra gifter med berusande effekt är en belastning för den
enskilda människan och samhället. IOGT-NTO-rörelsen vill därför genom sin
verksamhet tränga tillbaka bruket av dessa gifter och kräver för medlemskap
helnykterhet och avhållsamhet från narkotika.

Program
IOGT-NTO-rörelsen vill för att förverkliga sina grundsatser:


Bygga upp en världsomspännande folkrörelse, som inom sig samlar män och kvinnor
utan hänsyn till ras, nationalitet, religion, social ställning eller politisk åskådning.



Bedriva studie- och föreningsarbete som på ett stimulerande sätt möter människors
behov av gemenskap och meningsfylld samvaro.



Påverka lösningen av samhälls- och kulturfrågor genom att stimulera medlemmarna
till studier av och engagemang i samhällslivet och sociala skeenden.



Arbeta för personlig helnykterhet.



Informera om effekter och skadeverkningar vid bruk och missbruk av alkohol,
narkotika och andra gifter, som används i berusande syfte.



Påverka opinion och beslutande organ i samhället i syfte att genom lagstiftning och
upplysning i största möjliga utsträckning begränsa skadeverkningarna av alkohol,
narkotika och andra beroendeframkallande medel.



Hjälpa alkohol- och narkotikaskadade till rehabilitering och bättre levnadsvillkor.

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2012-11-16—18 p 8k

Förslag rörelsegemensam tobakspolicy
Kansliets styrgrupp fick vid riksstyrelsens sammanträde i maj 2012 i uppdrag att lyfta förslag
till Rörelsegemensam tobakspolicy för IOGT-NTO-rörelsen till diskussion på samling för
distriktens styrelser (motsv.) 22-23 september i Borås.
Junis generalsekreterare Ann-Britt Hagel ansvarade för ledningen av detta samtal, där ett
40-tal deltagare från samtliga rörelsegrenar deltog, och fick med ett antal synpunkter som
bearbetats in i ursprungsförslaget.
Här redovisas detta bearbetade förslag till rörelsegemensam tobakspolicy att antas av
förbundens kongresser och förbundsmöte 2013.
Främst har förslaget kortats samt en möjlighet för de enskilda organisationerna att utöver
denna gemensamma policy också anta egna fördjupande regler har tagits med.

Riksstyrelsen föreslås besluta
att

föreslå kongresserna/förbundsmötet 2013 att anta ovanstående
rörelsegemensamma tobakspolicy.

Ann-Britt Hagel
2012-10-31

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12
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Tobakspolicy för IOGT-NTO-rörelsen
(bearbetat förslag till RS nov2012)
För drogfrihet
I IOGT-NTO-rörelsen arbetar vi för drogfrihet.
Som droger definierar vi medel som är berusande, beroendeframkallande och giftiga. Det är
såväl de politiska, medicinska som sociala effekterna av drogbruket som ligger till grund för
vårt engagemang.
Tobak och medlemslöftet
Eftersom tobak per definition inte är en drog har IOGT-NTO-rörelsen valt att inte likställa
tobak med alkohol och narkotika i medlemslöftet. Inget av de fyra förbunden ställer krav om
vuxna medlemmars personliga ställningstagande mot tobak, men organisationens
verksamhet strävar efter att vara helt tobaksfri.
För att undvika att deltagarna utsätts för tobakens negativa effekter eller påverkas att själva
bruka tobak är IOGT-NTO-rörelsens arrangemang alltid tobaksfria. Därför sker ev. bruk av
tobak på anvisad plats avskild från övrig verksamhet.
Som vuxen tobaksbrukare är det också viktigt att tänka på förebildsfrågan främst för IOGTNTO-rörelsens yngre medlemmar.
Specifika förbundsregler
Varje förbund inom IOGT-NTO-rörelsen kan också anta regler som utöver denna
rörelsegemensamma tobakspolicy mer specifikt anger bestämmelser inom den egna
organisationen.
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Intern konflikthantering inom IOGT-NTO-rörelsen
Riksstyrelsen har vid några tillfällen berört frågan om vilka riktlinjer som finns för intern
konflikthantering inom IOGT-NTO-rörelsen.
Kansliets styrgrupp har diskuterat frågan och konstaterar att interna konflikter emellanåt
tyvärr uppstår, och att när detta har inträffat har varje situation hanterats specifikt.
De olika typer av konflikter som vi stött på har hittills hanterats enligt följande:
•

Vid en konflikt på lokalplan eller förbundsplan som berör enbart en
organisationsgren, har varje förbund ansvar för att följa upp utifrån egen rutin.

