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§ 10:1 Mötets öppnande 

Malin Thorson öppnade mötet. 

§ 10:2 Fastställning av föredragningslista (bilaga § 10:1) 

Linn Heiel Ekeborg noterade att ekonomirapporten inte finns med i 
föredragningslistan och yrkade 

att lägga till ekonomirapporten som punkt 10:6r 

Styrelsen beslutade 

att lägga till rapport från ekonomigruppen som punkt nummer 10:6r 

att  fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar 

 

Andreas Jansson yrkade 

Att riva upp beslutet om att fastställa föredragningslistan 

att lägga till punkten ’’diskussion om måluppföljning’’ som punkt 10:7h 

Styrelsen beslutade 

att riva upp beslutet om att fastställa föredragningslistan 

att lägga till punkten ’’diskussion om måluppföljning’’ som punkt 10:7h 

att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar 

§ 10:3 Val av justerare 

Eric Tegnander och Linda Tjälldén föreslog sig själva som justerare. Eric erbjöd 
sig då att vara justerare för novembermötet istället. 

Styrelsen beslutade 

att välja Linda Tjälldén till justerare för mötet 

§ 10:4 Föregående protokoll 

Linn Heiel Ekeborg och Malin Thorson föredrog de tre senaste protokollen. 

Styrelsen beslutade 

att notera föregående protokoll 

§ 10:5 Lägesrunda 

Styrelsen beslutade 
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att notera läget hos de närvarande 

§ 10:6a Rapport Föreningsförändringar (bilaga § 10:2) 

Nicole Steegmans frågade om föreningen ’’UNF Vi har din dotter’’ är nerlagd, 
eftersom hon pratade med dem för inte så länge sedan. Efter att ha kollat upp 
detta upplyste Eric Tegnander om att distriktet anmält om att den ska läggas ner. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6b Rapport Representation (bilaga § 10:3) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6c Rapport Sociala utskottet (bilaga § 10:4) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6d Måluppföljning Sociala utskottet (bilaga § 10:4) 

Anneli Bylund föredrog bilagan. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6e Rapport Drogpolitiska utskottet (bilaga § 10:5) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6f Måluppföljning Drogpolitiska utskottet (bilaga § 10:6) 

Malin Thorson föredrog bilagan. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6g Rapport Förebyggsutskottet (bilaga § 10:7) 

Eric Tegnander föredrog rapporten och läget med distriktens medlemsantal för 
styrelsen. 



PROTOKOLL 
fört vid möte med förbundsstyrelsen 
för Ungdomens Nykterhetsförbund 
den 5-7 september 2014 
sida 4 av 16 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6h  Måluppföljning Förebyggsutskottet (bilaga § 10:8) 

Eric Tegnander föredrog bilagan. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6i Rapport Organisationsutskottet (bilaga § 10:9) 

Malin Thorson tyckte att det var fantastiskt att det genomförts 19 arbetshelger. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6j Måluppföljning Organisationsutskottet 

Lina Boberg föredrog bilagan. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6k Rapport Globala utskottet (bilaga § 10:10) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6l Måluppföljning Globala utskottet (bilaga § 10:11) 

Linn Heiel Ekeborg föredrog bilagan. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6m Arbetsutskottet (bilaga § 10:12) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6n-o Ordföranderapporter Malin och Eric (bilaga § 10:13-14) 

Styrelsen beslutade 
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att notera rapporterna 

§ 10:6p Rapport Ideologigruppen (bilaga § 10:15) 

Eric Tegnander undrade hur det går för gruppen i sitt arbete. Lucas Nilsson 
svarade att det går bra med att skriva texter, men att arbetet inte kommer att vara 
förankrat hos medlemmarna i den utsträckning som gruppen skulle vilja. 

Malin Thorson frågade när ideologikvällarna äger rum. Lucas Nilsson svarade att 
de ska äga rum i oktober/november. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6q Rapport Attitydpåverkansatsningen (bilaga § 10:16) 

Amanda Borg och Christine Gelfgren, kampanjledare för 
Attitydpåverkanssatsningen, berättade om hur arbetet med kampanjen går. 
Problemformuleringen har förtydligats med statistik kring hur studenter 
konsumerar alkohol, att många känner att de inte kan vara en del av studentlivet 
utan att dricka alkohol och att en problematisk relation till alkohol i åldern 18-25 
grundar för alkoholproblem senare i livet. 

Kampanjen kommer att syfta till att nå målgruppen via flera ingångar, baserade 
på vad som för tillfället redan finns i gruppens medvetande och kommer alltså att 
‘‘hängas upp’’ på andra intressen eller budskap. Ledorden för kampanjen är 
lättillgängligt, reflekterande och icke-moraliserande. Preliminärt har sju 
universitet och högskolor valts ut, där de huvudsakliga aktiviteterna på plats 
kommer att ske. Dessa är Linnéuniversitetet, Lunds-, Göteborg, Linköping, 
Umeå och Uppsala universitet samt högskolan Jönköping. Skolorna har valts 
efter kriterierna att vi ville finnas på plats på de största universiteten, men också 
där det finns en tydlig campuskänsla och där UNF har medlemmar 
representerade i åldersgruppen. 

IQ och SFS håller på att rekrytera en projektledare till sin kampanj och vi håller 
kontakt med dem ännu så att vi kan göra avstämningar allteftersom deras projekt 
tar form. 

Workshops med tre stycken byråer som en del av upphandlingen har precis 
genomförts och beslut om vilken byrå som ska få i uppdrag att utveckla 
kommunikationsstrategin tillsammans med UNF beräknas tas inom kort. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 
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§ 10:6r Rapport ekonomigruppen (bilaga § 10:16) 

Andreas Jansson undrade hur gruppen hade tänkt ta itu med uppdragen som de 
har. Lina Boberg och Malin Thorson svarade att gruppen haft ett inledande möte 
och utöver det som står i rapporten kring ansvar, uppgifter och deadlines 
kommer mer att bestämmas längre fram. 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6s Rapport Kongressgruppen (bilaga § 10:17) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6t Rapport Kongressuppdrag om materialuppdatering (bilaga § 10:18) 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6u Rapport Generalsekreterare (bilaga § 10:19) 

Malin Thorson föredrog bilagan, eftersom Imse Nilsson var inte var närvarande 
på grund av sjukdom. 

Styrelsen diskuterade förväntningar på Fake Free och om arbetet ska prioriteras 
upp från kansliets håll. Styrelsen kommer återkomma till frågan i samband med 
novembermötet 

Styrelsen beslutade 

att notera rapporten 

§ 10:6v-z Rapporter NSF, Junis, IOGT-NTO, UNF, IIA (bilaga § 10:20) 

Endast rapport från UNF har inkommit. Styrelsen inväntar övriga. 

Styrelsen beslutade 

att notera UNF:s rapport 

§ 10:6å Rapport Världskongress (bilaga § 10:21) 

Lina Boberg undrade varför Världskongressen ligger som en rapportpunkt och 
inte en diskussionspunkt. Malin Thorson svarade att hon uppfattat att alla RS-
ärenden tas upp som rapporter. 

Andreas Jansson yrkade 
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Att uppmana UNF:s RS-representanter att driva UNF:s linje i frågan 

Styrelsen beslutade 

att uppmana UNF:s RS-representanter att driva UNF:s linje i frågan 

§ 10:7a Strategidiskussion Organisationsutskottet (bilaga § 10:22) 

Lina Boberg föredrog bilagan. Lucas Nilsson frågade vad som menades med 
’’utbildningar som ingår i vårt bildningssystem, men som UNF inte styr över’’. 
Lina Boberg svarade att till exempel Projektbildaren inte ingår i 
bildningssystemet. Malin Thorson tolkade det som att frågan handlade om 
bildningsarbetet och inte bildningssystemet. 

Linda Tjälldén höll i en workshop om tredje och fjärde diskussionsfrågan. Efter 
ca 20 minuter var den klar och Andreas Jansson pratade om ledarskap och 
ledarsyn, och presenterade den andra diskussionsfrågan. Styrelsen diskuterade i 
smågrupper. 

Styrelsen beslutade att diskutera utskottens utbildningar mer ingående på nästa 
möte. 

Styrelsen beslutade 

att låta diskussionen utgöra medskick till utskottets taktiska plan och 
framtida arbete. 

§ 10:7b Strategidiskussion Drogpolitiska utskottet (bilaga § 10:23) 

Malin Thorson föredrog bilagan och arrangerade ett torg med post it-lappar. 
Styrelsen tyckte att drogpolitiska utskottet främst skulle satsa på den nationella 
drogpolitiken, eftersom UNF kan ha mycket inflytande där. En del tyckte också 
att det var viktigt att även prioritera det europeiska arbetet och öka fokus på 
Bryssel de närmsta åren. 

Malin Thorson förtydligade att utskottets förslag på strategi var att prioritera 
ner det nationella arbetet för att kunna prioritera upp det lokala. Det för att nå 
arbetsplansmålen på det området. 

Lucas Nilsson tyckte att UNF ska bli bättre på att bemöta diskussioner om 
cannabis. 

När det gäller splittring i förbundet tyckte de flesta att det är okej, så länge vi ger 
en enad bild utåt. I interndebatten är det bra om folk har olika åsikter, eftersom 
vi inte vill att frågor ska tystas ner. 

Nicole Steegmans ville ha en gallup på prioriteringar. 

Prioritera ner 

Europeiska arbetet: 5 
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Nationella arbetet: 3 

Lokala arbetet: 5 

 

Styrelsen beslutade 

att låta diskussionen utgöra medskick till utskottets taktiska plan och 
framtida arbete. 

§ 10:7c  Strategidiskussion Globala utskottet (bilaga § 10:24) 

Linn Heiel Ekeborg föredrog bilagan. 

Styrelsen diskuterade i smågrupper innan de återsamlades för en diskussion i 
helgrupp. Styrelsen var enig i utskottets analys om omprioriteringar. 

Styrelsen diskuterade hur höga krav UNF ska ställa på medlemmar som deltar i 
global verksamhet. Lina Boberg tycker att vi kräver mycket mer av deltagarna på 
globala utbildningar än på andra utbildningar. Det gör att det är svårt att skapa 
verksamhet för alla. Andreas Jansson menade att det är för låga krav på de andra 
utbildningarna och att vi inte ska sänka ambitionsnivån. 

Malin Thorson poängterade att det i bildningssystemets principer fastslås att 
medlemmens utveckling ska stå i fokus och först i andra hand ska bildningen 
syfta till att stärka organisatonen. Hon menade att det är viktigt att lyfta att en 
del av bildningsuppdraget är att få medlemmar att växa på egna villkor. 

Styrelsen tyckte generellt att det var bra att ta ett helhetsgrepp kring de globala 
frågorna, men var skeptiska till att arbetet skulle stanna upp så pass länge. Flera 
tyckte att globala området har mycket verksamhet som är bra och som går att 
spinna vidare på. Synpunkter om att UNF skulle samarbeta med IOGT-NTO-
rörelsens internationella arbete (IIA) istället för att göra en egen 
konceptutvecklingssatsning lyftes. Styrelsen diskuterade om UNF:s RS-
representanter kunde hjälpa till att förbättra samarbetet med IIA. 

Styrelsen beslutade 

att låta diskussionen utgöra medskick till utskottets taktiska plan och 
framtida arbete. 

§ 10:7d  Strategidiskussion Sociala utskottet (bilaga § 10:25) 

Anneli Bylund föredrog bilagan. 

Styrelsen diskuterade frågorna innan de återsamlades för en diskussion i 
helgrupp. De diskuterade vad det långsiktiga målet och syftet med 
kamratstödsarbetet är och kom fram till att det dels står bra i arbetsplanen, men 
också att det handlar om att se en medlemsgrupp som annars inte bli sedda. 
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För att göra det lättare för medlemmar att hitta sätt att engagera sig på tyckte 
några i styrelsen att vi behöver uppmuntra nya medlemmar att skapa egen 
verksamhet, medan andra menade att det lätt kan bli konstig stämning när 
verksamhetsutvecklaren sitter med nya medlemmar och ska försöka hitta på 
saker. Då är det enklare om det finns aktiviteter som det går att hoppa in i. 

Styrelsen kom fram till att det behövs en bättre dialog med nya medlemmar, och 
Andreas Jansson framhöll att UNF måste få distrikten att känna ansvar över 
föreningars verksamhet. 

Styrelsen pratade även om verksamhet och att det behövs verksamhet som inte 
är förlagd till helger och heldagar, utan också på kvällar. Thomas Ahlström lyfte 
även idén om digitala aktiviteter. 

Diskussionen gick över till att prata om verksamheten alltid ska vara kopplad till 
UNF:s vision. Malin Thorson menade att den alltid är det med tanke på att all 
verksamhet är nyktra mötesplatser, oavsett om det är en pizzakväll eller en 
utbildning. Hon menade att det är viktigt att lyfta det perspektivet så att all 
verksamhet känns meningsfull. Alla i styrelsen höll inte med, och vissa tyckte att 
det ska finnas en tydligare koppling till visionen. 

Styrelsen beslutade 

att låta diskussionen utgöra medskick till utskottets taktiska plan och 
framtida arbete. 

§ 10:7e Strategidiskussion Förebyggsutskottet (bilaga § 10:26) 

Eric Tegnander föredrog bilagan. 

Styrelsen diskuterade i smågrupper och samlades sedan för en diskussion i 
helgrupp. 

Flera ledamöter påpekade att det hade varit riktigt bra diskussioner i grupperna. 
Styrelsen var delad när det gällde medlemsökning kontra verksamhet. Vissa 
tyckte att UNF behöver verksamhet för att värva medlemmar, vissa tyckte att vi 
behöver värva medlemmar för att få mer verksamhet.  Linn Heiel Ekeborg 
menade att UNF behöver värva medlemmar som stannar längre än två år, 
eftersom vi har en stor medlemsomsättning. Om utskottet gör ett bra 
värvningsarbete nu ska de inte behöva göra det igen om två år. 

Lina Boberg sa att förbundsstyrelsens jobb är att prata om verksamhet, medan 
förebyggsutskottets jobb är att få medlemmar till den verksamheten. Hon 
menade därför att diskussionen blir lite snedvriden. Lina Jacobsson sa att 
förebyggsutskottet inte äger verksamhetsfrågan. Hon påpekade också att 
medlemsökning och värvning är två olika saker. Medlemsökning handlar inte 
bara om att få fler medlemmar utan att betala medlemsavgift och börja engagera 
sig i UNF. 
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Thomas Ahlström menade att medlemsökning bör vara kopplat till verksamhet 
och inte stå för sig själv. 

När det gäller attitydpåverkan tyckte flera i styrelsen att det var dumt att 
utskottet valt att helt prioritera bort attitydpåverkan. 
Attitydpåverkansatsningen, APS, som sker parallellt med utskottets arbete 
täcker bara åldersgruppen 18-25 och det är viktigt att jobba med frågan i hela 
UNF:s målgrupp. Linda Tjälldén skulle ärna se en plan för att stärka 
verksamheten på de orter där APS ska jobba. 

Malin Thorsson ansåg att förebyggsutskottet måste hålla koll på 
attitydpåverkanmålen och känna ansvar för dem, trots att mycket arbete utförs 
av attitydpåverkansatsningen. 

Styrelsen diskuterade även om UNF borde arbeta med stödmedlemskap likt 
andra organisationer. 

Styrelsen beslutade 

att låta diskussionen utgöra medskick inför förebyggsutskottets 
verksamhetsplaneringsprocess 

§ 10:7f UNF:s roll i Vit Jul-kampanjen (bilaga § 10:27) 

Anneli Bylund föredrog bilagan. 

Styrelsen diskuterade frågeställningarna i bilagan i smågrupper innan de 
samlades för en diskussion i helgrupp. Flera tyckte att det var viktigt att UNF 
hittar sin tydliga rol i kampanjen och att vi för våra medlemmar måste visa nyttan 
med att vara en del av Vit Jul. 

Styrelsen diskuterade även att Vit Jul bör lyftas fram mer. Idag finns främst ett 
vuxen- och barnperspektiv och UNF bör skapa egna aktiviteter som är riktade till 
vår målgrupp. Vi behöver även lyfta de aktiviteter vi har så de syns bland fler 
personer. Aktiviteterna idag är ganska interna och får inte det utrymme som de 
skulle kunna få. 

En grupp lyfte förslaget om att involvera stödgrupper och att UNF med hjälp av 
dem kan ha verksamhet under julhelgen (men även andra storhelger). Malin 
Thorson blev väldigt exalterad och tyckte att det var en av de absolut bästa 
idéerna hon hört. 

Vidare diskuterade styrelsen att utskottet och anställda på Vit Jul borde ha mer 
kontakt med distrikten för att stödja och visa hur de kan jobba med Vit Jul. 
Dessutom skulle distrikten kunna söka pengar till aktiviteter och sedan fördela 
till föreningarna, eftersom föreningarna oftast inte ha så lång framförhållning. 

Styrelsen beslutade 

att ge Sociala Utskottet i uppdrag att fortsätta processen 
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§ 10:7g Inför framtida kongressbeslut (bilaga § 10:28) 

Lina Boberg föredrog bilagan. Styrelsen genomförde ett antal gallupar, utifrån 
frågeställningarna i bilagan, med följande resultat: 

Mer eller mindre detaljerad kongressbudget: Mer: 2 Mindre: 5 

Viktigt eller oviktigt att öka våra intäkter: Viktigt 4 Oviktigt 2 

Borde ekonomiska målsättningen vara: Underskott 3 Överskott 2 Nollresultat 6 

Borde prioriteringar i arbetsplanen förhålla sig till budget: Ja: 10 Nej: 0 

Ska kongressen eller budget-FS besluta om specifika projekt: Budget-FS:1 
Kongressen: 4 

Efteråt fick styrelsen med en torgövning se över budgeten och komma med 
synpunkter. 

Lucas Nilsson var mycket exalterad över aktiviteten och sa att detta var det 
roligaste hittills under hela mandatperioden. 

Styrelsen beslutade 

att notera diskussionen  

§ 10:7h Diskussion om måluppföljning 

Styrelsen fick med hjälp av klisterlappar markera vilka arbetsplansmål som de 
tyckte var viktigast för utskotten att prioritera upp. 

Inom det globala området ansåg styrelsen att målet om utbyten och finansiering 
var viktigast, och det var även de mål som utskottet valt att satsa på nästa år. 

När det gäller organisation så tyckte en majoritet i styrelsen att utskottet ska 
jobba med idédebatt, ett mål som utskottet valt att prioritera ner eftersom det 
inte har täckning i de övergripande målen. 

De drogpolitiska målen som förbundsstyrelsen tyckte var viktigast var målet om 
en levande idédebatt samt att UNF som organisation och dess medlemmar ska 
vara experter på droger, i synnerhet alkohol och cannabis. 

Inom förebyggsområdet ansåg en majoritet att målet om 5500 betalande 
medlemmar är mest prioriterat, och det var också det målet som 
förebyggsutskottet tänkt satsa mest på. 

När det gäller det sociala området tyckte styrelsen att målet om att ha 
regelbunden verksamhet på 60 orter var prioriterat. Styrelsen ansåg även att 
målet om att erbjuda minst 250 aktiviteter i 75 kommuner kring högtider som är 
starkt förknippade med alkoholtraditionen var ett mål som utskottet skulle 
jobba med. 
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Bland de övergripande målen tyckte styrelsen att mål nummer två var viktigast 
att arbeta med. 

Styrelsen beslutade 

att låta diskussionen utgöra medskick för utskottens fortsatta arbete. 

§ 10:8a Verksamhetsutvecklarfördelning 2015 

Eric Tegnander föredrog bilagan som diskuterades av förbundsstyrelsen. 

Linda Tjällden saknade en fördjupad fältanalys. Eric Tegnander menade att det 
är en grov miss den inte är med. 

Eric Tegnander yrkade 

att ge verksamhetsutvecklingsfördelningsgruppen i uppdrag att titta 
på den fördjupade fältanalysen 

Det uppstod en diskussion i styrelsen kring förslag och det fanns en tydlig 
oenighet kring vad styrelsen hade för åsikter. 

Andreas Jansson yrkade 

att återremittera förslaget 

Lucas Nilsson yrkade 

Att förbundsstyrelsen inte tillsätter en ny grupp 

Styrelsen beslutade 

att återremittera förslaget 

att ge verksamhetsutvecklingsfördelningsgruppen i uppdrag att titta 
på den fördjupade fältanalysen 

§ 10:8b Verksamhetsberättelse 2012-2013 (bilaga § 10:29) 

Linn Heiel Ekeborg föredrog bilagan. 

Eric Tegnander ville komplettera verksamhetsberättelsen och lägga till lite 
siffror in Förebyggsutskottets måluppföljning och yrkade 

att under ’’UNF utbildar 500 medlemmar i förebyggande metoder’’ 
lägga till texten ’’32 medlemmar under 2013’’. 

att under ’’UNF fortsätter att utveckla Fake Free som tankesmedja för 
det förebyggande arbetet’’ lägga till texten ’’Under året har ny Fake-
Free-verksamhet tagits fram och spridits internt. Den långsiktiga 
utvecklingen har också varit föremål för diskussion i 
förbundsstyrelsen.’’ 
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Styrelsen beslutade 

att under ’’UNF utbildar 500 medlemmar i förebyggande metoder’’ 
lägga till texten ’’32 medlemmar under 2013’’. 

att under ’’UNF fortsätter att utveckla Fake Free som tankesmedja för 
det förebyggande arbetet’’ lägga till texten ’’Under året har ny Fake-
Free-verksamhet tagits fram och spridits internt. Den långsiktiga 
utvecklingen har också varit föremål för diskussion i 
förbundsstyrelsen.’’ 

att anta förslaget om verksamhetsberättelse 2012-2013 med föreslagna 
ändringar 

§ 10:8c Utskottsförändringar (bilaga § 10:30) 

Malin Thorson föredrog bilagan. 

Drogpolitiska utskottet föreslog styrelsen att välja in Isabelle Benfalk som ny 
medlem, efter att Amanda Ylipää flyttat utomlands. 

Globala utskottet föreslog styrelsen att välja in Elon Larsson som ny medlem, 
efter att Anna Thor har lämnat utskottet. 

Sociala utskottet föreslog styrelsen att välja in Angelica Ogland som ny medlem 
efter att Elina Pesonen flyttat utomlands. 

Styrelsen beslutade 

att  besluta om förändringar i utskottens sammansättning i enlighet 
med de berörda utskottens rekommendationer 

§ 10:8d Motdragspolicy (bilaga § 10:31) 

Malin Thorson föredrog bilagan och berättade bland annat att det skulle krävas 
mycket resurser för att ha den externa inriktningen. Eric Tegnander lyfte att 
externa tidningar i allmänhet har en högre kvalité, men styrelsen var allmänt 
positiva till den interna inriktningen. 

Styrelsen diskuterade om Motdrag ska ha en snävare målgrupp samt vem som 
ska vara ansvarig utgivare i fall tidningen är intern. 

Lina Boberg yrkade 

att under paragraf 14 att sätta punkt efter ’’medlemstidning’’ och lägga 
till texten ’’Den primära målgruppen är medlemmar i UNF mellan 
13-19 år 

Styrelsen beslutade 
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att  under paragraf 14 att sätta punkt efter ’’medlemstidning’’ och lägga 
till texten ’’Den primära målgruppen är medlemmar i UNF mellan 
13-19 år 

att anta den reviderade policyn för UNF:s medlemstidning Motdrag i 
enlighet med de ändringar som enats om under diskussionen 

§ 10:8e Ledarsyn (bilaga § 10:32) 

Andreas Jansson föredrog bilagan. 

Styrelsen samlades i smågrupper för diskussion, därefter följde en diskussion i 
helgrupp. 

Linda Tjälldén tyckte att dokumentet överlag är bra, men lite för långt och 
yrkade därför 

att stryka sista meningen i syftet 

att stryka stycket om ’’målbild’’ 

Andreas Jansson tyckte att det är viktigt med en målbild eftersom detta inte är en 
policy utan ett annat typ av dokument. Även Malin Thorson försvarade 
målbilden och menade att det är målbilden som gör dokumentet till UNF:s 
material och inte någon annan organisations. 

Lina Boberg yrkade 

att under ’’ledarskap’’ andra stycket, sista meningen stryka texten 
’’lyssnar när du talar eller’’ och ersätta med ’’är en förebild’’ 

att under ’’ledarskap’’, tredje stycket stryka sista meningen. 

att under ’’Skapa en gruppkänsla’’, Ändra sista meningen från ’’samt 
kan lösa eventuella konflikter’’ till samt ’’kan lösa konflikter som 
uppstår’’ 

Eric Tegnander yrkade 

att under ’’Syfte’’ ändra första meningen till ’’dokumentet skall utgöra 
en grund för UNF:s arbete med ledarskap och organisationens 
internkultur’’ 

Anneli Bylund yrkade 

att under ’’ledarskap’’, andra stycket, stryka ’’inget en person kan välja 
att vara’’ 

Lina Jacobsson tyckte att första meningen under ’’Individens potential’’ är 
krånglig och svårt att förstå och yrkade 
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att under ’’Individers potential’’ ta bort stycket och ändra till 
’’Individers åsikter och idéer har potential för att få en grupp att 
fungera tillsammans. Det innebär att det som ledare är viktigt att 
förstå att en grupp kan klara av mer än enskilda individer. Att 
kunna coacha och motivera människor samt hantera stress blir då 
viktiga kunskaper. 

Anneli Bylund yrkade 

att under ’’Vara en förebild’’ ändra ’’hela tiden’’ till ’’alltid’’ 

Eftersom det kom väldigt många ändringsförslag yrkade Eric Tegnander 

att återremittera dokumentet 

Styrelsen beslutade 

att  stryka sista meningen i syftet 

att  under ’’ledarskap’’ andra stycket, sista meningen stryka texten 
’’lyssnar när du talar eller’’ och ersätta med ’’är en förebild’’ 

att  under ’’ledarskap’’, tredje stycket stryka sista meningen. 

att  under ’’Skapa en gruppkänsla’’, Ändra sista meningen från ’’samt 
kan lösa andra konflikter’’ till samt ’’kan lösa konflikter som 
uppstår’’ 

att  under ’’Syfte’’ ändra första meningen till ’’dokumentet skall utgöra 
en grund för UNF:s arbete med ledarskap och organisationens 
internkultur’’ 

att  under ’’ledarskap’’, andra stycket, stryka ’’inget en person kan välja 
att vara’’ 

att  under ’’Individers potential’’ ta bort stycket och ändra till 
’’Individers åsikter och idéer har potential för att få en grupp att 
fungera tillsammans. Det innebär att det som ledare är viktigt att 
förstå att en grupp kan klara av mer än enskilda individer. Att 
kunna coacha och motivera människor samt hantera stress blir då 
viktiga kunskaper. 

att  under ’’Vara en förebild’’ ändra ’’hela tiden’’ till ’’alltid’’ 

att  anta Ledarsynen enligt bilaga med gjorda ändringar 

§ 10:8f Föreningsbidrag (bilaga § 10:33) 

Lina Boberg föredrog bilagan. 

Lucas Nilsson uttryckte att det är problematiskt att vi inte ger incitament för att 
ha fler och stora föreningar och menade att det vore bra att ha ett fast belopp, 
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men också ett rörligt som bygger på hur många medlemmar som finns i 
föreningen. 

Lina Boberg svarade att organisationsutskottet har uppfattat att stora föreningar 
inte använder alla pengar som de får. Dessutom är större föreningar bättre på att 
söka pengar från PAS eller dylikt. 

Lucas Nilsson yrkade 

att ge alla föreningar 3000 kronor i grundbidrag samt 150 kronor per 
medlem 

eller 

att ge alla föreningar 3000 kronor i grundbidrag samt 200 kronor per 
medlem 

Båda förslagen avslogs. 

Styrelsen beslutade 

att verksamhets- och nybildningsbidrag till föreningar betalas ut 
enligt dessa riktlinjer fr.o.m. 2015 

§ 10:9 Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 7-9 november i Växjö. 

§ 10:10 Avslutning 

Malin Thorson avslutade mötet. 

 

 

_______________________________________ ________________ 
Malin Thorson, mötesordförande  Ort och datum 

 

 

_______________________________________ ________________ 
Linn Heiel Ekeborg, mötessekreterare  Ort och datum 

 

 

_______________________________________ ________________ 
Linda Tjälldén, justerare   Ort och datum 
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Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 10:1) 

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

föredragningslistan 
ET 5 min Underlag  

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

- Anmälningsärenden 
a) Föreningsförändringar 
b) Representation 
- Utskott 
c) Sociala 
d) Drogpolitiska 
e) Drogpolitiska, måluppföljning 
f) Förebygg 
g) Förebygg, måluppföljning 
h) Organisation 
i) Globala 
j) Globala, måluppföljning 
k) Arbetsutskottet 
- Styrelse 
l) Ordföranderapport Malin 
m) Ordföranderapport Eric 
n) Ideologigruppen 
o) Attitydpåverkanssatsningen 
p) Ekonomigruppen 
q) Kongressgruppen 
r) Kongressuppdrag om 

materialuppdatering 
- Kansli 
s) Generalsekreterare  
- Riksstyrelsen och 

Internationella rådet 
t) UNF 
u) IOGT Internationals kongress 

 
 
IN 
ET 
 
AB 
MT 
MT 
ET 
ET 
LB 
LHE 
LHE 
ET 
 
MT 
ET 
LN 
IN 
MT 
ET 
LT 
 
 
IN 
 
 
IN 
ET 

 
5 min 
 
 
60 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
 
10 min 
 
10 min 
 
 
 

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

 

7. Diskussionsärenden 
- Strategidiskussioner 
a) Organisation 
b) Drogpolitiska 
c) Globala 
d) Sociala 
e) Förebygg 
- Övrigt 
f) UNF:s roll i Vit Jul-kampanjen 
g) Inför framtida 

 
 
LB 
MT 
LHE 
AB 
ET 
 
AB 
LB 

 
 
50 min 
50 min 
50 min 
50 min 
50 min 
 
30 min 
40 min 

 
 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
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Ärende Vem Tidsåtgång Förslag Beslut 
kongressbudget 

8. Beslutsärenden 
a) Verksamhetsutvecklar-

fördelning 2015 
b) Verksamhetsberättelse 2012-

2013 
c) Utskottsförändringar 
d) Motdragspolicy 
e) Ledarsyn 
f) Föreningsbidrag 

 
ET 
 
LHE 
 
MT 
MT 
AJ 
LB 

 
40 min 
 
15 min 
 
20 min 
45 min 
45 min 
20 min 

 
Muntligt 
 
Underlag 
 
Underlag 
Underlag 
Underlag 
Underlag 

 

9. Nästa möte      
10. Avslutning     
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att fastställa föredragningslistan. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-08-28 
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Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga § 10:2) 

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

2014-07-08 06D6641 Björnes magasin, Värnamo 

2014-07-08 06D6642 U.N.F.L.A.J.V., Uppsala 

2014-08-12 23D6645 UNF Eiron, Hammerdal 

 
Följande föreningsnamnbyten har fastställts av förbundsstyrelsen genom 
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Imse Nilsson: 

2014-05-20 18D6419 UNF Jedirådet har bytt namn till 
18D6419 UNF YOO-HOO 

 
Följande föreningsnedläggningar har fastställts av förbundsstyrelsen genom 
förbundsordförande Eric Tegnander och generalsekreterare Imse Nilsson: 

2014-04-29 06D6178 UNF Rednecks 
06D6469 UNF TRASKARNA 

2014-05-05 03D0160 CARISMA 
03D6198 Absolut mjölk 
03D6210 UNF Röd mjölk 
03D6280 UNF Alunda 
03D6284 UNF Storvreta 
03D6285 UNF Orion 
03D6287 UNF Blandsaft 
03D6288 UNF Skärplingemaffian 
03D6400 UNF Kartoshka 
03D6459 UNF Tillsvidare 
03D6520 UNF Internet friends 

2014-05-20 06D6609 UNF Bazookaoz 

2014-05-23 24D0177 UNF BJÖRKSTA 
24D3434 UNF Vi har din dotter 

2014-07-09 01D0280 SÖDERGÄNGET 
01D1337 UNF Indigo 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-08-28 
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Representation (punkt 6 b, bilaga § 10:3) 

2014-05-19 Eric Tegnander deltog på LSU:s ordförandenätverk 

2014-05-19 Malin Thorson hade ett möte med Ulrik Lindgren på Socialdepartementet 
tillsammans med den drogpolitiska pressekreteraren 

2014-05-23 Eric Tegnander deltog på release av Drugsmarts nya webbplats 

2014-05-24 Thomas Ahlström, Isabelle Benfalk, Lina Boberg, Malin Thorson, Linda 
Tjälldén och Imse Nilsson deltog på NBV:s förbundsmöte 

2014-05-28 Malin Thorson deltog på CAN:s årsmöte 

2014-05-29 Eric Tegnander höll tal i Borås i samband med Folknykterhetens dag 

2014-06-03 Eric Tegnander och Malin Thorson var på Makthavaröls release av 
Almedalsdrinken 

2014-06-11 Eric Tegnander fikade med Scouternas ordförande Josefine Larsson 

2014-06-13-----15 Malin Thorson deltog LSU:s styrelsemöte i Malmö 

2014-06-17 Imse Nilsson deltog på Brysselkontorets midsommarmingel 

2014-06-18 Malin Thorson hade ett möte med Ung Vänsters förbundsordförande 
Stefan Lindborg angående våra politiska frågor 

2014-06-25 Eric Tegnander åt glass med Sveriges Elevråd SVEA:s ordförande Mimmi 
Garpebring 

2014-06-29 Malin Thorson deltog på invigningen av Soberian och Almedalsdrinken i 
Visby under Almedalsveckan 

2014-06-30 Eric Tegnander deltog på LSU:s makthavarfrukost med Peter Wolodarski 

2014-06-30-----07-04 UNF deltog under Almedalsveckan och genomförde en mängd 
politikermöten samt deltog på seminarier och mingel 

2014-07-01 Eric Tegnander och Malin Thorson deltog på kubbmingel med 
Centerstudenter 

2014-07-01 Eric Tegnander och Malin Thorson minglade med Systembolaget 

2014-07-01 Eric Tegnander minglade med Westander 

2014-07-02 Eric Tegnander och Malin Thorson minglade med LSU 

2014-07-02 Eric Tegnander och Malin Thorson minglade med IOGT-NTO och 
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Socialdemokrater för Tro & Solidaritet 

2014-07-04 Eric Tegnander och Malin Thorson minglade med MUF 

2014-07-08 Eric Tegnander åt lunch med Active:s generalsekreterare Maja 
Stojanovska 

2014-07-28 Eric Tegnander deltog i paneldebatt med bl.a. Kristina Sperkova från 
IOGT International och Łukasz Dylla från IOGT Polska i samband med 
Active:s kongress 

2014-08-08 Malin Thorson höll ett pass om UNF:s drogpolitik på Ung Vänsters 
valläger 

2014-08-19 Malin Thorson deltog på SLAN:s ordförandekonferens samt ett kortare 
styrelsemöte i anslutning till detta 

2014-08-20 Malin Thorson deltog i en panel på ett arrangemang genomfört av Social 
Aktion 

2014-08-27 Eric Tegnander hade möte med Projekt Oberoende 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-08-27 
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Rapport från Sociala utskottet (punkt 6 c, bilaga § 10:4) 

Medlemmar i utskottet 

Anneli Bylund, Andreas Jansson, Malin Andersson, Elina Pesonen (till 1:a sep), samt 
utskottshandläggare Nathalie Carlryd. 

Möten 

8:e juli via Skype, samt 25:e augusti i Skövde 

Nuläget 

Utskottsarbetet har delvis vilat under sommaren. Hösten börjar intensivt med ett byte av 
utskottsmedlem, strategidiskussion, fördjupad måluppföljning och uppvärmning inför 
skrivandet av taktiska planen, utskottet har också prioriterad bland utskottsprojekten och 
gjort en rockad i ansvarsfördelningen. 

Måluppföljning av arbetsplansmål 

UNF har ett välfungerande samarbete med stödgrupper i 10 kommuner 

6 av 10 samarbeten uppskattas finnas i dagsläget. Finns möjligheter att utveckla detta område 
avsevärt och utskottet tror därför på att prioritera upp målet. Målet känns inte särskilt tydligt 
kopplat till de övergripande målen, men är en viktig solidarisk handling och UNF blir bättre 
genom samverkan.  

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

Vit Jul är ett av utskottets starkaste kort för att uppnå målet. Det finns potential till att 
utveckla arbetet ännu mer både internt och externt. Utskottet kommer under 2015 lansera en 
uppmärksamhetsvecka. Utskottet ser att insatser inom detta område ger stöd för 
övergripande mål 1.   

UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75 kommuner 

Siffror kommer i framtiden dock är UNF traditionellt duktiga att göra aktiviteter under 
högtider och under 2014 har utskottet sett samma trend. Genom Vit Jul och midsommar har 
utskottet gjort en extra satsning på högtider. I framtiden tror utskottet på att satsa ungefär lika 
mycket energi på målet. Med många nyktra firanden runtom i landet tror utskottet att ungas 
attityder definitivt påverkas och därför bidrar till övergripande mål 1.   

UNF har regelbunden verksamhet på 60 olika orter 

Siffror saknas, men förväntas komma under nästa år. Utskottet har i dagsläget en dålig koll på 
hur detta mål kan arbetas med på bästa sätt. Därför behöver målet klart prioriteras upp. Om 
det målet inte uppfylls kommer de övergripande målen 2 och 3 bli lidande.  
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UNF jobbar aktivt med framgångsrika metoder som stärker och engagerar medlemmar 

I dagsläget finns det olika metoder i form av exempelvis FSS:er, FS-faddrar och DO-nätverk. 
Dock har utskottet inte en konkret metod att jobba med i frågan. Certifierad Normbrytare och 
premiering uppfyller delvis målet. Utskottet ser dock att frågan har intresse ute i landet och 
tror därför att den behöver prioriteras upp. Om målet inte uppfylls blir det negativa 
konsekvenser på de övergripande målen 2 och 3.  

UNF har varierad verksamhet som är inkluderande för olika målgrupper 

Utskottet har jobbat med målet genom Höjdaren Socialt och snart kör Certifierad 
Normbrytare igång och Kompisboken uppdateras med inkludering. Målet är svårt att uppnå 
och utskottet ser att det behövs en stor insats för att uppnå målet och därför behöver det 
prioriteras upp. Övergripande mål 2 & 3 kommer påverkas positivt av ett bra arbete.    

Uppföljning av kongressuppdrag 

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

Genom projektet Normslutet jobbar Sociala Utskottet med uppdraget. Under hösten kommer 
siffrorna att plockas fram och det kommer göras en större ansträngning under våren.  

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

Projektet Certifierad Normbrytare tillsammans med Normslutet jobbar med uppdraget.  

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

UNF Inkluderar kommer att vävas in i den nya Kompisboken. I Kompisboken kommer det 
finnas ett kapitel/stycke som innefattar bland annat dolda funktionshinder. 

Framtiden 

Om några veckor är första träffen för Certifierad Normbrytare. Utskottet har börjat peppa för 
Vit Jul och tycker att resten av organisationen ska göra det också.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Anneli Bylund 
2014-08-24, Karlstad 
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Bilaga: projektuppföljning 

Projektnamn Status Ansvarig Budgeterade 
pengar 

Använda 
pengar 

Projektpeak Läge 

Stödgrupper Pågående Anneli 
Bylund och 
Angelica 
Ogland 

30000 -1000 Kurs 28-31 aug. 
terminsstart 

Specialisten med fokus på 
stödgrupper blev inställd. Anneli 
och Nathalie tillsammans med 
Angelica ska kolla på hur vi kan 
headhunta personer och göra 
riktade stasniingar 

Uppmärksamhetsvecka Pågående Angelica 
Ogland och 
Malin 
Andersson 

15000 -3778 Workshop 21:a maj Mål och syfte med veckan är klara 
och nu behöver vi bestämma vad 
som konkret ska hända under 
veckan. Det finns ett par idéer. 

Spela Roll (Vart Femte 
Barn) 

Klar Malin 
Andersson 

10000 -1000 9-15 februari AVSLUTAD 

Socialt Forum Klar Andreas 
Jansson 

10000 -3000 1-4 maj AVSLUTAD 

Heta Stunder Har avlidit Andreas 
Jansson 

0 0 30-1 maj AVSLUTAD 

Midsommarfirande Klar Andreas 
Jansson och 
Elina 

50000 -44000 20-22 juni Vi gjorde ett ansökningsformulär 
och fick in en del ansökningar. Vi 
gjorde av med hela potten till sju 
distrikt/föreningar. Alla distrikt 
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Pesonen har fått sina pengar utbetala. 
Alltihop ska utvärderas. Vissa har 
frågat om de ska betala tillbaka 
överskottet 

Midsommarresan Klar Andreas 
Jansson och 
Elina 
Pesonen 

100000 -3409 20-29 jun Resan blev av med goda resultat. 
Utvärdering har skett på plats samt 
en större kommar att ske inom 
kort. Vi verkar ej ha gått över 
budget, men det återstår att se då 
huvudledarna inte hade jätte-noga-
koll. 25 deltagare 

Vit Jul Pågående Anneli 
Bylund 

325000 Pengar 
låsta 

december Synk-mötet med PoP är gjort och 
Anneli skriver i dagsläget en 
kommunikationsplan för hur UNF 
ska jobba med Vit Jul. 

Julkursen Pågående Andreas 
Jansson 

200000 7561 v.52 Letar efter ny huvudledare. 
Gruppledareansökningar var 
förlängt till 17 augusti och ska nu 
diskuteras. Läget verkar i övrigt 
vara under kontroll. 

Volontärbyrån Försvunnen 
i strid 

Anneli 
Bylund 

50000 0   Utskottet har beslutat att lägga 
detta på is då det finns brist på tid 
hos utskottsmedlemmar. 
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Premiering Pågående Andreas 
Jansson 

10000 -9261   har stått still. Nya tag krävs 

Certifierad 
Normbrytare 

Pågående Andreas 
Jansson 

70000 0 19-21 sep, 24-26 okt 13 personer har sökt. i skrivande 
stund har 9 personer bekräftat. 
Föreläsare preliminärt bokade. 
Förhandling om pris. Innehåll till 
första träffan är bestämt. Lokal 
letas, ej bokat men möjligheter 
finns. 

Normslutet Pågående Malin 
Andersson 

15000 0 Kongressen 2015 Ska boka möte med den 
administrativa sekreteraren om 
tillgång till all information som 
krävs. 

Fastigheter Inväntar 
vädret 

Anneli 
Bylund 

0 0 Ambassadörskickoff 
14-16 mars, 
Ombudsmöte 9-11 
maj 

En del grupper av UNF:are ska i 
dagsläget Boverksansökningar. 
Rapport och synk-möte med Våra 
Gårdar ska fixas inom en snar 
framtid. 

Revidering Pågående Anneli 
Bylund och 
Malin 
Andersson 

0 0   Gruppen jobbar på med sina 
respektive kapitel och ska i 
september ha ett möte. 

Höjdaren Socialt Klar Malin 190000 -187163 21-23 feb, 4-6 april, Kursen är avslutad och en 
utvärdering har genomförts. 
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Andersson 29 maj-1 juni Väldigt positiva utlåtanden från 
deltagarna och att ha en träff kring 
varje område inom socialt verkar 
uppskattat i förhållande till 
tidigare års kamratstödskurser 

Regelbunden 
verksamhet 

Kippar efter 
andan 

Anderas 
Jansson och 
Anneli 
Bylund 

0 0   Arbetet motar sig framåt. 
Distrikten kan i distriktsbidraget 
rapportera hur många föreningar 
som har regelbunden verksamhet. 
Möte ska bokas med förebygg. Pass 
kommer hållas på 
förbundssamlingen. 

Konceptet 
Kamratstödskurser 

Pågående Anderas 
Jansson och 
Nathalie 
Carlryd 

0 0   Det finns en plan på uppläg och en 
del intervjuer har gjorts. 

Hållbart Engagemang Pågående Andreas 
Jansson och 
Angelica 
Ogland 

0 0   Utskottet jobbar för att 
implementera det i de områden 
som går. 
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Rapport från Drogpolitiska utskottet (punkt 6 d, bilaga § 10:5) 

Medlemmar i utskottet: Malin Thorson (ordförande), Thomas Ahlström, Nicole Steegmans, 
Sara Hallman, Amanda Ylipää och Sophie Brömster (handläggare) 

Möten: Under perioden har utskottet haft ett fysiskt möte under Almedalsveckan, den 12 
augusti samt flera skypemöten.  