•

Vid en konflikt på lokalplan som berör flera organisationsgrenar, förväntas lokala
representanter för de förtroendevalda alt. anställd personal svara för den första
konflikthanteringen. Om sådana saknas eller om de förtroendevalda/anställda själva
är part i konflikten eller på annat sätt olämpliga att hantera konflikten har
förbundens generalsekreterare, eller person som utsetts av denne, i förekommande
fall gjort överenskommelse om hur hanteringen av konflikten ska hanteras av
förbunden. Vid något tillfälle har två generalsekreterare varit på plats och lett
dialogen då de inblandade möts i ett fysiskt möte för att räta ut frågetecken och göra
överenskommelser om fortsatt samverkan (eller inte samverkan).

•

Vid en konflikt på förbundsplan som berör flera organisationsgrenar, har den
laddade frågan först lyfts i styrgruppen alternativt i ordförandegruppen. Om
styrgruppen inte kan finna en lösning på konflikten har frågan hänvisats till
ordförandegruppen. Om ordförandegruppen inte kan komma överens om en
lösning, går ärendet vidare till riksstyrelsen.

Riksstyrelsen föreslås besluta
att

notera hantering av interna konflikter inom IOGT-NTO-rörelsen enligt bilaga
47 till detta protokoll.

Ann-Britt Hagel
2012-10-29
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12
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Långsiktiga mål för IOGT-NTO-rörelsens internationella
arbete
2009 fick IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut, som en av första organisationerna
inom Forum Syd, status som programavtalsorganisation. Detta innebär att vi har möjlighet
att söka bidrag på treårsbasis samt själva kan ta vissa beslut om förändringar inom respektive
programområde.
Verksamheten är idag uppdelad i olika program, där respektive program har ett eget
långsiktigt mål, vilka bidrar till det övergripande målet för hela den internationella
verksamheten. Under dessa långsiktiga mål tas sedan delmål fram för respektive projekt och
år.
2012 avslutas vår första treårsperiod och 2013 går vi in i ett mellanår, där vi utvärderar
verksamheten och arbetar fram en ansökan inför 2014-16. Denna ansökan ska vara inlämnad
till Forum Syd den 1 juni 2013. Arbetet inför denna har redan påbörjats hos regionkontor och
partners, där man nu diskuterat fram förslag på långsiktiga mål för respektive program.
Dessa förslag finns bifogade.

Riksstyrelsen föreslås besluta
att

föreslå styrelsen för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut att
anta de långsiktiga mål som återfinns i bilagan.