Nuläget och framöver 

Amanda Ylipää har flyttat utomlands och utskottet har genomfört ett ansökningsförfarande 
för att hitta en ny utskottsmedlem. Under hösten fortsätter det drogpolitiska arbetet i ett 
spännande skede med Nyktra val. Valresultatet i september kommer att ha stor inverkan på 
det drogpolitiska arbetet framöver och samarbetet med politiker intensifieras i höstens 
utbildning med de partipolitiska ungdomsförbunden. 

En helg kommer också att arrangeras för de drogpolitiska grupperna i oktober för att på ett bra 
sätt stötta det lokala drogpolitiska arbetet. Stöttningen sker också löpande precis som det 
långsiktiga lobbyingarbetet, pressarbetet och den drogpolitiska interndebatten. De politiska 
grupperna högprioriteras under hösten. 

Under vårens Bra Utelivshelg nåddes bra synergier med drogpolitiska grupper, media, 
interndebatt och politiska samarbeten. Det stora intresset för de drogpolitiska kurserna bådar 
väl för engagemanget inom UNF framöver och med fortsatta satsningar på synergier har det 
drogpolitiska utskottet alla möjligheter att nå samtliga arbetsplansmål. Valet gör det 
drogpolitiska arbetet extra intressant och aktuellt så det finns många möjligheter till samtal 
både med medlemmar och i valstugor. 

Måluppföljning 

Se ett separat fördjupat underlag. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Malin Thorson 
Stockholm, 2014-08-26 
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Bilaga projektuppföljning – Drogpolitiska utskottet 

Projekt Status Ansvarig Pengar 
avsatta 

Pengar 
använda 

Läge 

EU-påverkan Pågår Thomas 62 000 5722 Det planeras två resor till Bryssel 
under hösten. En 
förhoppningsvis under oktober 
med färre medlemmar samt en 
kring Lucia med fler 
medlemmar. Vi har även startat 
ett arbete för att strukturera upp 
hela EU-arbetet och ge det en 
mer långsiktig plan. 

Active-samarbete Pågår Thomas - - Vi ska gå igenom protokollet 
från Actives kongress för att se 
om UNF kan hjälpa till med 
något. Actives projekt börjar 
rulla på, återkommer med mer 
info senare under hösten. Jessica 
Stridh från UNF blev vald till ny 
ordförande och Anna Arvidsson 
från NSF till ledamot. 

Nationell 
påverkan 

Pågår Malin 20 000 4060 Press- och påverkansplan håller 
på att tas fram för hösten. Under 
våren fokus på Kommunranking, 
Valborg och Almedalsdrinken. I 
höst Nyktra Val, eftervalsarbete 
och Vit Jul. 

Utbildning med 
PUF 

Pågår Malin 42 400 - LUF och SSU positiva till 
gemensam utbildning. 
Antagligen endagsutbildning 
(söndag) i slutet på hösten. 

Bra Uteliv lokalt Pågår Nicole 26 000 6099 Har börjat komma igång men det 
behövs mycket stöd från 
förbundet. Kontakt med några 
gruppen men ingen som är 
riktigt aktiv än. 
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Bra Uteliv-helger Pågår Nicole 80 000 29137 Planeringen inför Bra 
utelivshelgen den 17-19:e 
oktober är i full gång. Sista 
anmälan 1 okt. 

Opinion Pågår Malin 80 000 - Material från retriever 
sammanställs löpande. 
Drugnews används i den interna 
debatten. 
Opinionsundersökningen ska 
användas i nationell påverkan - 
antagligen om drogfritt 
föreningsliv. 

Drogpolitisk 
interndebatt 

Pågår Malin - - Satsning till förbundssamlingen. 
Reklam för Drogpolitiska 
nätverket på facebook och 
regelbundet uppdaterande av 
frågor 

Folknykterhetens 
vecka 

Klar Malin/ 
Nicole 

11 500 5372 Har genomförts. Distrikt fick 
aktionskitt och uppmuntrades 
att göra saker som grillfester, 
grilla politiker och aktioner. 

Specialisten: 
Drogpolitik 

Klar Amanda 10 000+ 8946 Utbildning genomförd med gott 
resultat. 

Almedalen Klar Amanda 
/ Sara 

100 000 95079 Lyckad insats med över 20 
närvarande från UNF. 
Lobbyistgrupp, paneldebatt med 
ungdomsförbunden, 
medverkande på Soberian och 
drinkteam med 
Almedalsdrinken. 
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Måluppföljning för Drogpolitiska utskottet (punkt 6 e, bilaga § 
10:6) 

Inledning 

Till mötet i september skulle alla utskott lämna in en fördjupad uppföljning av läget för sina 
arbetsplansmål. Uppföljningen ska inkludera nuläges- och framtidsanalys samt koppling till 
de övergripande målen.  

I generella drag så ser läget bra ut med goda möjligheter att nå samtliga mål även om vi behöver 
göra omprioriteringar och anstränga oss ännu mer på vissa områden. Framförallt ser läget 
mycket bra ut för arbetsplansmålen under rubriken ’’UNF:s drogpolitiska arbete är känt och 
använt av beslutsfattare’’. Här kommer vi sannolikt nå samtliga mål. Under rubriken ’’I UNF 
bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive kunskapsarbete som en aktiv del i verksamheten’’ 
är vi inte lika nära. Dessa mål är svårare eftersom de i högre grad innebär att vi måste få med 
oss föreningar och distrikt men vi kommer göra vårt bästa.  

Målen 

UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare  

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

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

UNF har bra relationer och att organisationen är känd bland politiker märktes inte minst i 
Socialutskottets debatt i våras där de nämnde både ålderskontroller och UNF:s arbete för 
ungas uteliv. Samarbetet med partipolitiska ungdomsförbund (PUF) fortsätter framförallt 
med en utbildningsdag senare i höst. Arbetet med den långsiktiga planen har tagit sitt första 
steg och kommer att fortsätta utvecklas under hösten anpassat efter valutgången.  

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

Mycket goda möjligheter att nå målet. Relevanta projekt: EU-påverkan, Active-samarbete 

EU-gruppen och de politiska assistenterna i Bryssel fortsätter arbetet utifrån vårens 
valresultat och de prioriterade EU-frågorna med stöd av utskottet. Mycket arbete görs men 
kan behöva knytas närmare utskottet och se till att de politiska assistenterna arbetar mot 
arbetsplanen. 

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

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

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

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

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

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

UNF har 10 aktiva drogpolitiska grupper  

Målet behöver prioriteras upp. Relevanta projekt: Bra Uteliv lokalt, Bra Utelivs-helger, 
Specialisten: Drogpolitik, EU-påverkan 

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

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

Inte uppnått, behöver prioriteras upp. Relevanta projekt: Drogpolitisk interndebatt 

Ett svårmätt mål, interndebatten om drogpolitik är inte död men inte heller så livlig. Utskottet 
arbetar med att stimulera debatt inom förbundsstyrelsen och bland medlemmar men det går 
ofta trögt. Vi hoppas att kongressprocessen kommer ge arbetet en skjuts framåt och ska satsa 
från förbundssamlingen och framåt.  

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

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

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

Koppling till de övergripande målen 

UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger 

Relevant mål: UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 500 gånger i media. Vi 
når med råge vårt mål om antal mediaomnämnanden och flera av dessa utmanar 
alkoholkulturen. 

Relevant mål: UNF som organisation och dess medlemmar är experter på droger, i synnerhet 
alkohol och cannabis. Genom ett bra arbete med detta mål har vi den teoretiska kunskap inom 
UNF som behövs för att bekämpa alkoholkultur och drogmyter. Genom utbildningar och 
skapandet av en cannabisgrupp bidrar ytterligare till att mobilisera medlemmar som kan 
bekämpa drogmyter. 

UNF växer genom fler och starkare föreningar spridda över hela landet 

Relevanta mål: UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 500 gånger i media. 
UNF har medlemmar som tillsammans engagerar sig drogpolitiskt för att påverka lokala 
beslutsfattare och allmänheten Vi når med råge vårt mål om antal mediaomnämnanden och 
flera av dessa handlar om förenings- eller distriktsaktiviteter som därmed marknadsförs. 
Genom att stötta drogpolitisk verksamhet bidrar vi till att det finns meningsfull, attraktiv 
förenings- och distriktsverksamhet. Detta är ett område vi kan jobba mer med. 

UNF har stabila distrikt med starka distriktstyrelser 

Relevanta mål: UNF har medlemmar som tillsammans engagerar sig drogpolitiskt för att 
påverka lokala beslutsfattare och allmänheten. UNF har 10 aktiva drogpolitiska grupper  

Genom att stötta drogpolitiska utbildningar och drogpolitisk verksamhet hjälper vi distrikt att 
ha ideologisk verksamhet och givande bildning. Om vi lyckas få fler drogpolitiska grupper 
kommer vi bidra mer till det övergripande målet. 

Uppföljning 

Utskottet tar med sig förbundsstyrelsens tankar och på utskottshelgen i oktober kommer vi 
att djupare diskutera vilka omprioriteringar som behöver göras och låta det avspeglas i den 
taktiska planen. Med sannolikhet kommer det handla om omprioriteringar av resurser från 
den första rubriken till den andra i vår del av arbetsplanen. 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Malin Thorson  
Stockholm, 2014-08-26 
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Rapport från Förebyggsutskottet (punkt 6 f, bilaga § 10:7) 

Medlemmar i utskottet 

Eric Tegnander (ordförande), Lina Jacobsson, Max Johansson och John-Erik Sjöberg. Imse 
Nilsson är handläggare.  

Sammanträden under perioden 

Två fysiska möten, ett i Skövde den 18/5 och ett i Stockholm den 21/8, samt ett 
Skypesammanträde, den 4:e juni.  

Nuläget 

Utskottsarbetet har under perioden bland annat handlat mycket om Distriktsutmaningen som 
pågick under maj-juni. I skrivande stund är resultatet inte sammanställt, men då 
uppslutningen var stor sett till antal distrikt är det rimligt att anta att det haft en viss positiv 
effekt.  

Som läget ser ut nu har vi 852 betalande medlemmar att få in innan årets slut för att inte 
minska. Det är en ansenlig summa och kommer kräva insatser från både utskottet och 
förbundsstyrelsen. Under slutet av augusti och början av september kommer undertecknad 
lägga extra vikt vid detta, med målet att se till att samtliga distrikt har ett mål och en plan med 
höstens medlemsökningsarbete. I dagsläget finns två distrikt som redan har ökat, nämligen 
Jämtland och Kalmar. Det är väldigt glädjande och sporrar en till att få ännu fler ökande 
distrikt. 

I arbetet med JUNF och våra andra fokusgrupper är det lite blandat. Conventarna som grupp 
har stagnerat något eftersom det är svårt att komma in på Convent som ungdomsförbund och 
eftersom en del convent har ställts in eller flyttats. Förortssatsningen som framförallt handlar 
om LSU:s projekt DEMO har haft svårt att landa i något konkret, men vår förhoppning är att 
läget ska förbättras under våren. JUNF-arbetet är som alltid aktuellt, men något trögflytande. 
Vår förhoppning är att det ska hända lite mer efter sommaren. Datorspelande ungdomar var en 
kort men lyckad satsning i form av Air Soft lajv på Dreamhack. Straight Edge-satsningen 
genomfördes parallellt med Spring Edge Tour. Vårt intryck är att det finns potential, men i 
skrivande stund är utskottets del ännu inte utvärderad. 

Arbetsplansmålen 

Se separat bilaga för fördjupad måluppföljning. 

Medlemsläget 

Upplysningsvis följer här en sammanställning av betalandemedlemsläget i de olika distrikten i 
slutet av augusti. 
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# Distrikt 
Betalande 
medlemmar 

Betalande 
medlemmar 
vid årsskiftet 

Kvar till 
ökning 

1 Stockholm 284 400 117 
3 Uppsala 126 143 17 
4 Södermanland 61 74 13 
5 Östergötland 57 85 28 
6 Jönköping 250 314 66 
7 Kronoberg 142 252 110 
8 Kalmar 227 198 -27 
9 Gotland 20 21 1 
10 Blekinge 30 40 10 
11 Skåne 109 164 56 
13 Halland 46 59 13 
14 Göteborg och Bohuslän 125 182 58 
15 Älvsborg 108 138 30 
16 Skaraborg 70 119 49 
17 Värmland 48 66 18 
18 Örebro 99 120 21 
19 Västmanland 54 67 13 
20 Dalarna 158 193 35 
21 Gävleborg 281 359 78 
22 Västernorrland 228 305 78 
23 Jämtland 83 80 -2 
24 Norrbotten 126 182 57 
25 Västerbotten 76 99 23 
 Totalt för landet 2808 3660 852 
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Eric Tegnander 
Solna, 2014-08-25 
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Projekt Status Ansvarig Budget Läge 

Projektnamn 

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

Namn på 
ansvarig 

Hur mycket pengar är 
avsatta? 

Hur 
mycket 
pengar 
har 
använts? 

Hur går det? (Kort beskrivning.) Fråga 
markeras automatiskt med rosa färg. 

Helåret 

  

230 000 kr 4 300 kr 

 

Sportlov Nedlagd Eric 
pengarna flyttas till 
distriktsutmaningen 0 kr 

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

Distriktsutmaning Pågående Eric och Lina 
5 000 (behövs 5 000 
kr till) 0 kr 

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

Terminsstart Pågående John-Erik 49 000 kr 0 kr 

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

UNF till ALLA Pågående Lina 59 000 kr 0 kr 

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

Direktanslutna pågående John-Erik 0 kr 0 kr 
Finns en tanke om att VU kan ta med detta till 
sina distrikt 

Novemberutmaningen Ej påbörjad Eric 46 750 kr 0 kr 

Ha kontakt tidigare i tid med distrikten så att 
vi kan distriktsanpassa utmaningarna. 
Kommer inledas i slutet på sommaren. // 
Finns en tanke om att uppmuntra att 
UNF:aren genomförs - samtal med Linda T är 
inledda. 
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Ledda samtal Ej påbörjad Eric och Max 30 250 kr 0 kr 

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

Medlemsökningssamling 
nedlagd (på 
mötet 21/8) Eric och Max 40 000 kr 0 kr 

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

JUNF-samarbete 

  

41 750 kr 2 037 kr JUNF-gruppen har haft möte och är på gång. 

Övergångsmanual Ej påbörjad Lina 

  

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

Övergångskit Ej påbörjad Lina 

  

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

Kick-off Pågående Lina  

  

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

Ledarinspiration/pilotdistrikt Väntar Lina 

   Fokusgrupper 

  

135 000 kr 9 889 kr 

 

Förortssatsning Pågående Eric 33 750 kr 

 

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

Datorspelare klar Max 33 750 kr 

 

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

Straight Edge Klar Eric och Max 33 750 kr 

 

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

Konventare Pågående John-Erik 33 750 kr 

 

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

Profilmaterial 

  

25 000 kr 0 kr 

 Värvarfoldrar Pågående Max 

   

Specialnummer av Motdrag Väntar Max 

  

ligger på is tills värvarfoldrarna är klara. 
koncept finns.  

Övrigt 

   

0 kr 

 

Förändrade värvarpremier Pågående 
John-Erik 
och Eric 80 000 kr 0 kr 

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

Fler betalsätt Väntar Eric och Imse 35 000 kr 0 kr inväntar webbprocessen 
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Det digitala medlemsskapet Klar John-Erik 0 kr 

 

inväntar webbprocessen 

Implementering av Snacka Fest Pågående 
Eric+övriga 
utskottet 0 kr 

 

processen skjuts fram till hösten 

Videoklipp Ej påbörjad Max 0 kr 

  

Igenkänningsundersökning Ej påbörjad 
Eric och 
drogpolitiska 40 000 kr 0 kr 

 Projekt på uppdrag av FS 

     

Förebyggshöjdaren Pågående Max 175 000 kr 0 kr 

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

Mässa på DSS Klar Eric 

   Hög medlemsomsättning 
(strategiworkshop) Väntar 

Utskottet 

  

Vi tar med oss frågan till vårt strategiarbete.  

Fler blir nyktra, men många 
kvar att värva 

Väntar Utskottet 

  

Vi tar med oss frågan till vårt strategiarbete.  
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(strategiworkshop) 

Rörelsegemensam verksamhet 
(strategiworkshop) Nedlagd 

Utskottet 

  

Vi valde att skjuta ifrån oss frågan.  
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Måluppföljning för Förebyggsutskottet (punkt 6 g, bilaga § 10:8) 

Arbetsplansmål Ser vi 
ut att 
nå 
målet? 

Kommentar 

UNF är ledande på 
kommunikation som påverkar 
ungas attityder till droger 

Ja Tyvärr uppfattar vi att vi uppnår det här målet 
inte för att vi är bättre än andra, utan för att den 
övriga konkurrensen är väldigt svag på just det 
här specifika området.  

UNF har kompetens och 
lättillgängliga verktyg för att 
arbeta med framgångsrik 
attitydpåverkan på den digitala 
arenan 

- Vår tolkning är sedan tidigare att det här 
arbetsplansmålet ligger inom ramen för 
attitydpåverkanssatsningen. Därför är det svårt 
för oss som utskott att bedöma om vi kommer 
att uppnå målet eller inte. 

UNF samarbetar med andra 
kring attitydpåverkan och andra 
aktörer väljer att använda sig av 
och sprida UNF:s metoder i sitt 
förebyggande arbete 

- Se ovan. I det här fallet slår målet även an på 
Projekt Oberoende, som även det ligger utanför 
utskottets ägande. 

UNF arbetar aktivt för att unga 
använder och sprider våra 
metoder och verktyg för att 
förändra attityder till alkohol 
och andra droger 

Nej Vi ser det som att Snacka Fest är en liten del av 
det här arbetet, men det finns ett stort behov av 
att konkretisera och förtydliga vad målet 
innebär. I utskottet föreställer vi oss ett bredare 
arbete för att vi ska kunna vara nöjda. 

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

Ja på 
första, 
nej på 
andra 

Vi anser det tydligt att vi använder Fake Free:s 
metoder, men också att alla aktiva medlemmar 
inte vet vad Fake Free är och innebär. Här ser vi 
ett behov av att skapa verksamhet som sprider 
kunskap. 

Alla distrikt bidrar till att UNF 
ökar i antalet aktiva medlemmar 

Vet ej I dagsläget har vi ingen mätning på aktiva 
medlemmar. Här behöver vi skapa mätbarhet för 
målet innan vi kan bedöma. Skulle alla de 
underliggande målen uppfyllas är det dock 
rimligt att anta att även det här kan ses som 
uppfyllt. 

UNF har 5 500 betalande Nej I nuläget ser det här ut att bli svårt att uppfylla, 
men målet är fortsatt väldigt högt prioriterat av 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Eric Tegnander 
Solna, 2014-08-26 

 

  

medlemmar utskottet. Vi tror att flera distrikt har 
potentialen och känner att vi har både idéer och 
ambitioner i utskottet.  

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

Ja Det råder ingen tvekan om att det kommer ske 
någon form av värvarsatsningar mot tre olika 
målgrupper under perioden. Vi ser ett fortsatt 
behov av att höja ambitionerna och göra mer 
genomtänkta satsningar.  

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

Nej Tyvärr är det här ännu inte mätt och därför vill vi 
inte gissa på om det är uppfyllt eller ej. Det 
kommer mätas under hösten och som det ser ut 
nu kommer vi att planera för verksamhet till 
nästa år.  
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Rapport från Organisationsutskottet (punkt 6 h, bilaga § 10:9) 

Medlemmar i utskottet är (i bokstavsordning) Andreas Jansson, Jobjörn Folkesson 
(handläggare), Lina Boberg (ordförande), Linda Tjälldén och Linus Henriksson. 

Utskottet har haft ett skånemöte den 22-23 augusti där vi bland annat besökte 
Malmöfestivalen och åt internationell mat.  

Nuläget/Djupdykningar 

Utskottet har under perioden främst jobbat på med Förbundssamlingen, ledarsynen samt 
översyn av regler rörande föreningar.  

Måluppföljning 

Arbetsplansmål 

1 000 medlemmar har inom ramen för ett UNF-arrangemang reflekterat över och diskuterat 
sitt ledarskap 

Har gjorts på: DSS, Arbetshelger, FSS:er, DO-nätverk, UNF Akademien, Projektbildaren, 
Julkursen, UNF:aren Avancerad. Totalt har kanske 320 personer berörts hittills. Utskottet 
anser att vi gjort bra och utvecklande insatser i de aktiviteter vi redan har, men inte kommit 
längre än så. För att nå målet krävs ytterligare aktiviteter.  

Målet har en tydlig koppling till både övergripande mål 2 och 3. Båda målen kräver att vi jobbar 
vidare med ledarskapsmålet och kommer till en implementeringsfas.   

Folkbildning genomsyrar UNF:s alla verksamhetsområden och 35 000 studietimmar 
genomförs 

Har gjorts genom: FSS:er, Arbetshelger, Förbundssamlingen, Sommarfestivalen, material i 
folkbildningsandan, strategisk kontroll- och kvalitetssäkring av utbildningar. Utskottet 
uppskattar att den första delen av målet uppnås genom dagens arbete hos både vårt och andras 
utskott. Den andra delen är långt ifrån uppnådd och utskottet väljer att släppa 
studietimsfrågan ur ett utvecklingsperspektiv för den här mandatperioden.    

Målet har en koppling till övergripande mål 3 där all bildningsverksamhet som vi gör gentemot 
distriktsstyrelser läggs in.   

75 föreningar representeras på föreningsstyrelsesamlingar 

Utskottet har valt att tolka det som att 75 föreningsstyrelser ska ha deltagit och upplever att vi 
håller oss på rätt nivå. Vi kommer att följa upp antalet i distriktsbidraget för att få i rätt siffra. I 
och med att materialet nu blir färdigt kan vi börja jobba mer med allmän kvalitetssäkring av 
FSS:er. 
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Målet kopplar till övergripande mål 2 och delvis till mål 3 genom distriktens ansvar för att 
genomföra FSS:erna. 

1 600 medlemmar genomgår UNF:aren 

En verksamhet som genomförs och flyter på reltativt enkelt utan att vi gör så mycket. Här är 
målsättningarna att under 2014 få klart material till UNF:aren Avancerad samt att under 2015 
uppdatera UNF:aren.  

Målet hjälper till att upfylla övergripande mål 2 samt 3 eftersom UNF:aren innehåller den 
första bildningsinsatsen rörande krossandet av alkoholnormen.  

UNF har en levande idé- och utvecklingsdebatt 

Vi har inte uppnått målet, men det finns goda exempel och känslan är att vi är närmre målet nu 
än tidigare. Facebook har gjort det lättare att interagera med medlemmar och ska opinion. 
Motdrag och granskningsutskottet bidrar till att lyfta frågor. Det finns framtidsförhoppningar 
i och med Förbundssamlingen, ny hemsida med bra möjlighet till projektbloggar och en 
förkongresstid. 

Detta mål saknar tydlig koppling till något av de övergripande målen och därför tolkar 
utskottet målet som inte så prioriterat.    

80 % av alla föreningar som rapporterar årsmöte, rapporterar även årsmöte nästkommande år 

Den första avstämningen är egentligen 2014-15, men för 2013-14 var andelen 77,2 %. Generellt 
jobbar utskottet med utveckling av flera olika delar för föreningar. FSS:er och 
Föreningsportalen är de två stora delarna, men även en förenkling av rutinerna för 
inrapportering av årsmöten. Vi kommer att fortsätta arbeta hårt med detta under 2015.   

Målet har mest med övergripande mål 2 att göra eftersom rutinen finns.  

60 nya föreningar startas 

Hittills har 12 nya föreningar startas, det är i fas med planen och med tidigare år. Planen är att 
fler ska startas nästa år då vi även hoppas på att ha en Föreningsportal och ett FSS-material. 
Här tror vi att en satsning på att specifika verksamheter ska bli föreningar kan krävas.  

Målet fyller upp mot övergripande mål 2, särskilt rörande delen om verksamhet.  

Distrikten tillhandahålls verktyg och stöd för att utveckla sin lokala verksamhet 

Har gjorts genom: FSS, UNF:aren, UNF:aren Avancerad, Microbildningsdatabas, 
Föreningsportalen. Kompisboken. faddersystem, verksamhetsutvecklare och nyhetsbrev. Vi 
anser att vi tillhandahåller många olika stöd, men att vi inte genom det arbetet är säkra på att 
dom används.  
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Stöden riktar sig både mot övergripande mål 2 och 3, även om målet i sig enbart pratar om den 
lokala verksamheten som återfinns i övergripande mål 2.     

Övriga uppdrag från kongressen 

Utreda om det är möjligt att använda ett gemensamt ekonomisystem för samtliga distrikt.  

Har ett projekt om detta, ska lämnas som rapport med eventuellt förslag till kongressen. Ska 
prioriteras upp.  

Utreda rutiner för principen: ’’ Förbundsstyrelsen ska fondera pengar alternativt öronmärka 
pengar för att dela ut till medlemmar som vill åka på förbundskurser, samt att dessa pengar 
främst ska gå till medlemmar som inte får bidrag från sin förening eller sitt distrikt’’. Rimligare 
att vi lägger mer pengar till föreningar och distrikt så att dom kan göra det, finns ingen poäng 
med att vi skaffar en fond som inte används. Utskottet föreslår därför att förbundsstyrelsen 
ska föreslå kongressen att styrka principen.    

Ta tips, råd, stöd och hjälp från Jönköpings distrikt för att stärka andra distrikt i Sverige. 
Utskottet för dialog med alla distrikt som vill och alla som deltar på arrangemang med 
diskussion. Förutom det har även specifik dialog förts med UNF Jönköping.  

Tillsammans med UNF:s distriktsstyrelser se över hur man på bästa sätt ska kunna jobba med 
erfarenhetsutbyten mellan distrikten, både på förenings- och distriktsnivå.  

Det här borde vi diskutera det här på samling. Har gjorts erfarenhetsutbyten på DSS, men inte 
om erfarenhetsutbyten. Borde gå på DO-nätverk och ha ordföranderåd om hur distrikten 
kommunicerar med varandra och hur förbunden har god dialog med sina regionala och lokala 
enheter.  

Förbundet rekommenderar distrikten att anordna motionsskrivarträffar inför varje kongress. 
Blir aktuellt först nästa år. Finns med i den demokratiska planen inför kongressen.  

Uppdatera UNF:s material om arrangörskap och arrangörsrutiner på förbundsnivå utifrån ett 
inkluderingsperspektiv.  

Håller på att skriva en kort a-fyra rapport. Kommer att finnas i en ny form på nya hemsidan. 

Framtiden 

Utskottet hoppas på en trevlig förbundssamling och laddar inför utskotteshelgen! 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Lina Boberg 
Uppsala, 2014-08-24  
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  Status Ansvarig Läge 

INTERN 
KOMMUNIKATION 

  Linda   

Föreningsportal Påbörjat Linda Tjuvkik kan ges i november. 

Uppdatera strategier och 
policyer 

Påbörjat Linda 

Ordförandena och GS vill vara 
en del av processen kring 
Motdragspolicyn, de ska skicka 
in tankar i början av augusti. 

Interndebatt Påbörjat Linda 
Pågående men behöver styras 
upp ytterligare. Vore bra om fler 
kände ägande över frågan. 

DEMOKRATI   Lina   

Implementering av 
grundsatser 

Påbörjat Lina 

Har snacka med kansliet om 
tryck av affischer, Lina följer upp 
med Kajsa BB.  Borde vara en del 
av den gemensamma 
knytkonferensen på 
Förbundssamlingen. 

Genomgång av UNF:s 
demokratiska struktur 

Påbörjat Lina 
Förslag på någon stadgeändring 
och nytt bidragssystem är 
färdigt.  

Kretsårsmöten Påbörjat Lina 
Vi ställer en fråga i 
distriktsbidragsansökan i 
september. 

Distriktsårsmöten Färdigt Lina 

DÅM-paketen klara och 
utskickade. DÅM:en har FS-
representanter och i vissa fall 
tilldelade funktionärer. 

 
 

Föreningsårsmöten 

 
 

Färdigt Jobjörn/Linus 

Utskick har gått ut. Mallarna på 
unf.se/arsmote är uppdaterade. 
Nu väntar vi på att rapporterna 
ska matas in och sedan ska 
pengarna betalas ut. 
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BILDNING   Linda   

FSS:er Påbörjat Linda 

Redigering av materialet pågår. 
Hoppas att kunna dela ut 
materialet på 
Förbundssamlingen. 

NBV Påbörjat Linda 

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

Specialister Påbörjat Linda 
Två specialister under augusti 
ställdes in, tre planeras senare i 
år.  

Uppdatera material Påbörjat Linda Lite stiltje i arbetet just nu. 

Förbundssamlingen Påbörjat Linda 
Grundtänk och schema färdigt, 
Imse jobbar vidare med dom 
rörelsegemensamma delarna. 

Topputbildning ledarskap Påbörjat Linda 

Vi väljer att ställa in 
utbildningen för att fokusera på 
Folkbildaren Ledarskap och 
hoppas där kunna testa 
konceptet kring 
ledarskapsutbildning. 

Pumpen Påbörjat Lina 

Planerar en utlottning bland lag 
med UNF:are i, där priset 
kommer till själva 
tävlingskvällen.  

LEDARSKAP   Andreas   

Implementera ledarsyn Påbörjat Andreas Underlag kommer till FS-mötet. 

STÖD TILL LANDET   Linus   

Distriktsordförandenätverk Påbörjat Lina 
 

Distriktskassörsutbildning Påbörjat Lina 
 

Pengar att söka Ej påbörjat Linus 
Göra förslag på nya riktlinjer till 
2015, till utskottshelgen 
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Distriktsbidrag Ej påbörjat Linus 
Göra förslag på nya riktlinjer till 
2015, till utskottshelgen 

Distriktsstyrelsesamling Färdigt Lina 
Utvärdering är genomförd. 
Några föreläsningar blev 
inspelade. 

Arbetshelger Färdigt Linus 
Distrikten har gjort arbetshelger, 
19 distrikt har fått pengar 
utbetalda. 

Framtagande av underlag Färdigt Linus   

Kultursamtal 
Skjuts upp 
pga inga 
pengar 

Linus   

UTREDNINGAR   Andreas   

Arrangörskap, 
Entreprenörskap och 
Ledarskap 

Ej påbörjat Andreas 
Formulär kommer att tas fram 
till Förbundssamlingen. 

Gemensamt 
bokföringssystem 

Ej påbörjat Lina   
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Rapport från Globala utskottet (punkt 6 i, bilaga § 10:10) 

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

Nulägesrapport 

Vi har blivit en medlem mindre då Anna Thor lämnade utskottet i augusti, men håller på att 
rekrytera en ny. Under sommaren genomfördes en lyckad resa till Schweiz med 15 unfare. Den 
15-17 augusti hade vi utskottsmöte och planerade arbetet under 2015 och skrev 
strategidiskussion. Vi har börjat fundera på hur det globala arbetet ska se ut framöver och har 
diskuterat hur medlemmarna ska känna ägandeskap för frågorna. 

Projekt Pengar 
använda 

Pengar 
avsatta 

Ansvarig 
person 

Läge med projektet 

Globalt 
utbytesprogram 

Pågående 

10 000 50 000 Linn Heiel 
Ekeborg 

UNF Jämtland och 
Västernorrland har ansökt om 
pengar för utbyte med 
Juvente Norge och UNF 
Finland. UNF Norrbotten har 
ansökt om pengar för utbyte 
med Null present Island och 
Juvente Norge. Vi hoppas vi 
ska få en ansökan till under 
hösten. 

Guide till 
internationella 
utbyten 

Klart 

0 0 Linn Heiel 
Ekeborg 

Klart 

Wild in Schweiz 

Pågående 

105 000 105 000 Viggo Stahle 15 personer åkte buss till 
Bosnien. Mycket lyckad resa. 
Utvärdering på väg ut till 
deltagarna 

IOGT International 
Congress 2014 

Pågående 

50 000 50 000 Linn Heiel 
Ekeborg 

Gruppen ska ha skypemöte i 
september för planering. Vi 
har kontakt med Kristina 
Sperkova för att ev genomföra 
en workshop. 

General Donation 
Strategy Group 

0 0 Anna Thor Global specialist med skulle 
genomföras i slutet på 
augusti, men blev inställd pga 
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Pågående inga anmälda. Vi har även 
kontakt med den nya 
kommunikatören angående 
att ta fram gåvobevis. Vi ska 
även ha en kampanj inför 
Världens barn. 

Skandinavisk 
samverkan 

Pågående 

En del 40 000 Viggo 
Stahle/Linn 
Heiel Ekeborg 

Två unfare var på Juvente 
Norges sommarläger samt 
Nordgus kongress. I höst ska 
fler utbyten genomföras, 
bland annat ett 
värvningsutbyte med Juvente 
Norge, och kanske ett med 
UNF Finland 

Global Youth 
Advocacy and 
Action Groups 

Ej påbörjat 

0 20 000 Lucas Nilsson Inväntar Actionweekend 

Global Youth 
Advocacy and 
Action Weekend 

Ej påbörjat 

0 25 000 Lucas Nilsson Äger rum i november 

Sprid budskapet! 

Pågående 

Hälften 
kanske 

20 000 Lucas Nilsson Jonatan Bengtsson har varit 
på Balkan och i Tyskland och 
föreläst om Fake free.  

Active och Nordgus 
seminarier 

Pågående 

Några 
tusen 

18 000 Viggo 
Stahle/Anna 
Thor 

Vi hade deltagare på 
seminariet i Polen i mars och 
även på ett seminarium på 
Island. 

Folk High School 
Enquiry 

Pågående 

0 0 Lucas Nilsson Ska försöka få till möte med 
Tollare snart. 

Volontärshjälpen 

Ej påbörjat 

0 0 Viggo Stahle Ej påbörjat 
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Mål 

Höstens mål är att få igång Actiongrupperna och planera 2015 års verksamhet. Vi behöver satsa 
mer på insamling, då vår globala insamlingsspecialist inte blev av i augusti. Vi ska se hur vår 
Världens barnkampanj går och fortsätta att engagera distrikten. När det gäller utbyten har vi 
ett par distrikt som ska genomföra utbyten, vilka vi ska följa upp, men också peppa åtminstone 
ett distrikt till.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Linn Heiel Ekeborg 
Hjälteby, 2014-08-22 
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Måluppföljning för Globala utskottet (punkt 6 j, bilaga § 10:11) 

Inledning 

Globala utskottet har en del högt satta mål, men vi har goda möjligheter att nå de flesta under 
nästa år om vi prioriterar rätt. Vi kommer prioritera utbyten, insamling och påverkan under 
nästkommande år och också titta på hur vi kan förändra det globala arbetet för att fler 
medlemmar ska känna sig delaktiga. Mål som är svåra att nå är målet om 15 föreningar. Idag 
satsar vi mer på att distrikten ska jobba med globala frågor.  

Målen 

UNF har utvecklande och inspirerande utbyten för att bygga nyktra och starka 
ungdomsorganisationer över hela världen 

- Detta är på god väg att uppfyllas. Vi har satsat mycket på utbyten för att få medlemmar 
intresserade av globalt arbete, vilket har fungerat bra. 

UNF engagerar 150 medlemmar i internationella utbyten 

- Ett högt uppsatt mål, men som vi strävar efter att uppnå under nästa år. Men för att uppnå det 
behöver vi stöd av FS i form av finansiering. I år kommer ca 80 UNF:are deltagit i 
internationella utbyten, och vi räknar med att få in minst 70 under nästa år i form av Active 
summercamp, distriktens egna utbyten och samverkan mellan Nordgus medlemsländer. 

UNF:s medlemmar har lättillgängliga verktyg för globalt engagemang 

- Det är alltid svårt att definiera vad ’’lättillgängliga verktyg’’ är, men vi hoppas att 
Actiongrupperna som ska starta i slutet av året ska hjälpa till. Sedan har vi kommit ut med vår 
guide till internationella utbyten för att hjälpa distrikten att starta egna utbyten. 

 UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten med fyra ungdomsorganisationer i andra 
länder 

- Det är uppfyllt. Vi har bra samarbeten med Juvente Norge och UNF Finland tack vare tidigare 
kontakter och vårt projekt skandinavisk samverkan. UNF Norrbotten har även ett nystartat 
utbyte med Null Prosent på Island. Sedan har vi samarbete med ADIC Sri Lanka (digital 
stories) och Juvente Tyskland (Sobertrip och ev. ett kommande utbyte i påsk 2015). UNF 
Blekinge har även ett samarbete med IOGT Polen. 

UNF:s medlemmar bidrar till att frågan om alkohol som utvecklingshinder lyfts i samhällsdebatten 
och att problemet motarbetas globalt 

- Ett mål som behöver prioriteras upp under nästa år.  
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UNF engagerar 500 medlemmar i finansieringen av det globala arbetet 

- Ett mål som är svårt att arbeta med. Vi skulle ha genomfört en global specialist i slutet av 
augusti med tema insamling. Den blev tyvärr inte av pga inga anmälda. Nu har vi (trots ett 
nollat projekt) satsat på en Världen barn-kampanj som vi hoppas att distrikten ska nappa på. 
Vi har även väckt liv i ett gammalt projekt från förra året som går ut på att konkretisera det 
globala arbetet. Detta är överlag ett mål som vi kommer satsa mycket på nästa år. 

15 föreningar arbetar med globala frågor 

- Ett mål som inte kommer att uppnås. Vi har ett par föreningar (med stöd från distrikten) som 
arbetar med globala frågor (exempel UNF Svartbyn), men det är svårt att få föreningar att 
jobba med frågorna. Vi i utskottet har valt att satsa mer på distrikten. 

UNF driver en aktiv påverkan av myndigheter, idéburna organisationer och politiska partier vad 
gäller handels- och biståndspolitik på nationell och EU-nivå 

- Det går trögt med det här målet, eftersom vi inte känner att det finns kunskap bland 
medlemmarna. Men vi hoppas att kunna lägga om det globala arbetet till nästa år så att fler blir 
insatta. Vi har också diskuterat om man ska samarbeta med andra utskott i det här målet, 
exempel drogpolitiska utskottet. 

Koppling till de övergripande målen 

UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger 

Relevant mål: UNF driver en aktiv påverkan av myndigheter, idéburna organisationer och 
politiska partier vad gäller handels- och biståndspolitik på nationell och EU-nivå 
- Vi tänker att vi kommer jobba mer med det här målet när Actiongrupperna kommer igång i 
slutet av året. 

UNF växer genom fler och starkare föreningar spridda över hela landet 

Relevant mål: 15 föreningar arbetar med globala frågor 

- Svårt mål för Globala utskottet att jobba med då det globala arbetet idag kan vara svårt för 
enskilda föreningar att driva. 

UNF har stabila distrikt med starka distriktstyrelser 

Relevanta mål: Alla 

- Alla våra mål är för att stärka distriktstyrelserna, till exempel lättillgängliga verktyg och 
internationella utbyten, och det är något vi jobbar med. Vi vill att distrikten ska känna att de 
klarar av att driva egna globala projekt, och för att göra det behövs starka distriktstyrelser. 
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Kongressmål 

Ta fram underlag för att titta på förutsättningarna att inrätta en folkhögskoleutbildning som tar 
avstamp i IOGT-NTO-rörelsens globala frågor och värderingar. Överlämnas till kongressen 2015 
för beslut i frågan. 

- Vi har försökt att boka in möten med våra folkhögskolor för att utreda hur det gått med 
tidigare utbildningar som IOGT-NTO-rörelsen drivit, men det har varit svårt att få till en träff.  

Uppföljning 

Utskottet har diskuterat vad som bör prioriteras nästa år och hur vi kan lägga om vårt arbete. 
Vi kommer att satsa på utbyten, insamling och metodarbete. Alla våra mål bygger på 
engagerade medlemmar i distrikten och det kommer vi undersöka mer under 2015. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Linn Heiel Ekeborg 
Hjälteby, 2014-08-22 
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Rapport från Arbetsutskottet (punkt 6 k, bilaga § 10:12) 

Medlemmar i utskottet 

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

Fattade beslut 

Arbetsutskottet har under perioden fattat följande beslut: 

Vid mötet den 10/6 

• Godkännande av förbundsordförandenas sommarledigheter.  

• Nominering av Lucas Nilsson till LSU:s internationella utskott.  

• Att avslå en bidragsansökan från UNF Skaraborg på 50 000 kronor. 

• Fastslagande av PAS-omgång 2 om totalt 138 800 kronor. 

• Beviljande av 50 000 kronor till IOGT International i syfte att möjliggöra SCAD:s 
(Kenya) och UYDEL:s (Uganda) deltagande vid kongressen i höst.  

Vid mötet den 8/7 

• Positivt ställningstagande till medlemskap i VNGOC. 

• Ställningstagande till UNF:s motion till Actives kongress om åldersgränser för 
kongressombud.  

• Avslag av två bidragsansökningar från bandet murderofcrows (10 000 kronor) och 
UNF Jönköping (20 600 kronor) 

Vid mötet den 12/8 

• Positivt ställningstagande till att ingå som grundare i Nykterhetshistoriska Sällskapet 
samt att välja Eric Tegnander till ombud vid det konstituerande mötet. 

Framtid 

Nästa möte äger i skrivande stund rum den 9:e september klockan 19.00. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Eric Tegnander 
Stora Essingen, 2014-09-01 
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Rapport från förbundsordförande Malin Thorson (punkt 6 l, 
bilaga § 10:13) 

Gäller period: 2014-05-12 till 2014-09-05 . Antal 48-timmarsledigheter: 6. Antal 
semesterveckor: 3 veckor. 

Organisation och fältarbete 

Som vanligt har samarbete med kansli, styrelse och UNF-landet varit en viktig uppgift. Jag har 
genomfört utvecklings- och lönesamtal med generalsekreteraren. Bra samtal som jag kommer 
följa upp under mandatperioden. Till detta styrelsemöte har jag skrivit flera egna bilagor och 
bollat med andra kring deras. Jag hade också möjligheten att besöka UNF Norrbotten för en 
arbetsdag i början på augusti vilket jag upplevde var mycket uppskattat från båda sidor. En 
annan rolig höjdpunkt var Sommarfestivalen (särskilt Melodikrysset med allsångsinslag). 

I LSU har jag fortsatt mitt arbete med Idéprogrammet som medlemsorganisationerna nu kan 
komma med inspel kring. Jag har också deltagit i diskussioner kring arbetet med Organisation 
och ledarskap och arbetat med arvoderingskommittén. 

Jag har under perioden varit delaktig i en mängd roliga och viktiga processer, däribland 
hemsidesprocessen, ekonomiarbetsgruppen och demokratigruppen. I alla dessa processer 
känner jag att vi kan nå bra resultat och att jag bidrar på ett bra sätt. Det senaste har jag lagt 
mycket tid på att få fram ett underlag för ett eventuellt fastighetslån till UNF Jönköping. 

Politik och påverkan 

Början av perioden dominerades helt av arbetet med Almedalsveckan som sen genomfördes i 
juli. Veckan får beskrivas som lyckad ur UNF:s perspektiv. För egen del var jag nöjd med UNF:s 
seminarium, nya kontakter samt media vi fick kring olika ålderskontroller. Efter semestern har 
det varit mycket arbete med utskottet och de underlag vi har tagit fram till detta möte samt 
processer för att ta fram en långsiktig struktur på olika områden. 

Personlig utveckling och arbetssituation 

Arbetsbelastningen under våren har stundtals varit väldigt hög och semestern var välbehövlig. 
Under semestern fick jag hantera några brådskande ärenden men jag lyckades också koppla av. 
Nu är jag tillbaka utvilad och försöker jobba undan högarna och komma tillbaka till en bra 
balans. Till hösten har jag sökt till LSU:s ordförandenätverk och har påbörjat mentorsamtal. 
Jag tror att det kommer ge mig utrymme för den reflektion som är så viktig i ens uppdrag. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Malin Thorson  
Stockholm, 2014-08-26  
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Rapport från förbundsordförande Eric Tegnander (punkt 6 m, 
bilaga § 10:14) 

För perioden till 12/5 till 27/8 

Medlemsökning och attitydpåverkan 

Fokuset på medlemsökningen har varit något skiftande under perioden. Maj-juni präglades 
väldigt mycket av arbetet med Distriktsutmaningen, som det ännu är för tidigt att bedöma 
effekterna av, men som i alla fall fick fler distrikt att ringa runt och gå ut och värva. Efter 
sommaren har arbetet istället handlat om att se över hur distrikten ligger till med sina 
arbetsplansmål och försöka hålla engagemanget hos ideella och personal på en hög nivå. Min 
bedömning är att det kommer krävas hårt arbete för att hålla en rimlig nivå på 
medlemssiffrorna, och det kommer vara en hög prioritering fram till årsskiftet.  