Peter Moilanen
2012-11-09

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12
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IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete 2014–2016
Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut bedriver ett utvecklingssamarbete i
flera länder i Östafrika, Syd- och Sydostasien och Centraleuropa. Fokus ligger på alkohol som
utvecklingshinder, där stöd ges till social, förebyggande och alkoholpolitisk verksamhet.
Insatserna sträcker sig från forskning och opinionsarbete om alkohol och andra droger till
lokalt gräsrotsarbete.
Verksamheten finansieras till allra största del av Sida-bidrag, via paraplyorganisationen
Forum Syd, men även genom insamlade medel från Världens Barn, Vänner i Världen samt
IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund.
2009 fick IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut, som en av första organisationerna
inom Forum Syd, status som programavtalsorganisation. Detta innebär att vi har möjlighet
att söka bidrag för en treårsperiod samt själva kan ta vissa beslut om förändringar inom
respektive programområde.
Inför den treårsansökan som lämnades in i juni 2009 genomfördes ett omfattande arbete
bland både förtroendevalda, kansliet i Sverige, regionkontoren i Östafrika och Sydostasien
samt hos våra samarbetspartners. Detta arbete inleddes ett par år tidigare, då vi lade om
verksamheten till ett tydligare fokus på alkohol som utvecklingshinder. Detta resulterade
både i delvis nya samarbetspartners och ett stärkt påverkansarbete gentemot beslutsfattare
och andra organisationer. Ett arbete som vi kan anse varit framgångsrikt!
Detta har lett till att vi idag har fler samarbetsorganisationer med en högre kunskap om
alkoholfrågan. Organisationer som implementerar och utvecklar metoder kring
rehabilitering och förebyggande aktiviteter och framförallt arbetar mer med politisk
påverkan. De flesta av våra samarbetsorganisationer har idag barn och ungdomar som
målgrupp, men vi har även organisationer som lyfter framförallt kvinnornas situation.
Projekten och samarbetet med partners är långsiktigt och kräver ofta ett arbete under flera
år för att ge hållbara resultat.
Verksamheten är idag uppdelad i olika program, där respektive program har ett eget
långsiktigt mål, vilka bidrar till det övergripande målet för hela den internationella
verksamheten. För dessa långsiktiga mål sätts sedan indikatorer och delmål.
2012 avslutas vår första treårsperiod och 2013 går vi in i ett mellanår, där vi utvärderar
verksamheten och arbetar fram en ansökan inför 2014-16. Denna ansökan ska vara inlämnad
till Forum Syd den 1 juni 2013. Arbetet inför denna har redan påbörjats hos regionkontor och
partners, där man nu diskuterat fram förslag på långsiktiga mål för respektive program.
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Då de långsiktiga målen fastslagits fortsätter arbetet att ta fram en treårsplan. Detta arbete
kommer att följas av Stiftelsens Styrelse, som även tar beslut om treårsansökan innan den
sänds in till Forum Syd.
För mer information om programmen och våra samarbetespartners se www.global.iogt.se
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Förslag till långsiktiga mål för IOGT-NTO-rörelsens
internationella arbete 2014-2016
Uppdrag:
Vi stärker relevanta aktörer i deras arbete för ett minskat bruk av alkohol och andra droger i
utvecklingsländer och bidrar därigenom till en demokratisk utveckling och minskad
fattigdom.
Övergripande mål:
Ett minskat bruk av alkohol i utvecklingsländer baserat på insikten om att alkohol är ett
utvecklingshinder.
Mål Östafrika:
Beslutsfattare och civilsamhällets organisationer erkänner alkohol som ett
utvecklingshinder och agerar för en minskad alkoholkonsumtion.
Mål Sydostasien:
Civilsamhällets organisationer har kunskap om och agerar för en ökad insikt om alkohol och
andra droger som utvecklingshinder.
Mål Sri Lanka:
Civilsamhället arbetar för ett minskat bruk av alkohol och är en fortsatt stark pådrivare och
watchdog för en implementering av rådande alkohollagstiftning.
Mål Balkan:
Civilsamhällets organisationer arbetar för ett minskat bruk av alkohol. Ett arbete som även
blir en förenande faktor mellan nationer i regionen samt en katalysator för en välfungerande
och stark demokrati.
Mål globalt:
Nationella och internationella aktörer bidrar till att beslutsfattare arbetar för en lagstiftning
för minskad alkoholkonsumtion samt att civilsamhället har kompetens och engagemang att
övervaka genomförandet.
Mål Sverige:
Biståndsaktörer inklusive EU samt IOGT-NTO-rörelsens medlemmar har kunskap om
alkohol som utvecklingshinder och integrerar konceptet i sina respektive verksamheter.
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Förslag samtalsupplägg distriktsexposé
Vid riksstyrelsens sammanträde 22 maj 2012 beslutades att riksstyrelsen vid kommande
sammanträden ska ägna tid åt att skapa en gemensam bild av hur det ser ut i landet och
mellan de olika organisationerna. Den 25 september gjordes en exposé över distrikten i
Svealand, nu är det alltså dags för en beskrivning av läget inom IOGT-NTO-rörelsen i
Götalandsdistrikten.
Upplägget för dagens genomgång föreslås utgå från respektive distrikt (län) och att samtliga
förbunds status (medlemsantal, antal föreningar/kårer, livskraftighet/styrkor och svagheter,
samverkansresurser mm) i distriktet belyses samtidigt.
De distrikt som här räknas in i Götalands-regionen är Östergötland, Jönköping, Kronoberg,
Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland, Göteborg och Bohuslän, Älvsborg, och Skaraborg.
På Riksstyrelsens senaste möte bordlades genomgången av Södermanland och Gotlands
distrikt, varför de tas upp på detta möte.
Riksstyrelsen föreslås besluta
att

genomföra en muntlig genomgång av Södermanland, Gotland och
Götalandsdistrikten enligt ovan beskrivna arbetsform, samt

att

notera den distriktsvisa genomgången.

Jenny Lindberg
2012-11-09

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

uppdra åt UNF:s riksstyrelseledamöter att driva UNF:s linje.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2012-11-12