Arbetet med attitydpåverkan fortskrider genom att jag, tillsammans med generalsekreteraren, 
följer upp de anställda kampanjledarnas arbete. Innan dess har det handlat om introduktion i 
såväl organisationen som i våra mål med satsningen. Här har jag prioriterat långsiktiga 
resultat, förankring hos ideella och utvecklandet av organisatorisk kunskap, samt inte varit 
rädd för att kritisera de resultat som uppkommit längs vägen. Min bedömning är att det finns 
en god samsyn mellan mig, generalsekreteraren och kampanjledarna. 

Styrelsearbete 

På styrelsefronten har arbetat handlat framförallt om representation och förberedelser inför 
september-FS. Almedalsveckan innebar många nya och fördjupade kontakter som behöver 
följas upp under slutet av sommaren. Även om jag inte är ansvarig för styrelsens möte i 
september så är det många processer som har en koppling till mötet eller till hösten i 
allmänhet, som till exempel verksamhetsutvecklarfördelningsarbetet och arbetet med 
kongressen. Under perioden har jag också, tillsammans med Linn Heiel Ekeborg,  lett UNF:s 
delegation vid Active:s kongress i Schweiz, vilket var både inspirerande och utmanande.  

Personlig utveckling 

Perioden har varit väldigt omväxlande, med dels en intensiv period i slutet av våren, och dels 
ett antal veckors semester under sommaren. Det har varit väldigt skönt att kunna vila upp sig, 
även om tre veckor nog var i kortaste laget. Hursomhelst känner jag mig mycket piggare nu än 
jag gjorde i våras och har varit sugen på att komma tillbaka sen början av augusti. 

Det känns bra att vara inne på mitt andra år i och med att man har fått en rutin för saker som 
man tidigare gjorde för första gången. Efter ett år i Stockholm känner jag också att det finns 
mer stabilitet i det privata än vad det funnits hittills. Framöver planerar jag också att delta i 
Ideell Arenas Ung med makt.  
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Eric Tegnander 
Solna, 2014-08-26 
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Rapport från Ideologigruppen (punkt 6 n, bilaga § 10:15) 

Uppdrag och sammansättning 

Gruppen tillsattes av förbundsstyrelsen under förbundsstyrelsemötet i augusti 2013 för att ta 
fram förslag till en reviderad demokratiplattform och en ny solidaritetsplattform inför 
kongressen 2015. I mars 2014 utökades uppdraget med att även ta fram en 
nykterhetsplattform. Gruppen består av Johan Fridlund, Andreas Jansson (FS), Lucas Nilsson 
(FS, sammankallande) och Linda Tjälldén (FS). 

Sedan FS-mötet i maj har Lydia Walter lämnat gruppen. Bedömningen är att arbetet kommit 
så pass långt att en ersättare hade påtvingat en omstart av processen varför ersättare inte 
föreslås. 

Sedan FS-mötet i maj har även Johan Fridlund blivit anställd som konsulent av IOGT-NTO:s 
Boråskrets för att arbeta med att utveckla UNF-verksamheten. Detta är naturligtvis inte 
optimalt. Bedömningen är dock att hans uppdrag i gruppen inte påverkas av hans anställning 
och, om förbundsstyrelsen inte beslutar annorlunda, att han därmed fortsätter sin medverkan. 

Nuläge 

Efter en oplanerat seg sommar har gruppen nu kommit till en punkt där man börjat processera 
textavsnitt. Plattformarna skrivs parallellt för att likna varandra så mycket som möjligt. Den 
inledande passagen i varje plattform är i princip klar (se bilaga) och varje plattform kommer 
utökas med ytterligare två passager under hösten. 

Under hösten kommer även det insamlande, diskuterande arbetet fortsätta. 
Förbundssamlingen kommer bli ett viktigt forum och vi hoppas också att, med hjälp av 
intresserade distrikt, anordna regionala ideologikvällar. Tårta, i någon form, kommer förtäras 
under dessa diskussioner. Smarrigt! 

Utmaningar 

Den utan tvekan svåraste utmaningen som kvarstår är förankringen bland medlemmarna. 
Även om vi fortsätter arbeta med detta är det tydligt att gruppen i stort kommer att misslyckas 
med sin ambition att förankra plattformarnas innehåll innan förslaget är klart. Om 
förbundsstyrelsen vill ha förankrade förslag inför kongressen kommer därför ett stort ansvar 
att ligga på att förbundsstyrelsen som helhet arbetar med att förankra/förändra plattformarna 
under kongressvåren 2015. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Lucas Nilsson 
Stockholm, 2014-08-25  
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Bilaga: Inledande passager i de ideologiska plattformarna 

Demokrati 

Ungdomens Nykterhetsförbund arbetar för en demokratisk värld. Vi ger människor verktygen 
för att tillsammans bygga ett samhälle där alla har makten över sina liv och samhällets 
utveckling. 

Makten i ett samhälle är inte en absolut mängd som fördelas. Makt kan skapas och förstöras. 
Demokrati handlar om att skapa makt hos de många så att alla människor känner ett ansvar att 
tillsammans bygga samhället. Demokrati kan endast frodas i en anda av tillit, likvärdighet och 
tro på utveckling. 

Solidaritet 

Ungdomens Nykterhetsförbund arbetar för en solidarisk värld. Vi verkar utifrån insikten om 
alla människors ömsesidiga beroende av varandra. 

Solidaritet tar sig uttryck när människor verkar i symbios för att gemensamt skapa en bättre 
värld för nu levande och kommande generationer. Det kräver ett klimat som bygger på 
jämlikhet, jämställdhet och tilltro till ens nästa. I en solidarisk värld sluter människor samman 
och ser individuella olikheter som en tillgång. 

Nykterhet 

Ungdomens Nykterhetsförbund främjar en helnykter livsstil som är helt fritt från 
drogkonsumtion. Det innebär ett liv av frihet från berusning, beroende och gift. Nykterhet 
uppstår i kombinationen av dessa tre friheter. 

Nykterhet innebär en livsstil som avviker från samhällets norm. Nykterister är människor som 
utgör en motpol som utmanar samhällets rådande föreställningar om drogkonsumtion. 
Genom att ifrågasätta sociala dogmer verkar nykterister för en värld där drognormen ersätts 
med drogfrihetsnormen. 
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Rapport från ekonomigruppen (punkt 6 p, bilaga § 10:16) 

Uppdrag 

På förbundsstyrelsens möte i maj beslutades att tillsätta en ekonomiarbetsgrupp bestående av 
Malin Thorson, förbundskassören samt generalsekreteraren. Gruppen fick i uppdrag att: 

• Se över hur förbundet arbetar med ekonomistyrning 

• Skapa en plan för extern finansiering  

• Göra en översyn över hur vi fördelar våra resurser  

• Bidra till budgetprocessen inför kongressen 2015 

Resultat 

Se över hur förbundet arbetar med ekonomistyrning 

Generalsekreteraren har särskilt ansvar för denna fråga. Det finns en rad ekonomistyrnings-
punkter som kan ses över (däribland avtal och policys för resor, konteringsprinciper och 
kontoplan, samt ett dokument för ekonomihanteringsrutiner). Gruppen tänker också se över 
hur förbundsstyrelsen kan arbeta mer systematiserat med ekonomisk uppföljning. 

Skapa en plan för extern finansiering  

Det finns en UNF-specifik samt en rörelsegemensam del. Vi vill i styrgruppen och RS lyfta 
rörelsegemensamma frågor och frågor om breddad finansiering. Vad gäller en UNF specifik 
plan har generalsekreteraren fått i uppdrag att titta på detta och målsättningen är att ha en 
plan klar till januari. Planen ska titta på både förbunds- och distriktsnivå. 

Göra en översyn över hur vi fördelar våra resurser 
Bidra till budgetprocessen inför kongressen 2015  

Gruppen har gjort en första, ytlig översikt. Till detta styrelsemöte har vi tagit fram vissa 
jämförelsesiffror samt ett diskussionsunderlag. Planen är att utifrån styrelsens inspel och 
fortsatta diskussioner i gruppen bidra till både revideringen av budgeten för 2015 samt till 
framtagandet av en kongressbudget för 2016-2017.  

Uppföljning 

Gruppen fortsätter arbetet enligt ovanstående. Tidigare har vissa styrelsemedlemmar utryckt 
intresse av att delta i arbetet. Är det fortfarande aktuellt kan man höra av sig direkt till Malin 
och meddela om det är någon speciell delprocess man gärna engagerar sig i. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Malin Thorson 
Stockholm, 2014-08-26  
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Rapport från kongressgruppen (punkt 6 q, bilaga § 10:17) 

Bakgrund 

Kongressgruppen, som består av Eric Tegnander, Linda Tjälldén, Lina Boberg, Anneli Bylund, 
Nicole Steegmans samt Imse Nilsson från kansliet, har nu varit igång med sitt arbete i över ett 
halvår. Sedan tidigare har bland annat meddelat att värdeorden kommer vara engagemang, 
folkrörelsegemenskap och festlig. Det står också klart sedan tidigare att datumen för UNF:s 
del kommer bli den 23:e till den 28:e juni, tisdag till söndag.  

Nuläge 

Den kommande månaden kommer kretsa mycket kring att fördela olika ansvarsområden i och 
utanför gruppen. Vi har också börjat fundera mer konkret på vad kongressförfesten ska 
innehålla samt delegerat ansvar för detta till Linda Tjälldén och Malin Thorson. 

Den närmsta tiden kommer också innebära ett arbete med innehållsplanering och 
budgetering, vilket i sin tur kommer innebära en mer intensiv kontakt med bestyrelsen. För 
övrigt har Marcus Andersson trätt in som kongressgeneral och ansikte utåt för bestyrelsen, 
medan Per Wihlborg kommer ha ett fortsatt administrativt ansvar. Vid vårt senaste möte med 
bestyrelsen, på plats i Lund, fanns dels representanter från alla fyra förbunden på plats och 
dels en bred uppslutning av lokala representanter.   

Framtid 

Även framtiden kommer handla om att fördela ansvarsområden internt och externt. Därefter 
räknar vi med att kunna arbeta mer med att följa upp de riktlinjer vi gett för de olika områdena 
och mindre med faktiskt planering. Vårt mål är med andra ord att komma bort från det 
operativa arbetet, för att istället kunna hålla en högre kvalitet på det mer övergripande planet. 
Vi har vårt nästa fysiska möte den 12:e oktober.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Eric Tegnander 
Medborgarplatsen, 2014-08-25 

 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05–07 

52 (115) 

Rapport från kongressuppdrag om materialuppdatering 
(punkt 6 r, bilaga § 10:18) 

Uppdrag  

På kongressen beslutades om följande uppdrag vilket delegerades till utbildningsledaren. 

’’Uppdatera UNF:s material om arrangörskap och arrangörsrutiner på förbundsnivå utifrån ett 
inkluderingsperspektiv.’’ 

Upplägg 

Arbetet med att uppdatera de fysiska arrangörsmaterialen har förändrats från att skapa ett 
nytt fysiskt material till att omformulerats till att den nya hemsidan kommer ha en väl 
uppdaterad och anpassad del som handlar om arrangörskap. I frågan om rutiner på 
förbundsnivå saknas idag nedskrivna rutiner kring arrangerande av förbundsarrangemang och 
ingen process kring detta har ännu påbörjats. 

Uppföljning 

Följande två moment ska genomföras under det kommande halvåret 

• Den nya hemsidan kommer innehålla ett avsnitt som handlar om arrangörskap 

• Arrangörsrutiner på förbundsnivå ska tydliggöras och skrivas ner 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Linda Tjälldén 
Tåg 546 Lund-Stockholm, 2014-08-23 
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Rapport från generalsekreterare Imse Nilsson (punkt 6 s, 
bilaga § 10:19) 

Personal 

Sedan förra FS-mötet så har det skett några personalförändringar. Dels så har våra två 
kampanjledare för Attitydpåverkanssatsningen; Christine Gelfgren och Amanda Borg börjat 
jobba. De började någon vecka innan midsommar och har under sommar och tidig vår tittat på 
hur satsningen kan konkretiseras och implementeras på bästa sätt. Någon dag efter dem 
började vår nya Strategiska Kommunikatör; Kajsa Bengtson Bok, som har satt tänderna i 
hemsideprocessen, vår dagliga kommunikation samt diverse olika materialframställningar 
och uppdateringar. Vidare så meddelade Nathalie Andersson i början av sommaren att hon har 
fått jobb på Accent och hon gör sin sista dag 1:a september, annons ligger ute sista 
ansökningsdag är 31:a augusti, vi har i dagsläget fått in många ansökningar och hoppas på en 
lyckosam rekrytering. I och med att Arvsfondsprojektet Fake Free officiellt tog slut i juni så 
avslutade Viktor Watz sin tjänst som koordinator för kampanjen.  

I mitten på augusti genomfördes en rörelsegemensam konsulentsamling på Tollare där hela 
UNF:s personal deltog. Samlingen var mycket uppskattad och det gavs tid till både inspiration 
och nya kontakter. Under UNF:s egna del la vi extra tid på att träffa Junis konsulenter för att 
prata om JUNF frågan, något som vi hoppas lett till att fler under hösten kommer jobba med 
JUNF övergångar.  

Kompetensutveckling 

De kurser jag under våren planerat att delta på är nu genomförda och min förhoppning är att 
delta på LSU:s Generalsekreterarnätverk under hösten.   

Samverkan  

Har inte mycket att rapportera då en stor del av tiden mellan förra FS mötet och nästa har 
bestått av sommarledighet och nu börjar alla komma tillbaka och dra i de aktiviteter/processer 
som ska genomföras under hösten.  

NBV och UNF:s gemensamma SXE Turné är avslutad och blev mycket lyckad. Arrangörerna är 
väldigt nöjda och har lärt sig mycket inför potentiella liknande satsningar framöver.  

IOGT-NTO rörelsens generalsekreterare avslutade våren med gemensam lunch, det vi främst 
stämde av handlade om hur arbetet med Kongressen går, samt vilka olika uppdrag vi fått från 
senaste RS-mötet.   

Nya avtal 

Inga nya avtal. 
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Övriga processer/möten som jag leder eller varit delaktig i 

Arbetet inför Förbundssamlingen rullar på och det mesta kring de gemensamma delarna finns 
på plats. Kansligruppen kommer ha ett avstämningsmöte 4:e september.  

Den ekonomiarbetsgrupp som FS utsett har haft ett första möte och börjat titta på uppdragen 
vi fått, under hösten kommer olika processer att initieras.  

Kongressgruppen har haft två fysiska möten och jag och Eric har även haft möjligheten att 
besöka ett Bestyrelsemöte. Gruppen har börjat fördela ansvarsområden och olika uppdrag.  

Attitydpåverkanssatsningen är just nu i fas att träffa olika Byråer, tanken är att en Byrå ska 
hjälpa oss att titta på hur vi kan jobba med studenters attityder på olika sätt bland annat genom 
budskapsformuleringar och digitala verktyg.  

Ekonomi 

Inget nytt i skrivande stund.  

Övrigt 

Inget övrigt att rapportera 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Imse Nilsson 
Stockholm, 2014-08-27 
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Rapport från UNF (punkt 6 t, bilaga § 10:20) 

Övergripande 

Förbundsaktiviteten har under sommaren varit relativt låg, men på lokalplanet ser vi att en hel 
del distrikt har tagit tillfället i akt och utnyttjat sommaren till olika typer av läger. Även för oss 
på förbundet har perioden handlat mycket om större och mer tidsbegränsade arrangemang 
och resor, som till exempel Midsommarkursen, Almedalsveckan, Sommarfestivalen och 
Active:s kongress. Efter sommaren har fokus framförallt legat på att få igång distrikten efter 
sommaren samt att lägga en god grund inför förbundsstyrelsens strategi- och 
verksamhetsplaneringsarbete under hösten.  

Drogpolitik 

Det drogpolitiska utskottet har under perioden haft fokus på Almedalsveckan, där vi dels 
styrde upp logistik och servering av Almedalsdrinken med god hjälp från rörelsekollegor på 
plats, och dels genomförde politikermöten och olika aktioner med våra runt 15 deltagare. Även 
i år deltog vi i en rad olika seminarier, bland annat ett om ungas uteliv som hade alla 
riksdagspartipolitiska ungdomsförbund på plats utom SDU och som blev mycket lyckat. 
Almedalen fortsätter att vara en möjlighet för oss att nå ut och vi upplever att vi, trots den 
ökande intensiteten når genom bruset.  

Supervalåret börjar i skrivande stund lida mot sitt slut och UNF:s valarbete, som går under 
sloganen ’’Nyktra Val’’, är i full gång.  Fokus för oss kommer ligga på att mobilisera medlemmar 
ute i landet som kan genomföra en rad olika aktiviterer, allt från studiecirklar till 
valstugeinvasioner.  Ett annat viktigt mål är att påverka lokala kandidater i frågor som rör 
ungas rätt till en bra fritid.  

Förebygg 

Det förebyggande arbetet fortsätter ha ett stort fokus på medlemsökning. Under maj-juni 
genomförde vi en extrainsatt värvarkampanj kallad distriktsutmaningen för att peppa 
distrikten att vårvärva för att säkerställa att vi når vårt medlemsmål. Uppslutningen var god 
och i princip alla distrikt deltog, med varierat resultat. För oss är det tydligt att många distrikt 
har ambitionen att växa, men att det finns ett stort behov av att vi ligger på och pushar.  

På attitydpåverkanssidan arbetar vi vidare dels med att implementera Fake Free:s skolmetod 
Snacka Fest och dels med att konkretisera vår attitydpåverkanssatsning. Attitydpåverkans-
satsningen är nu inne i ett skede där vi har kontakt med olika byråer och andra externa aktörer, 
för att landa i en verksamhet som ger resultat både under perioden och på längre sikt och som 
dessutom ger en ökad och mer spridd kompetens på området internt.  

Globala 

När det gäller det globala arbetet har mycket av perioden kretsat kring sommarens Active-
kongress i Tschierv i den rätoromansktalande delen av Schweiz och totalt var vi runt 30 
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UNF:are på plats. Bland annat antogs reviderade stadgar och ett nytt narkotikapolitiskt 
program. Dessutom blev Jessica Stridh som är UNF:are vald till ordförande, vilket känns 
väldigt roligt. Att NSF fick in Anna Arvidsson som ledamot i styrelsen ser vi också mycket 
positivt på och framför våra gratulationer. Överlag var våra deltagare nöjda med resan och 
arrangemanget höll en förhållandevis hög kvalitet. 

Organisation 

Det organisatoriska arbetet har under sommaren kretsat mycket kring nationella 
rörelsegemensamma samlingar. Sommarfestivalen gick bra, även om vädret tyvärr blev en 
försvårande omständighet, framförallt för våra medlemmar då många sov i tält. Inför hösten 
har vi ett starkt fokus på förbundssamlingen i Lund.  

Sociala 

Det sociala utskottet har under perioden återigen arrangerat en Midsommarkurs i form av en 
kamratstöds- och klättringsresa till Kroatien. Vi känner nu att konceptet börjar sätta sig hos 
både medlemmar, ledare och ansvariga samt är väldigt uppskattade bland deltagarna. Arbetet 
med UNF:s deltagande i Vit jul är igång och utskottet tittar på hur vi ska kunna göra fler 
aktiviteter och säkerställa en hög medienärvaro.   

Kansliet och personal 

Hela UNF:s personalstyrka deltog i den rörelsegemensamma personalsamlingen i mitten på 
augusti och det var en mycket uppskattad träff med möjligheter till både inspiration och 
nätverkande. Precis innan sommaren så började UNF:s nya Strategiska Kommunikatör; Kajsa 
Bengtson Bok, samt Attitydpåverkanssatsningens två kampanjledare; Christine Gelfgren och 
Amanda Borg. Under hösten kommer även en rekrytering för att hitta ny 
Redaktör/Kommunikatör för Motdrag att genomföras, då Nathalie Andersson som i skrivande 
stund är redaktör kommer börja jobba för Accent 1:a september.   

 

Riksstyrelsen föreslås besluta  

att  till protokollet notera rapporten från UNF. 

Eric Tegnander och Imse Nilsson 
Stockholm 2014-08-22 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten. 

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-09-01  
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Ansökan om arrangörskap för IOGT Internationals kongress 2018 
(punkt 6 u, bilaga § 10:21) 

Syfte 

Syftet med detta underlag är att bereda en riksstyrelsediskussion om IOGT-NTO-rörelsens 
och de fyra förbundens möjligheter och vilja att arrangera IOGT Internationals och Active:s 
kongresser 2018. 

Bakgrund 

Vid UNF:s närvaro vid Active:s kongress i schweiziska Tschierv i somras väcktes intresset för 
att arrangera en världskongress i Sverige år 2018. Idén tog sin början i ett intresse för att 
arrangera en Active-kongress under samma år, men då Active:s stadgar föreskriver att 
kongressen ska hållas på samma plats som IOGT Internationals de år då denna hålls i Europa 
blir läget ett annat. Att arrangera Active-kongress 2016 är inte aktuellt då flera andra 
organisationer som vi gärna släpper fram redan har visat ett tydligt intresse. Vi inser 
naturligtvis vidden av ett sådant åtagande för rörelsen, därav detta underlag.  

Analys 

Att arrangera en världskongress är naturligtvis ett stort åtagande, inte bara arrangörsmässigt 
utan också demokratiskt och ekonomiskt. I nuläget finns tyvärr ingen specifik uppgift om vad 
något sådant skulle kosta rörelsen, dels i ekonomiska medel men också i ideella och personella 
resurser.  Det vi vet redan nu är att det skulle röra sig om ett arrangemang för minst 350 
personer och pågå under ungefär en veckas tid. Senast ett sådan här arrangemang 
genomfördes i Sverige var i Östersund 1998, vilket många i riksstyrelsen säkert minns. 
Undertecknad kan inte presentera något förslag på ny kongressort i nuläget.  

Det finns med andra ord inget färdigt och välunderbyggt förslag att presentera i skrivande 
stund. Däremot kan man se ett antal goda argument för att rörelsen borde ta på sig ansvaret för 
kongressen 2018.  

• Intrycket från IOGT International är att man är positiva till en kongress i Europa. 
Detta föregås inte av någon närmre diskussion med IOGT International i frågan, utan 
på den spontana respons vi fått när vi lyft frågan i informella sammanhang. 

• En IOGT International-kongress i Europa förutsätter en dubbelkongress, vilket gör att 
det finns färre potentiella arrangörer. Vi i rörelsen är en av dem. Sverige är med största 
förmodan också ett av de smidigare länderna för IOGT International att anordna en 
kongress i, sett till att deras kansli finns här och att man har en väldigt stark anknytning 
till rörelsen. 

• År 2018 är det 20 år sedan vi senast arrangerade en världskongress. För en del 
rörelsemedlemmar lever naturligtvis minnet kvar, men för UNF:s del är det 
organisatoriska minnet redan nu ytterst perifert. Det finns både ett behov och ett värde 
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i att hålla IOGT Internationals och Actives varumärken vid liv internt genom att lägga 
ett stort arrangemang på hemmaplan. 

• Naturligtvis skulle ett sådant arrangemang vara stärkande för rörelsens globala arbete 
eftersom våra medlemmars intresse förmodligen ökar när IOGT International och 
Active blir levandegjorda och aktualiserade för fler. 

• Slutligen är vår bedömning att det är förhållandevis få organisationer inom den 
europeiska nykterhetsrörelsen som har kapaciteten att arrangera en internationell 
dubbelkongress med ett tillfredställande resultat.  

Sammanfattningsvis återstår det ännu att titta på de konkreta bitarna för arrangemanget och 
vad som i praktiken är möjligt att genomföra. Å andra sidan vet vi redan nu att vi, om någon, 
skulle ha kapaciteten att stå för ett sånt här arrangemang, inte minst när tidshorisonten är fyra 
år. När det dessutom finns flera andra goda argument bör möjligheten verkligen övervägas. 

Framtid 

Skulle riksstyrelsen ställa sig positiva till idén behöver vi som organisationer dels delge IOGT 
Internationals styrelse detta beslut och dels anmana våra respektive ombudsdelegationer att 
presentera och driva förslaget på plats i Chiang Mai. I skrivande stund finns det ingen 
offentligt känd arrangörskandidat för kongressen 2018. 

Om kongressen skulle besluta att ge styrelsen i uppdrag att besluta om plats för 
nästkommande kongress uppstår en annan situation. Då är det möjligt att utreda vad som 
skulle krävas av oss ytterligare, att bereda ett färdigt förslag samt att vid behov låta frågan 
passera riksstyrelsen ännu en gång. Förslagsvis ses då resultatet av den här diskussionen som 
grund för kommande diskussioner i frågan.   

 

Riksstyrelsen föreslås besluta 

att låta diskussionen utgöra medskick för respektive organisations 
kongressdelegation. 

Eric Tegnander 
Stockholm, 2014-08-22 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten.  

Jobjörn Folkesson 
Stockholm, 2014-09-01 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05–07 

59 (115) 

Strategidiskussion Organisationsutskottet (punkt 7 a, bilaga § 
10:22) 

Sammanfattning 

Utskottet behöver vägledning i hur vi det kommande året bör jobba med ledarskap och 
bildningsfrågor. 

Nuläge och målen 

Utskottet bedömer som helhet att vi jobbar på bra mot de övergripande målen, där mål 2 och 3 
är de som vi främst berörs av. Generellt bedömer vi att vi kommer att uppnå målen och att de 
planer som lades upp förra året för att uppnå målen fortfarande håller för ihop det arbete vi vill 
göra under 2015.  

Utskottet tycker att vårt arbete under området demokrati flyter på mycket bra. Vi jobbar på 
med förenkling och förtydligande av processer kring årsmöten och känner en stabilitet i 
området.  

Området internkommunikation känns som att det går framåt, det har varit mindre stabilt men 
är nu på banan igen. Vi upplever oss ha störst problem med interndebatten, men anser även att 
det är ett svårt ämne med en tunn gräns mellan att förbundet styr diskussionen och att vi ger 
forum för densamma.  

Utskottet arbetar även med området stöd till landet. Här tycker vi att våra satsningar har gått 
hem och att de flesta uppdrag som finns flyter på på tillfredställande sätt. Dock anser utskottet 
att vi bör genomföra en utvärdering av de verksamheter riktade mot distrikt som pågått länge 
och som formats om med tiden ( t ex distriktsstyrelsesamlingar).  

Utskottet upplever tydligt att våra två utvecklingsområden där det finns svårigheter är 
ledarskap och bildning och väljer därför att fokusera resten av underlaget på dessa. 
Ledarskapsdelarna är svåra att bedöma, känns tandlösa och utan målbild. Bildningsfrågorna 
finns det fortfarande en hel del att jobba med sedan revideringen av bildningssystemet 2011. Vi 
upplever att det finns utmaningar inom nuvarande system och att bildningsfrågorna lätt växer 
utom utskottets kontroll samt att frågor ofta ’’hakas i’’ området. Utskottet ser också problem 
med att förbundsstyrelsen underminerar bildningssystemet genom att göra många helgkurser 
och andra utbildningar som inte ingår i systemet.  

Samverkan med andra  

Utskottet ser behov av att samverka på tre olika områden. 

Dels jobbar utskottet gärna med interndebatt och är intresserade av att skapa forum som lyfter 
debatten, men för en bra debatt krävs sakfrågor som medlemmar är oense i och de flesta 
sådana frågor kommer från de övriga verksamhetsområdena.  
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Utskottet ser ett behov av, och önskar, att få jobba mer aktivt med det strategiska ansvaret 
rörande bildningsfrågor. Här ser vi att vi i dagsläget gör oerhört mycket arbete på praktiskt 
nivå och där skulle övriga utskott behöva ta ett större ansvar för sina utbildningar i 
bildningssystemet. Det skulle även leda till att utskottens kompetens på sina områden skulle 
utnyttjas bättre än i nuläget.   

Utskottet ser också behovet av att skapa ett närmre och mer uppstyrt samarbete med sociala 
utskottet som handlar specifikt om hållbart engagemang och ledarskap, som för vår del hela 
tiden blandas ihop.  

Förslag på strategi 

Utskottet föreslår att de samverkansmöjligheter som beskrivs i föregående stycke blir 
verklighet och därmed blanda annat avlastar organisationsutskottets praktiska 
bildningsansvar. Utskottet föreslår även att max två utbildningsinsatser får utföras utanför 
bildningssystemet per år. Dessa två ska syfta till att testa ny typ av verksamhet. Övrig typ av 
bildning ska passas in i ramen som finns just nu.  

Utskottet ser även ett behov av att se över Höjdarna som koncept för att skapa en hög och 
jämn struktur där svårighetsgraden ökar stegvis på de olika träffarna.  

I arbetet med ledarskap ser utskottet att vi se till att två Folkbildaren Ledarskap anordnas 
under 2015 för att förankra och implementera arbetet med ledarsynen.  

Utskottet anser sig även behöva se över ledarskapets roll i bildningssystemet som helhet och 
hur vi ska förankra vissa delar i övriga material.  

Utskottet känner ett behov av att se över våra utbildningar med tillhörande material för att det 
är ett steg i att säkerställa en lägsta kvalitetsnivå på UNFs utbildningar. Vi ser ett behov av att 
säkerställa en lägsta kvalitetsnivå för att säkerställa att bildningssystemet efterlevs. 

Frågeställningar för diskussion 

Utskottet vill gärna ställa några frågor som är vägval i vårt arbete.  

• Vad tycker förbundsstyrelsen om utbildningar som ingår i vårt bildningssystem, men 
som UNF inte styr över? 

• Hur ska vi se på ledarskap som enbart ledarskap? Är det samma sak som hållbart 
engagemang? Om ja, borde de slås ihop?  

• Hur definierar du bildning? Vad tänker du på när du hör ordet? 

• Hur säkerställer vi att en ansvarig kan hålla tillräckligt hög kvalitet på bildningen den 
ansvarar för? 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att låta diskussionen utgöra medskick till utskottets taktiska plan och framtida 
arbete. 

Lina Boberg 
Tåg 546 mellan Lund och Stockholm, 2014-08-23 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05–07 

62 (115) 

Strategidiskussion Drogpolitiska utskottet (punkt 7 b, bilaga § 
10:23) 

Sammanfattning 

• Eftersom UNF ligger bra till när det gäller målen om påverkans- och pressarbete på 
förbundsnivå vill utskottet nedprioritera dessa till förmån för att i högre grad stärka 
det lokala arbetet och kanske främst de drogpolitiska grupperna och interndebatten.  

• Det interna kunskapsarbetet kring alkohol och cannabis fortsätter men UNF behöver 
välja om vi proaktivt ska initiera cannabisdebatter eller ta en mer defensiv hållning. Vi 
vill överlag stimulera mer oenighet och diskussion kring drogpolitik både lokalt och på 
förbundsnivå. 

• Det nationella påverkansarbetet påverkas stort av höstens val och förutom att fortsätta 
arbeta med goda samarbetsinriktad relationer fokuserar utskottet på att skapa en 
långsiktig struktur. 

Nuläge och målen 

Samhället 

Det drogpolitiska området kommer självklart påverkas mycket av årets val och framförallt 
riksdagsvalet. Med en rödgrönregering kan UNF gå mer aggressivt framåt med frågor som 
näthandel och skatt och kanske också mer progressiva förslag. Vid en fortsatt Alliansregering 
handlar det mer om defensivt arbete och att säkra upp de goda krafter som finns. Vi kan 
förutspå att det kommer fortsätta att finnas hot mot Systembolaget och andra delar av den 
restriktiva politiken som vi behöver hantera. Vi kan se att cannabisdiskussionen fortgår, 
framförallt bland den yngre allmänheten, och det är oklart hur stort hot det är mot en 
restriktiv opinion och lagstiftning men det är en fråga vi behöver bevaka.  

Målen 

UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare  

På förbundsnivå har UNF historiskt varit starka när det gäller politiskt påverkansarbete på det 
sättet att vi har kunskap, erkännande samt kontakter. Ibland har vi däremot svårt att dra nytta 
av detta bl.a. eftersom vi ofta är mer reaktiva än proaktiva, att vi inte har tillräckligt spetsiga 
eller tydliga resultat samt att vi (inte så ovanligt för en ungdomsorganisation) har problem 
med långsiktigheten. Vi är starkare nationellt än lokalt och även relativt starka på EU-nivå. 

Valresultatet kommer som sagt vara avgörande för mycket av det praktiska arbetet med målen 
men vi har och ska också ha mer långsiktiga satsningar. En sådan ny långsiktig satsning är en 
tydlig prioritering på de partipolitiska ungdomsförbunden. Vi börjar ta oss fram på 
cannabiskunskaps-området men det är inte brett spritt hos medlemmarna och vi arbetar inte 
så mycket utåt.  
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I UNF bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive kunskapsarbete som en aktiv del i 
verksamheten  

Drogpolitik har generellt varit ett relativt starkt och aktivt verksamhetsområde inom UNF 
även om det är långt i från en naturlig del av alla distrikts verksamhet. Mycket av den lokala 
aktiviteten är knuten till vissa personer och det saknas ofta långsiktighet. Kunskapsarbetet 
sker främst genom UNF:aren och Specialister. Påverkansarbete varierar men de flesta distrikt 
gör något men kanske inte alltid så genomtänkt eller långsiktigt. Det har också blivit tydligt att 
utskottet saknar koll på vad som görs lokalt och att det behöver stärkas upp för att kunna veta 
hur vi ligger till och vad vi behöver göra mer av.  

Ett stort svaghetstecken är den bristande interndebatten. De flesta är mer intresserade av 
organisation än politik och bland politiskt intresserade är inte heller drogpolitik alltid det 
mest omdiskuterade. Detta verkar dels bero på faktisk konsensus men också en ovilja att gå 
emot vad som gäller och en känsla av att man inte vet tillräckligt mycket för att diskutera. 

Övergripande mål 

Angående attitydpåverkan känner utskottet att vi kan göra en stor insats vad gäller att utmana 
alkoholnormen i media och att sprida kunskap om cannabis för att ifrågasätta drogmyter. 
Genom stöd till drogpolitik lokalt kan vi bidra till ideologisk och attraktiv verksamhet men vi 
kan göra ännu mer på detta område.  

Samverkan med andra  

Organisationsutskottet --- samarbete kring utbildning och lokal samarbete/verksamhet.  

Sociala utskottet --- samarbete kring Vit Jul och andra Barn i missbruksmiljö-frågor. 

Förebyggsutskottet --- se hur vi kan samarbete kring attitydpåverkansarbetet. 

Globala utskottet --- samarbeta kring global drogpolitik och kanske särskilt om 
utvecklings/biståndspolitik.  

Distrikt/föreningar --- kommer vara de kanske viktigaste samarbetspartnerna för att nå våra 
mål. 

Övriga --- Active är en viktig part i EU-arbetet. IOGT-NTO är en viktig samarbetspart nationellt 
och i EU-frågor. Kanske kan vi ha ett närmare samarbete med NBV.  

Förslag på strategi 

Den stora föreslagna kursändringen är att omprioritera resurser från det nationella påverkans- 
och pressarbetet till det lokala arbetet och interndebatten. En del i det är att få mycket bättre 
koll på vad medlemmar och distrikt redan gör och planerar att göra. Då kan vi stötta och 
samordna det lokala arbetet bättre. Målet är att press och påverkan ska vara en naturlig 
verksamhet för så många distrikt och medlemmar som möjligt. Lokal påverkan är i fokus men 
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också nationell och EU-nivåpolitik ska kännas som en naturlig fråga. Utskottet tror att detta 
bäst uppnås genom regelbunden kontakt och att serva distrikten och hjälpa dem få attraktiv 
drogpolitisk verksamhet.  

Vi behöver fortsätta utbilda medlemmar och se till att ha bredd och spetskunskaper inom både 
alkohol och cannabis. Vi upplever att det finns en bra efterfrågan på drogpolitiska utbildningar 
och vill komplettera de traditionella utbildningarna med spetsutbildningar och nyskapande, 
lättillgängliga utbildningar. Målet är att medlemmarna ska kunna känna sig trygga i att ta 
drogpolitiska diskussioner både i och utanför UNF. Angående cannabis behöver vi välja väg 
vad gäller hur aktiva och pådrivande vi ska vara i cannabisdiskussionen externt, att vara aktiv 
respektive passiv har sina tillhörande risker och möjligheter.  

Den interna drogpolitiska debatten behöver också prioriteras upp och satsas hårdare på. Här 
behövs hjälp från styrelsen och andra ledande personer inom UNF som måste börja diskutera 
drogpolitik. Vi vill se en intensiv drogpolitisk debatt med högt i tak där det är okej om det är 
spretigt och folk tycker olika. För att uppnå det vill vi arbeta både nerifrån och ovanifrån. Dels 
vill vi uppmuntra medlemmar att verkligen sätta sig in i UNF:s drogpolitiska åsikter och väga 
ifrågasätta och t.ex. skriva ändringsförslag till kongressen. Dels vill vi uppmuntra 
förbundsstyrelsen att diskutera drogpolitik och våga visa när man inte är eniga. Det finns 
risker med att öppna upp för diskussioner som kan bli hätska och leda till kontroversiella 
beslut men vi menar att det är avgörande att den drogpolitiska frågan är levande och känns 
angelägen bland medlemmarna. 

På den nationella och europeiska arenan vill vi fortsätta bygga och underhålla kontakter med 
politiker för att nå ett nyktrare Sverige. Vi behöver reagera på årens valresultat men också 
bygga upp en långsiktig struktur. Utskottet föreslår som strategi en positiv, samarbetsinriktad 
relation med partierna i motsats till en mer konfrontativ. Vi tror att det ger bäst resultat 
eftersom vi redan har goda kontakter med flera partier och många står relativt nära oss. Vi vill 
se till att vi har kunniga förespråkare för en restriktiv alkoholpolitik i alla partier och att man 
håller stadigt i cannabisfrågan. Ett förbättringsområde vi vill satsa på är att bli bättre på att 
formulera konkreta politiska förslag på lokal, nationell samt EU-nivå och att bättre anknyta till 
relevant forskning. 

En viktig framgångsfaktor är att nå synergier i utskottetsarbete vad gäller lobbying, media, 
kunskap, drogpolitisk interndebatt och lokalt arbete. Detta är områden som har många 
naturliga kopplingar och som borde gå att samverka mer kring. Ett bra exempel är vårens Bra 
Utelivs-helg som innehöll utbildning, konkret aktion, press samt drogpolitisk debatt. Vi vill 
fortsätta försöka utveckla den typen av synergier.  

Frågeställningar för diskussion 

• Håller ni med om de prioriteringar som vi ger uttryck för i förslaget på strategi? Är det 
rätt att nedprioritera det nationella/europeiska till förmån för lokalt arbete? 
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• Hur splittrade bör vi som förbund vara när det gäller drogpolitisk debatt? Bör 
förbundsstyrelsen diskutera mer drogpolitiska frågor än idag? 

• Ska vi vara mer proaktiva och aggressiva i den externa cannabisdebatten eller hålla en 
låg profil och bara bemöta?  

• Vilka drogpolitiska frågor tycker ni det är viktigast att UNF diskuterar under 
mandatperioden? (Exempel är förhållningssätt till alkoholindustrin, 
sprututbyte/skadebegränsning, reklam för alkoholfritt, läkemedel, hur vi ska arbeta 
mot politiker och andra aktörer) 

• Vad är det viktigaste syftet med våra drogpolitiska grupper och det lokala drogpolitiska 
arbetet? 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att låta diskussionen utgöra medskick till utskottets taktiska plan och framtida 
arbete 

Malin Thorson 
Stockholm, 2014-08-26 
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Strategidiskussion Globala utskottet (punkt 7 c, bilaga § 10:24) 

Sammanfattning 

Soundtrack: http://www.youtube.com/watch?v=L4v3DRv2FTo 

Nuläge och målen 

Ur ett kortsiktigt perspektiv är nuläget idag ungefär samma som vid mandatperiodens början. 
Det globala området är ett område som å ena sidan är diffust, otillgängligt, svårt att omsätta i 
den ordinarie förenings- och distriktsverksamheten samt tydligt nedprioriterat av tongivande 
röster i organisationen. Samtidigt fortsätter det vara ett område som är ideologiskt intressant 
för medlemmarna och som vi uppfattar att det finns en stark efterfrågan av. Många 
medlemmar deltar i diverse utbyten och den globala specialisten anordnas minst en gång per 
år, ofta utan att utskottet är involverat. 

Under de senaste åren har stora satsningar gjorts för att förankra och tillgängliggöra det 
globala arbetet, som i tidigare medlemsgenerationer utförts av en mindre, nära exklusiv skara. 
Detta har främst gjorts genom stora utbytessatsningar, vilket givit visst resultat i form av att 
distrikten nu själva börjar organisera utbyten. Tyvärr är det dock fortfarande till stor del av 
förbundets utbytesverksamhet ses som en ’’service’’ som serveras till medlemmarna av 
förbundet, utan tanke på prestation eller syfte. 

Det har också blivit tydligt att efterhand som det globala arbetet blivit alltmer tillgängligt att 
organisationen saknar spets inom området. Utmaningen idag ligger i att fortsätta förankra och 
bredda det globala arbetet i landet, men samtidigt skapa plattformar där ett djupare 
engagemang och kompetens kan växa. Vi vill gärna undvika en pendeleffekt där det globala 
arbetet återgår till att vara ett arbetsområde för en exklusiv kärna. 

Gällande arbetsplansmålen kan dessa enklast delas in i tre kategorier; utbyten, insamling och 
påverkan/verksamhet. Generellt sett kan det sägas att utbyten flyter på i sedvanlig ordning och 
att det, förutsatt att tillräckliga resurser allokeras av FS, ser ut att kunna ros i hamn. Positivt är 
att utbytesverksamheten långsamt har förankrats i landet och ett antal aktörer har tagit egna 
initiativ, med finansiellt stöd från förbundet. Gällande insamling och påverkan/verksamhet 
ser läget mer dystert ut. De båda underområdena lider dels av att det, i princip, saknas 
verksamhet överhuvudtaget, dels av att det saknas idéer, inspiration och ledarskap till den 
eventuella verksamhet som skulle kunna genomföras. 

Kopplingen till de långsiktiga uppdragen är tydliga, men kanske inte alltid fördelaktiga när 
målen kvantifieras (mer om detta under samverkan med andra). Kopplingen till de 
övergripande målen är desto mer diffus. På många sätt finns det ingen solklar koppling till 
något av de övergripande målen mer än i tanken om att all verksamhet stärker organisationen 
som helhet. Detta är tråkigt, dels för att den globala verksamheten skulle kunna användas för 
att organisatoriskt stötta upp (gällande mål 2 & 3), men framförallt som en plattform för 
attitydpåverkan (mål 1) där det finns väldigt begränsat med kontaktytor. Gällande mål 2 finns 

http://www.youtube.com/watch?v=L4v3DRv2FTo
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det arbetsplansmål som är direkt kopplade till föreningsverksamheten - mer om detta under 
samverkan med andra. 

Samverkan med andra (eller: Organisationsnivåer kopplade till målen)  

UNF engagerar 150 medlemmar i internationella utbyten - Förbund, distrikt (medlem) 

UNF:s medlemmar har lättillgängliga verktyg för globalt engagemang - Förbund 

UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten med fyra ungdomsorganisationer i andra 
länder - Förbund, distrikt.  

UNF engagerar 500 medlemmar i finansieringen av det globala arbetet - Distrikt (medlem) 

15 föreningar arbetar med globala frågor - Förening 

UNF driver en aktiv påverkan av myndigheter, idéburna organisationer och politiska partier 
vad gäller handels- och biståndspolitik på nationell och EU-nivå - Förbund 

Arbetsplanen ger uttryck för att global verksamhet ska ske på samtliga tre organisationsnivåer 
och sätter även kvantitativa mål för enskilda medlemmars engagemang. Vi menar att detta är 
problematiskt då verksamhetsområdet på många sätt är underutvecklat. Således blir arbetet 
spretigt och svårt att arbeta med när verksamhet ska utvecklas på tre (eller fyra, med 
individnivån) organisationsnivåer samtidigt, när det globala arbetet har en begränsad 
omfattning på samtliga plan redan. Det gör det svårt att göra riktade, avvägda insatser. 

Av den anledningen gör vi gärna en medveten nedprioritering av en eller flera 
organisationsnivåer under resterande mandatperiod. Vi ser förbundsnivån som central i att 
kunna slutföra flertalet av arbetsplansmålen, vilket gör att den inte går att nedprioritera. Inte 
heller distrikten kan nedprioriteras, då det är hos dem vi börjat bygga upp en förankring samt 
har en enkel koppling till i egenskap av förbundsapparat. Det naturliga för oss att nedprioritera 
är därför föreningsnivån. Det har endast ett mål tydligt kopplat till sig och är 
irrelevant/sekundärt gällande övriga mål. Vi föreslår därför att målet kopplat till föreningarna 
prioriteras ned vilket således frikopplar utskottet från att i stort arbeta med föreningsnivån. 

Det är naturligtvis problematiskt att göra en medveten nedprioritering av ett av kongressen 
satta mål. Det är dessutom det mål som har en tydlig koppling till det övergripande mål 2. Ur 
ett pragmatiskt perspektiv kan man dock se att det är få arbetsplaner som uppfyller samtliga 
mål och det således kan vara bättre att göra en medveten prioritering än att försöka göra allt 
halvdant. 

Ett alternativ till detta hade varit en omfattande satsning på föreningsnivå. Detta kräver att en 
mängd olika aktörer blir inblandade eftersom det globala utskottet inte har en egen ingång i 
UNF:s väldigt diffusa föreningsverksamhet. Dels sociala utskottet som äger verksamheten, 
dels organisationsutskottet som äger organisationsutvecklingen och troligtvis även VU-
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gruppen för att inleda arbetet. Detta scenario bedömer vi dra alldeles för mycket resurser från 
andra utskott för relativt lite nytta. 

Förslag på strategi 

Vårt förslag på strategi är tvådelad. Den ena delen är utbytesområdet där vi föreslår ’’business 
as usual’’ med större utbytessatsningar på förbundsnivå samtidigt som förbundet bidrar med 
finansiellt stöd (i exempelvis potter) till utbytesinitiativ på distrikts- och föreningsnivå. Detta 
är ett beprövat koncept som dels närmast garanterar att vi uppfyller relevanta arbetsplansmål 
och ser till att engagemanget sprids i organisationen. Vi vet att det är ett kostsamt men 
effektivt sätt att sätta den globala verksamheten på kartan. Detta förutsätter så klart att 
förbundsstyrelsen är villigt att låta utbytesverksamheten kosta pengar. 

Den andra delen gäller insamling och påverkan/verksamhet. Vi ser att båda underområden 
lider av samma problem: Hur (och varför) gör man bra global verksamhet som inte tar avstamp 
i utbyten? Här finns idag egentligen inget bra svar. Därför föreslår vi att projektåret 2015 
inleder en långsiktig konceptsatsning för att leverera konkreta svar på dessa två frågor. Denna 
satsning ska utveckla metoder som kan bli konkret verksamhet. Den ska också fräscha upp och 
nyproducera information som är inspirerande gällande de globala frågorna. Det är centralt att 
förbundsstyrelsen redan nu inser att en sådan satsning skulle resultera i (a) ett eventuellt 
resultera i relativt ’’stillastående’’ 6 - 12 mån som präglas av konceptutveckling, (b) att de 
globala frågorna får rätt mycket utrymme och (c) att det kostar relativt mycket, även om en del 
nog kan täckas av externa bidrag. Idag saknas musklerna för att göra denna typ av arbete, 
varvid externa aktörer och eventuellt projektpersonal skulle behöva kopplas in (jämför med 
liknande satsningar inom andra områden - Fake Free, Attitydpåverkan, Bra Uteliv). 
Alternativet till detta är att utskottet fortsätter ungefär som tidigare och försöker göra det 
utifrån de resurser som finns inom utskottet, vilket kanske håller oss över ytan men inte ger 
det lyft som faktiskt behövs. 

Risken med den föreslagna inriktning är tydlig: för lite ideell tid för att ro ihop ett sådant 
projekt och därmed att mycket pengar kastas i sjön. Å andra sidan har dessa underområden 
varit underutvecklade under en längre tid och det är tveksamt om det sker några större 
förändringar utan en satsning. 

Frågeställningar för diskussion 

• Hur ser FS på att medvetet nedprioritera arbetet med föreningsnivån? 

• Hur ser FS på att fortsätta med den etablerade strategin gällande utbyten? 

• Hur ser FS på en större ’’konceptsatsning’’ för de globala frågorna? 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att låta diskussionen utgöra medskick till utskottets taktiska plan och framtida 
arbete 

Linn Heiel Ekeborg 
Hjälteby, 2014-08-26 
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Strategidiskussion Sociala utskottet (punkt 7 d, bilaga § 10:25) 

Sammanfattning 

Sociala utskottet ser att intresset för det sociala verksamhetsområdet ökat med åren. Hållbart 
engagemang, inkludering och verksamhet är områden som måste jobbas med långsiktigt då 
det delvis är en fråga om kultur i organisationen. Detta behöver sättas i rullning redan första 
dagen en person blir medlem och arbetet behöver vara långsiktigt och omfattande, vilket gör 
att utskottet behöver göra sitt samarbete med övriga utskott tätare.  

Nuläge och målen 

Kamratstöd är det område som är mest tydligt och har långa traditioner inom sociala 
verksamhetsområdet. Kunskapen om barn och unga i risk- och missbruksmiljö är trots detta 
förhållandevis låg, samtidigt ser utskottet att intresset för frågan successivt ökar hos UNF:s 
medlemmar. Arbetet med kamratstöd kan kopplas till övergripande mål 1.  

Intresset för inkludering är växande inom organisationen och ämnet är också hett i samhället i 
stort. Utskottet anser att inkludering är ett av de lättare områdena att arbeta med då det är 
tydligt vad en vill åstadkomma med arbetet. Dock är det också ett svårt område då det handlar 
om att skapa en kultur i organisationen och det kan ta flera år innan resultat blir påtagliga.  

Hållbart engagemang väcker många känslor och frågor. Det finns en tydlig efterfrågan på att 
området ska växa och uppmärksammas mer, detta syns bland annat genom de övergripande 
målen. Hållbart engagemang är i dagsläget ett begrepp som är svårt att förstå och området 
smälter in i ledarskapsfrågan. Arbetet har vuxit med åren genom skarpare utbildningar och 
bättre stöd till ideella. Utskottet ser att frågan är mycket viktigt för att uppnå övergripande 
målen 2 och 3.  

Då utskottet nyligen har fått ägandeskap över verksamheten så finns det en del frågetecken 
kring arbetet där. Området är nytt och i nuläget är det ett främmande arbetsområde vilket har 
gjort att arbetet gått sådär. Utskottet ser arbetet med verksamhetsfrågan som stor och viktig, 
bland annat då den väger tungt för att uppnå de övergripande målen.  

Förslag på strategi 

Sociala utskottet ser att arbetet med att öka medvetenheten kring barn och unga som växer 
upp i risk- och missbruk kan arbetas med på en mer politisk nivå. UNF har mer än 30 års 
erfarenhet inom området och då är det självklart att UNF ska visa framfötterna i debatten. 
Utskottet tror att det är ett konkret område som är tydligt att jobba med, det är en fråga som 
berör och UNF har mycket kompetens inom området. Det praktiska arbetet får inte bli lidande 
och därför är det viktigt att enskilda medlemmar, föreningar och distrikt inkluderas.  

Inkludering är ett område som måste genomsyra hela organisationen. Därför bör allt som görs 
i UNF göras med normkritiska och inkluderande glasögon. Sociala utskottet tror på att ändra 
organisationskulturen och detta görs bäst från ruta ett; den nya medlemmen. Föreningar, samt 
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distrikt behöver värva och bedriva mer inkluderande verksamhet och förbundet behöver vara 
en förebild genom verktyg, material och arrangemang. Detta är en enorm process som tar lång 
tid, vilket kan göra att intresset sjunker med tiden. Sociala utskottet ser också att om detta blir 
succé, så kommer UNF som organisation bli mer mångfacetterad, får en starkare demokrati 
och medlemmar kommer utvecklas i en större utsträckning.  

Medlemskapet i UNF behöver bli mer mångsidigt, det ska finnas något för alla att engagera sig 
i. Därför vill sociala utskottet att det ska finnas fler sätt för medlemmar att engagera sig och 
viktigast att det ska vara lätt att hitta det en vill engagera sig i. Alla varianter av engagemang är 
bra och behövs. Med fler sätt att engagera sig på kommer fler medlemmar att kunna göra 
punktinsatser och utvecklas i organisationen. Det kommer finnas fler kompetenta människor 
att delegera uppgifter till och färre kommer känna att dom har för mycket att göra.  

Utskottet tror att verksamheten i UNF behöver ha ett tydligare syfte och att medlemmar 
behöver tänka på varför dom gör just den verksamheten som dom gör. UNF:s verksamhet ska 
vara vår vision omsatt i praktiken. Det behöver bli tydligare varför en person blir medlem och 
varför den är med i verksamheten. Om vi gör syftet med verksamheten tydligare kommer det 
naturligt också bli tydligare med medlemskapet. Detta är en process som kommer ta lång tid 
och resultat kommer inte att synas förrän en bit in i framtiden.  

Samverkan med andra  

Sociala utskottet ser behov av samarbete på många olika fronter. Hållbart engagemang och 
ledarskap är två områden som lätt smälter samman och därför behöver sociala utskottet föra 
en diskussion med organisationsutskottet. Arbetet med kamratstöd kan med fördel utökas 
genom större medial satsning och därför kan det finnas ett behov av att synka med 
drogpolitiska utskottet. Slutligen behöver arbetet med verksamhet börja redan från att en 
person blir värvad till UNF och därför vill sociala utskottet föra en dialog om detta med 
förebyggsutskottet.  

Utskottet tror att arbetet med inkludering hållbart engagemang och verksamhet är områden 
som med störst fördel görs hos föreningar.  

Frågeställningar för diskussion 

• Vad är det långsiktiga målet och syftet med kamratstödsarbetet?  

• Hur vill vi att organisationskulturen ska vara i UNF?  

• Hur ska vi göra för att det ska bli lättare för medlemmar att hitta sitt sätt att engagera 
sig på? 

• Vilka delar av verksamheten är det viktigast att jobba med och är det rimligt att all 
verksamhet ska vara kopplad till UNF:s vision?  
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att låta diskussionen utgöra medskick till utskottets taktiska plan och framtida 
arbete 

Anneli Bylund 
2014-08-26, Karlstad 
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Strategidiskussion Förebyggsutskottet (punkt 7 e, bilaga § 
10:26) 

Syfte 

Syftet med det här underlaget är att bereda förbundsstyrelsens strategidiskussion för UNF:s 
förebyggsområde samt att på förhand identifiera en del strategiska vägval som styrelsen kan ta 
ställning till. Detta innebär dock inte att det kan uppstå nya frågeställningar under 
diskussionen. Utskottet välkomnar det, så länge det håller sig inom rimliga gränser.  

Nuläge och målen 

Se separat bilaga.  

Samverkan med andra 

Samverkan med andra, både andra organisationer och utskott, ser vi som en viktig del i 
utskottets arbete. Vi ser att alla utskott inom UNF behöver förstå att medlemsökning är viktig 
för vår organisation och att det hänger ihop med många andra bitar i vår verksamhet. 
Förebyggsutskottet har identifierat medlemsökning som ett av de viktigaste målen vi har att 
jobba med. Dock finns ett internt attitydproblem kring värvning och därigenom 
medlemsökning. Vi tror att hela förbundsstyrelsen och dess utskott behöver ha i bakhuvudet 
att medlemsökning är viktigt för oss som organisation och tänka lite extra på det även i sitt 
eget utskottsarbete. Har vi inga medlemmar så finns det ingen som vill engagera sig och då har 
vi ingen verksamhet. I dagsläget har vi många medlemmar som gör mycket, men om vi inte tar 
tillvara på deras engagemang och fortsätter att hitta nya medlemmar som vill engagera sig så 
kommer vi till slut inte ha något att bygga vår organisation på. Med det menar vi inte att alla 
utskott ska jobba med medlemsökning. Det är förebyggsutskottets område, men vi vill att alla 
tänker på det så vi som förbund kan ta ett helhetsgrepp om medlemsökning och vår 
organisations framtid.  

I övrigt ser vi att vi kan samarbeta mycket med det sociala utskottet, då vi ofta har ansvar som 
snuddar vid varandra. Bland annat när det gäller verksamhetsfrågan som det sociala utskottet 
äger, men som ofta går in i vårt egna område. Att få våra medlemmar att engagera sig i UNF 
efter att de skrivit under värvartalongen. De ska betala medlemsavgiften, komma på första 
träffen, fortsätta delta i vår verksamhet osv.  

Vi ser dessutom gärna ett (mer utvecklat och fortsatt) samarbete med organisationsutskottet, 
bland annat kring nedbrytningen av arbetsplansmålen.  

När det gäller andra organisationer/förbund så ska vi fortsätta vårt samarbete med Junis. Vi ser 
JUNF-arbetet som viktigt och att det ska fortsätta utvecklas. Hittills har arbetet gått lite upp 
och ner vid olika tillfällen, men nu börjar gruppen som jobbar med det hitta former för att det 
ska kunna flyta på bra framöver. Vi känner att vi behöver jobba på att nå fram bättre till både 
våra egna medlemmar och Junis som förbund, men framförallt till Junis på ett lokalt plan. Här 
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funderar vi på hur höga krav vi kan och vill ställa på våra medlemmar och på Junis. Vår 
uppfattning är att många saker går mycket segare att få ut i Junis, men vi smälter isen långsamt. 
(Är det ekonomiskt och tidsmässigt prioriterat att ha ett samarbete med Junis kan vi troligen 
få saker att gå lite snabbare.) 

Förslag på strategi 

Efter att utsk0ttet diskuterat målen ur ett övergripande perspektiv stod följande klart: 

• Medlemsökningsmålet, alltså målet om att bli 5500 betalande medlemmar är för oss 
väldigt tydligt prioriterat, till den grad att vi är beredd att prioritera ner andra mål i 
arbetsplanen. 

• Vi befinner oss i ett läge där många av attitydpåverkansmålen tas om hand av 
attitydpåverkanssatsningen.  

• Vårt medlemsökningsarbete har inte riktigt lossnat och därför ser vi ett behov av olika 
förändringar, som skiftar från mål till mål. Vi delar dock uppfattningen om att vi inte 
håller kvar våra medlemmar tillräckligt länge, samt att vi har ett behov av att synas mer 
och bygga mer varumärke. 

På det mest abstrakta planet kan vi utgå från frågan ’’Vad ska utskottet göra och vad ska 
utskottet inte göra?’’. I princip är ju svaret på den frågan alltid att utskottet ska göra 
verksamhet som ser till att arbetsplansmålen uppnås. I vårt fall är dock läget ett annat, 
eftersom vi har en pågående attitydpåverkanssatsning som redan i nuläget tar hand om många 
attitydpåverkansmål. Eftersom vi ser ett behov av att prioritera upp betalandemålet ytterligare 
ser vi här en logisk utveckling mot att utskottet i princip inte tar fram någon ny verksamhet på 
attitydpåverkansområdet, utan endast fullföljer de åtaganden man har i nuläget (Som till 
exempel Snacka Fest.). Allt för att kunna fokusera.  

I mellannivån, som vi hoppas ska stå i fokus för den här diskussionen, hittar vi många av de 
vägval och tankar som berör 5500-målet och därmed också många andra mål, eftersom 
kopplingen på den sidan är stark mellan målen. I korthet kan man säga att det handlar om 
internkultur, kunskapsspridning och uppstrukturering. Utan att gå in för mycket i detalj följer 
nedan en beskrivning av varje del, med förslag på lösningar: 

• Internkultur --- Ska man växa som organisation behöver man ha en kultur av att vilja 
växa. Det är inte helt lätt att skapa, men det är dit vi måste sträva. En del av detta 
handlar om att omsätta intresset som finns i landet till att folk faktiskt går ut och 
värvar. Det tror vi att vi kan åstadkomma genom isolerade kampanjperioder, som vi vet 
har effekt. Den andra delen vi ser måste till är en mer utbred kultur bland informella 
ledare som också innefattar en vettig inställning till hur man ska arbeta med 
medlemsökning. Det är svårare, och kommer kräva mer tankearbete för oss att knäcka.  

• Kunskap & bildning --- Ska man öka i medlemmar måste man veta hur man gör. Det är 
inte svårt att värva, men är man till exempel ansvarig för ett distrikts medlemsökning 
så kräver det en viss kunskapsnivå. Det är en del olika kunskaper som krävs, bland 
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annat att kunna lära andra att värva och att kunna skaffa en överblick över sitt eget 
medlemsläge. Från utskottets sida har bildning inte haft ett särskilt fokus under det 
gånga året. Nu ser vi ett behov av det. Vi har också funderingar kring att genomföra mer 
handgripliga specialister med tydligt fokus på hur man faktiskt värvar.  

• Uppstrukturering --- Ska man arbeta kontinuerligt med ett ambitiöst mål krävs det 
nästan alltid en god struktur, med en tydlig måluppföljning. Vi tror att många distrikt 
saknar det idag. Under 2013 genomfördes på försök statistikutskick till distrikten, 
vilket förmodligen var en god idé, men som ställer krav på personal och ideella för att 
ge resultat. Det vi överväger är självklart ett arbete med mer statistisk uppföljning, men 
framförallt en mer direkt kontakt mellan förbundet och distrikten när det gäller just 
medlemsökning. Rent konkret skulle detta kunna utformas ungefär som det 
drogpolitiska arbetet många gånger har arbetat, genom lokala grupper. Kopplingen 
skulle dock behöva vara starkare till distriktsstyrelsen i det här fallet.  

• Allmänkännedom --- Ska man bli fler och få en större spridning gäller det att synas. Idag 
arbetar vi från utskottets sida inte kontinuerligt och strukturerat med detta och vi 
uppfattar att UNF inte gjort det under överskådlig tid. Istället sker det ett mer 
sporadiskt arbete ute i distrikten och uppmärksamhet blir mer som en positiv bieffekt 
av annan verksamhet. Det vi överväger är dels om vi som utskott borde ta ett större 
ansvar i den här frågan och dels, framförallt, vilken typ av verksamhet vi ska bedriva i 
syfte att synas mer. När det gäller just frågan om verksamhet vill vi också gärna veta hur 
pass ekonomiskt prioriterad den är. Vi ser ett stort värde i den kopplat till 
medlemsökningen och tror att ekonomiska resurser måste till för att den ska bli bra.  

På den allra mest konkreta nivån, som vi anser hör hemma i nästa skede av processen, hittar vi 
många konkreta idéer om hur man skulle kunna förändra och utveckla arbetet. Vi tar med dem 
mer som en rapport till förbundsstyrelsen och hänvisar eventuell input i frågorna till vår 
fortsatta process. Exempel på saker som berörs är vilka medskick vi som utskott kan och bör 
göra när det gäller distriktsbidraget, vilka fokusgruppssatsningar som ska fortsättas och vilken 
ambitionsnivå de ska och så vidare. 

Frågeställningar för analys 

• Är det rimligt att utskottet prioriterar bort attitydpåverkansmålen nästan helt? 

• Hur prioriterat tycker du att medlemsmålet är och borde vara? Delar du utskottets 
analys att i princip allt står och faller med att ha medlemmar?  

• Håller du med om att medlemsökningsområdet har ett behov av mer bildning? Och ser 
du ett behov av mer handgriplig kunskap? 

• Hur ser du på att från utskottshåll arbeta med en mer direkt kontakt med distrikten?  

• Är extern kommunikation prioriterat? Är det ekonomiskt prioriterat? 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att låta diskussionen utgöra medskick inför förebyggsutskottets 
verksamhetsplaneringsprocess 

Eric Tegnander 
Stora Essingen, 2014-08-26 
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UNF:s roll i Vit Jul-kampanjen (punkt 7 f, bilaga § 10:27) 

Introduktion 

På mötet i maj hade förbundsstyrelsen en omfattande diskussion om ökad finansiering till Vit 
Jul-kampanjen. Diskussionen förgrenade sig och frågor om UNF:s roll och UNF-nyttan i Vit 
Jul-kampanjen ställdes. I egenskap av ordförande för sociala utskottet fick jag i uppdrag att 
återkomma med en diskussionsbilaga förbundsstyrelsemötet i september.  

Problembild/Nulägesanalys 

För åttonde året görs Vit Jul-kampanjen av IOGT-NTO-rörelsen för syftet att bedriva 
jullovsaktiviteter för barn och unga, samt att få fler vuxna som firar jul med barn att låta 
julhelgen vara alkoholfri. UNF:s delaktighet i kampanjen går kortfattat ut på att göra press 
kring kampanjen, samla in ställningstagande, samt att se till att det görs aktiviteter under 
jullovet. Trots att UNF går in med lika mycket pengar som övriga rörelsen har kampanjen inte 
haft en lika djup förankring i organisationen som den exempelvis har hos Junis eller IOGT-
NTO. 

Lösning/Förändringar 

UNF behöver känna ett ägandeskap i kampanjen från gräsrötterna till förbundsstyrelsen. UNF 
behöver också ta ett större ansvar för att kampanjen ska spridas i organisationen och för att 
kampanjen ska passa oss som organisation bättre. Vi behöver bestämma vilken roll vi har i Vit 
Jul och hur viktig den är för UNF.  

Frågeställningar att diskutera 

• Vad är UNF:s roll i Vit Jul-kampanjen idag och hur kan den utvecklas?  

• Hur gynnas UNF av att vara delaktiga i Vit Jul-kampanjen 

• Hur kan UNF bättre dra nytta av Vit Jul?  

• Vad tror ni är den viktigaste faktorn för att UNF som organisation ska känna större 
ägande över Vit Jul?  

Uppföljning 

Anneli kommer föra vidare förbundsstyrelsens tankar till utskottet som sedan kommer med 
en åtgärd via den taktiska planen.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att ge Sociala Utskottet i uppdrag att fortsätta processen 

Anneli Bylund 
2014-08-26, Karlstad  
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Diskussion inför framtida kongressbudget (punkt 7 g, bilaga § 
10:28) 

Bakgrund 

I maj tillsattes en ekonomigrupp bestående av Lina Boberg, Malin Thorson samt Imse Nilsson. 
Gruppen fick bland annat i uppdrag att se över hur förbundet fördelar våra resurser och att 
bidra till budgetprocessen inför kongressen 2015.  

Gruppen har diskuterat sina uppdrag och kommit fram till att vi i frågan om resurser vill ha 
styrelsens synpunkter på några centrala knäckfrågor. Vi vill även ha inspel på andra frågor som 
kan styra vårt arbete och framtida budgetprocesser i lite mindre utsträckning. För detta har vi 
tagit fram en del övergripande, jämförande siffror som kan fungera som tankeställare eller 
utgångspunkt. Styrelsens inspel kommer sedan användas för kommande inspel till 
revideringen av budgeten 2015 samt till framtagandet av en kongressbudget för 2016-2017.  

Frågeställningar att diskutera 

Gruppen vill att förbundsstyrelsen tar ställning i följande övergripande frågor, men kommer 
även att genomföra en aktivitet under mötet som rör andra mindre frågor. För att kunna 
besvara frågorna och tänka till är det lämpligt att samtidigt titta på budgeten.  

• Borde kongressbudgeten var mer eller mindre detaljerad? 

• Är det viktigt att öka vår omsättning/våra intäkter? 

• Vad tycker du om balansen mellan underbudgetarna Förbundsorganisation, Stöd till 
landet och Verksamhet? 

• Borde den ekonomiska målsättningen vara underskott, överskott, nollresultat? 

• Hur borde relationen se ut mellan personal centralt vs personal i landet? 

• Hur förhåller sig budgeten till prioriteringar i arbetsplanen? 

• Borde vi ha en stor klumpsumma för projektmedel eller ha mer specifika projekt i 
budgeten?  

Uppföljning 

Ekonomigruppen fortsätter sin process och återkommer i november och januari.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera diskussionen 

Lina Boberg 
Uppsala, 2014-08-14 
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Bilaga till diskussion om framtida kongressbudget 

Pengar till Förbundsorganisation vs. Stöd till landet vs. Verksamhet 

 

Inom Stöd till Landet – material vs. anställda vs. pengar 

 

Arbetande resurser– hur ser fördelningen ut  
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Informationsmaterial – medlemsavgiftsutskick vs. medlemstidning vs. materialproduktion  

 

Projektmedel vs. Fasta arbetsplansprojekt 

 

Bildning – centralt vs. lokalt vs. projekt vs. annat  
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Pengar till Landet – projekt vs. föreningsstöd vs. distriktsbidrag vs. Pengar att söka 

 

Förbundsarrangemang – utbildningskostnad per person) 

 

Utskottsuppdelat 
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Poster som ingår i utskottsuppdelningen 

Drogpolitik Förebygg* Globalt Organisation Socialt 

Kanslipersonal 
(1) 

Kanslipersonal 
(1/4) 

Kanslipersonal 
(1/4) 

Kanslipersonal 
(3/8) 

Kanslipersonal 
(1/4) 

Medlemsavgifter 
samarbetsorgan 

SMS-betalning av 
medlemsavgift 

Medlemsavgifter 
samarbetsorgan 

Medlemsavgifter 
samarbetsorgan 

Medlemsavgifter 
samarbetsorgan 

Höjdaren Utskick Höjdaren DSS:er Kursgårdsfond 

Specialisten Medlemsavgifter 
samarbetsorgan 

Specialisten DO/DK-nätverk Kamratstöds-
kurs 

Verksamhetsstöd 
Active 

Klättervägg & 
Spaceball 

Grundbidrag 
IOGT-NTO-
rörelsens 
Internationella 
Arbete 

Förbunds-
samling 

Höjdaren 

Politiska 
assistenter 
Bryssel 

Höjdaren Insamlade medel Projektbildaren Specialisten 

Påverkanspott Specialisten Verksamhetsstöd 
Active 

Specialisten Vit jul 

 

* Notera att Attitydpåverkanssatsningen har räknats som en egen satsning och inte ingår i 
Förebyggsutskottets del av kakan. 
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Verksamhetsberättelse 2012-2013 (punkt 8 b, bilaga § 10:29) 

Utskotten har gjort en måluppföljning på förra arbetsplanen. Delar av den fanns med i förra 
verksamhetsberättelsen eftersom den sträcker sig över två år. När det gäller förbundsstyrelsen 
och utskottens arbete är det främst år 2013 som anges, eftersom en verksamhetsberättelse för 
2011-2012 antogs på kongressen i Borås 2013. 

Vissa mål är har inte gått att mäta, så där är det omöjligt att veta om de uppnåtts eller inte. När 
nästa arbetsplan utformas är det bra att skriva mätbara mål. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att anta förslaget om verksamhetsberättelse 2012-2013 

Linn Heiel Ekeborg 
Hjälteby 2014-08-21 
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Verksamhetsberättelse 2012-2013 

Ungdomens Nykterhetsförbund 

Förbundsstyrelsens organisation 2012-2013 

Styrelsen 

2012-2013 

Linda Engström (ordförande), Vidar Aronsson (ordförande), Linda Adolfsson (sekreterare), 
Lina Boberg (kassör), Malin Thorson (utbildningsledare), Lovisa Bengtsson, Ahmed Amin, 
Mårten Malm, Eric Tegnander, Karin Melbin, Rasmus Åkesson. 

Förbundsstyrelsen har haft sju protokollförda möten under 2012 samt tre protokollförda 
möten under 2013. 

2013-2015 

Malin Thorson (ordförande), Eric Tegnander (ordförande), Linn Heiel Ekeborg (sekreterare), 
Lina Boberg (kassör), Linda Tjälldén (utbildningsledare), Lina Jacobsson, Andreas Jansson, 
Anneli Bylund, Thomas Ahlström, Nicole Steegmans, Lucas Nilsson 

Förbundsstyrelsen har haft fyra protokollförda möten under 2013. 

Arbetsutskott 

Arbetsutskottet har bestått av en person från varje verksamhetsutskott. 

2012-2013 

Linda Engström (sammankallande), Karin Melbin, Lina Boberg, Rasmus Åkesson och Mårten 
Malm. Övriga förbundsstyrelseledamöter har ersatt vid behov. 

2013-2015 

Eric Tegnander (sammankallande), Linda Tjälldén, Lucas Nilsson, Thomas Ahlström, Anneli 
Bylund. Övriga förbundsstyrelseledamöter har ersätt vid behov, i första hand av någon från 
samma utskott som den frånvarande. 

Revisorer 

På kongressen 2011 valdes Ellinor Eriksson och Lars Halvarsson till revisorer. Till 
revisorssuppleanter valdes Hanna Rönnmark och Hatice Taskin. Hatice Taskin började 2012 
arbeta på den redovisningsbyrå UNF använder sig av och kunde därför inte fortsätta vara 
revisorsuppleant för UNF. 
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På kongressen 2013 valdes Lars Halvarsson och Robert Damberg till revisorer, samt Andrea 
Lavesson och Hanna Rönnmark till revisorssuppleanter. 

Arbetssätt 

Förbundsstyrelsen har arbetat i utskott för verksamhetsområdena socialt, förebygg, 
organisation, drogpolitik och globalt. Dessa utskott har fått arbetsplansmål och 
kongressuppdrag tilldelade till sig och arbetat utifrån dem. Utöver utskotten har 
förbundsstyrelsen bildat grupper för olika projekt. Förbundsstyrelsen har följt en 
delegationsordning som antogs i augusti 2011 fram tills att en ny antogs i augusti 2013. 
Utskotten har under hösten skrivit strategidiskussioner och tagit fram konkreta projekt som 
de vill arbeta med under nästkommande år. I november fördelas pengar till de olika projekten. 

Förbundsstyrelsens arbete 2013 

Det hände mycket i UNF under 2013. Bland annat så lanserades en idédebattsblogg för att 
bland annat få i gång debatten och motionsskrivandet fram till kongressen. Arbetet var 
uppskattat och resulterade i en skrift som delades ut under kongressen.  

Under året utvecklades även Bra Uteliv på alla nivåer inom organisationen. Utelivsställen och 
nyktra mötesplatser har certifierats och kommunranking genomfördes med ett stort 
genomslag i lokalmedia. Bra Utelivshelger har genomförts och lokala utelivsgrupper har 
startats upp och stöttats. 

UNF har tillsammans med Active haft en organisationsgemensam drogpolitisk utvecklartjänst 
som arbetat med UNF och Actives alkohopolitiska påverkansarbete i EU.  

På det sociala området har man startat midsommarresan --- ett komplement till Julkursen --- 
som är en klätterresa till Kroatien med utbildning i kamratstöd och personlig utveckling. 
Intresset för att åka med var högt hos medlemmarna. Resan har betraktats som en stor succé 
både hos deltagare och arrangörer. Det har varit många medlemmar på UNF:s sociala 
utbildningar, exempel kamratstödskurserna och specialisten Socialt vilket tyder på ett ökat 
engagemang för de sociala frågorna. 

Även det globala engagemanget har ökat bland medlemmarna de senaste åren. Efter 2012 års 
resa till Island och Actives kongress åkte 20 personer till summercamp i Bosnien & 
Hercegovina 2013. Den här gången var resan mer utvecklad och deltagarna hade olika uppgifter 
på plats.  

Under 2013 genomförde även 13 UNF:are Höjdaren globalt i Thailand --- med tema Schyst 
resande. Dessutom åkte två medlemmar till SCAD i Kenya för att undersöka framtida 
samarbeten med Östafrika. 

Inom förebyggsarbetet stod kampanjen Fråga Fler i centrum. En kampanjledare anställdes på 
heltid och värvartävlingar mellan distrikten pågick under hela året.   
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Trots värvarkampanjen och mycket verksamhet i organisationen ökade UNF inte i 
medlemsantal under 2013. Vid årsskiftet hade vi7277 medlemmar (varav 3660 betalande) 
jämfört med året innan då siffran låg på 7331 medlemmar (varav 4170 betalande). Däremot kan 
vi se att de flesta utskotten uppnådde sina mål, vilket tyder på engagerade medlemmar. 
Dessutom har vi omnämnts i nationell media fler gånger under 2013 jämfört med året innan 
(105 gånger jämfört med 60). 
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Utskottens arbete 2012-2013 

Organisationsutskottet 

Utskottsmedlemmar 2011-2013 

Vidar Aronsson (sammankallande)  

Lina Boberg 

Malin Thorson  

Linda Tjälldén  

Utskottsmedlemmar 2013-2015 

Lina Boberg (sammankallande)  

Linda Tjälldén  

Andreas Jansson  

Linus Henriksson 

Arbetet 2013 

Under 2013 gick verksamhetsområdet organisation in starkare som en given del av UNF:s 
arbete. Gränserna blev tydligare, styrkan i ett enat bildningsarbete syntes och utskottet 
upplevde att flera aspekter av bildningssystemet började sätta sig så som specialister och 
föreningsstyrelsesamlingar.  

Under 2013 arrangerades två stycken distriktsstyrelsesamlingar samt ett 
distriktsordförandenätverk. Arbetet med att stödja och stärka distriktsstyrelserna har varit 
starkt under 2013.  

Under året har utskottet även arbetat med en föreningsportal kopplat till webbplatsen samt 
ett material för föreningsstyrelsesamlingar. Båda dessa projekt har varit led i arbetet med att 
hjälpa distrikten att stötta föreningar, tyvärr blev båda försenade och kunde inte lanseras 
under året.  

Under våren 2013 använde sig UNF av en idédebattsblogg för att bland annat få i gång debatten 
och motionsskrivandet fram till kongressen. Arbetet var uppskattat och resulterade i en skrift 
som delades ut under kongressen.  

Utskottet har haft 6 möten under 2013 och bestått av 4 medlemmar, varav en inte suttit i 
förbundsstyrelsen.  
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Måluppföljning  

UNF är en organisation där medlemmar utvecklas i entreprenörskap, arrangörskap och 
ledarskap 

UNF skapar utbyten, nätverk och kunskapsspridning i och mellan alla distrikt.  

- Uppfyllt. DK/DO-nätverk, Distriktsstyrelsesamlingar, Prioriterat i Pengar Att Söka under 
2013. Arbetsutskottet har även beviljat pengar till specifika projekt som jobbat 
distriktsöverskridande.  

UNF genomför 100 regionala och lokala samarbeten.    

- Uppfyllt. Prioriterat i Pengar att söka samt att arbetsutskottet har beviljat pengar till 
specifika projekt som jobbat distriktsöverskridande 

UNF utbildar 500 medlemmar i arrangörskap och ledarskap.   

- Uppfyllt. Åtminstone 650 personer har utbildats i arrangörskap och ledarskap under 2012 
och 2013  

UNF är en plats där unga människor utifrån sig själva utvecklas genom ansvar och folkbildning 

- Uppfyllt. Enklare föreningsadministration, bildningssystem, ökad NBV-samverkan, 
distrikten premieras för genomförande av bindningsverksamhet 

UNF genomför 70 000 studietimmar   

- Ej uppfyllt. Totalt under 2012-2013 genomfördes 17 254 studietimmar. 11 329 under 2012 och 
5925 under 2013 

 

UNF:s förtroendevalda medlemmar deltar aktivt för att förbättra UNF:s organisationskultur 

UNF har 23 fungerande och självständiga distriktsstyrelser. 

- Uppfyllt. Distriktsbidrag, FS-faddrar, utbildningar 

UNF har 150 föreningar som rapporterar om genomfört årsmöte. 

- Ej uppfyllt. 96 föreningar rapporterade årsmöte 2013, vi skärpte kraven ganska rejält inför 
inrapportering till Ungdomsstyrelsen vilket gav färre godkända föreningar. 

1 000 medlemmar deltar i något av UNF:s årsmöten.  

- Uppfyllt. ca 580 på FÅM och DÅM per år  
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UNF använder olika beslutsmetoder för att gynna beslutsprocessen och har inkluderande 
mötesformer under organisationens årsmöten.   

- Uppfyllt. Kreativa former, DÅM, kongress 

1 600 medlemmar går UNF:aren. 

- Uppfyllt. Uppskattningsvis 800 personer går UNF:aren varje år 

UNF har en levande och pågående intern idé- och utvecklingsdebatt.  

- Uppfyllt. Idédebattsprojekt, Motdrag, Facebook och samlingar enligt bindningssystemet.  

UNF har tre fungerande verksamhetsnätverk varav ett riktar sig till 20-35 åringar 

- Ej uppfyllt. Straight Edge-nätverk finns, men utskottet har valt att inte prioritera målet. 
Uppmuntran till att jobba i nätverk görs, bland annat genom Pengar Att Söka 

Drogpolitiska utskottet 

Utskottsmedlemmar 2011-2013 

Linda Engström (sammankallande) 

Lovisa Bengtsson 

Jenny Lind  

Alina Anderberg  

Utskottsmedlemmar 2013-2015 

Malin Thorson (sammankallande) 

Nicole Steegmans 

Thomas Ahlström 

Amanda Ylipää 

Sara Hallman 

Arbetet 2013 

Fokus under året för utskottet har varit att fortsätta förverkliga Bra Uteliv på alla nivåer inom 
organisationen. Utelivsställen och nyktra mötesplatser har certifierats och kommunranking 
genomfördes med ett stort genomslag i lokalmedia. Bra Utelivshelger har genomförts och 
lokala utelivsgrupper har startats upp och stöttats. 

EU-gruppen har fortsatt sitt arbete i samarbete med de politiska assistenterna i Bryssel och 
bland annat lyft frågan om alkoholindustrins roll i den europeiska alkoholpolitiken. Utskottet 
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har också haft ett samarbete med Active om en Organisationsgemensam drogpolitisk 
utvecklartjänst som har vässat både vårt och Actives alkoholpolitiska påverkansarbete på 
Europanivå.    

Under året genomfördes Höjdaren Drogpolitik som inkluderade en bildnings- och 
påverkansresa till Bryssel och som avslutades på Almedalsveckan. Under Almedalsveckan var 
UNF återigen på plats med sitt uppskattade drinkteam och fick också presentera vårt arbete 
med Bra Uteliv på LSU --- Sveriges ungdomsorganisationers seminarium.  

Utskottet har representerat UNF i många drogpolitiska sammanhang och arbetat för att 
påverka opinionen och beslutsfattare. Vi har uppmärksammat relevanta frågor i media och 
bland annat synts med koppling till alkoholfritt och Vit Jul.  

Måluppföljning 

UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare 

I samtal med partier och politiker är det tydligt att UNF är en känd och framgångsrik aktör och 
flera politiker inom vårt område refererar till UNF och det arbete som vi gör. Vi blir också ofta 
tillfrågade av media och andra organisationer om frågor som rör oss. 

UNF bedriver ett samlat och långsiktigt påverkansarbete i Sverige under en tydlig ram som 
förenar nationellt och lokalt politiskt arbete. 

- Uppfyllt. Görs genom Bra Uteliv som varit ramen för det politiska arbetet under perioden. 

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

- Uppfyllt. UNF har samarbetat med 8 parlamentariker genom framförallt 
brysselassistenterna. 

UNF driver ett aktivt påverkansarbete i Sverige och genomför samarbete med 16 
riksdagsledamöter. 

- Uppfyllt. UNF är aktiva inom påverkansarbete på lokal och nationell nivå och har samarbetat 
med minst 16 riksdagsledamöter från flera olika partier. 

UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 200 gånger i nationella mediekanaler. 

- Delvis uppfyllt. UNF har omnämnts uppskattningsvis 165 gånger nationellt. 60 gånger under 
2012 och 105 gånger under 2013. Bland annat kring Almedalen, Vit Jul och alkoholfritt. 

UNF har tre långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre politiska partier i riksdagen. 

- Delvis uppfyllt. Det finns samarbete och många goda kontakter men utan långsiktigt 
perspektiv. Utskottet har börjat skapa struktur och prioriteringar.  
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I 80 procent av UNF:s distrikt bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive kunskapsarbete 
som en aktiv del i verksamheten. 

Uppskattningsvis har i princip alla distrikt gjort drogpolitisk verksamhet som 
utköpskontroller, utbildningar eller certifieringar. Hur aktivt och kontinuerligt varierar. De 
flesta distrikt deltar i nationella satsningar och har enskilda medlemmar som engagerar sig 
drogpolitiskt. 

UNF genomför 100 offentliga aktioner, manifestation och demonstrationer. 

- Uppfyllt. Det har genomförts uppskattningsvis minst ca: 50 per år. Dessa har genomförts 
bl.a. i samband med UNF till Alla, Ljusmanifestationen för narkotikans offer, 
Folknykterhetens Vecka och lokala utköpskontroller eller utbildningar. 

UNF uttalar sig lokalt om drogpolitik i 200 mediesammanhang. 

- Uppfyllt. Vi hade 420 respektive 470 lokala pressklipp totalt för 2012 och 2013. Av dem 
beräknas strax över hälften röra drogpolitik.  

UNF utbildar 300 medlemmar i drogpolitik. 

- Uppfyllt. Under 2012 utbildades ca 160 personer. Under 2013 utbildades över 160 personer 
under bland annat DSS:en, Höjdaren, Specialister samt Bra Utelivshelger. 

UNF har 10 drogpolitiska grupper, varav 5 samverkar med övriga IOGT-NTO-rörelsen. 

- Delvis uppfyllt. Under 2013 har vi haft runt 5- 10 aktiva grupper. Enstaka har varit 
rörelsegemensamma. Utskottet har satsat mest på att stötta och starta nya Utelivsgrupper.  

UNF påverkar lokala politiska processer genom att träffar 70 lokala och regionala politiker och 
är medverkande i 20 medborgarförslag/motioner. 

- Ej uppfyllt. 5 medborgarförslag/motioner har lagts och uppskattningsvis har 40 lokala och 
regionala politiker träffats. Fokus har legat på att drogpolitiska grupper och distrikt ska göra 
det de själva prioriterar. 

Sociala utskottet 

Utskottsmedlemmar 2011-2013 

Karin Melbin (sammankallande) 

Wilda Kristiansson 

Gabriella Franzén 

Marcus Thörn Damin 
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Utskottsmedlemmar 2013-2015 

Anneli Bylund (sammankallande) 

Andreas Jansson 

Elina Pesonen 

Malin Andersson 

Arbetet 2013 

Under året som gått har engagemanget i det sociala verksamhetsområdet vuxit hos UNF:s 
medlemmar. Detta syns genom att det varit rekordmånga medlemmar som sökt sig till 
kamratstödskurserna och Specialisten Socialt.  Alltfler förebilder för det sociala 
verksamhetsområdet växer fram och fler medlemmar engagerar sig på hemmaplan.  

Utskottet har mött medlemmar och diskuterat normkritik, hållbart engagemang och 
inkludering, vilket spridit sig som ringa på vattnet i form av nytt engagemang och nya idéer 
inom områdena. Även diskussionen om UNF:s verksamhet har under året tagits upp till en 
strategisk nivå hos förbundsstyrelsen. Dessa diskussioner har lett till skarpa arbetsplansmål 
och att frågan om verksamhet nu ägs av Sociala utskottet.  

Det har arbetats fram ett koncept på hur UNF ska bedriva ett samarbete med stödgrupper.  
Arbetet kom igång ordentligt under våren och på fem orter startades samarbeten upp. Dessa 
samarbeten har bland annat resulterat i att personer från stödgruppsverksamheten har blivit 
medlemmar i UNF och deltagit på både midsommarresan och julresan.  

Som ett komplement till julresan och för att knyta ihop stödgruppsamarbetet hade 
midsommarresan premiär.  Intresset att åka var stort hos medlemmarna och det var många 
som ansökte om att få följa med till Kroatien. Under en vecka fick deltagarna klättra, utvecklas 
som person och lära sig mer om kamratstöd. Resan har betraktats som en stor succé både hos 
deltagare och arrangörer.   

Måluppföljning  

Fler barn och unga i missbruksmiljöer får stöd, erkänns och uppmärksammas 

Unga i missbruksmiljö får stöd och erbjuds nyktra frizoner i UNF. 

- Uppfyllt. All verksamhet inom UNF är en nykter frizon. Särskilda satsningar har gjorts på 
aktiviteter under högtider och ett koncept på samarbete med stödgrupper arbetats fram.  

2 000 barn och unga som deltagit i stödgrupper erbjuds verksamhet och medlemskap i UNF. 

- Ej uppfyllt. Ett samarbete med stödgrupper på 5 orter har genomförts.  

UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75 kommuner. 
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- Uppfyllt. I samband med midsommar var det fem distrikt som fick extra bidrag för att göra 
en midsommaraktivitet. Vit Jul har bidragit mycket och det har även prioriterats i 
distriktsbidraget.  

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

- Delvis uppfyllt. Under året har det genomförts flera utbildningar inom det sociala området. 
Specialisten Socialt, DSS:en, klätterresan och julresan är några exempel. 

UNF skapar opinion kring den skada barn och ungas utsätts för vid risk- och missbruk. 

- Uppfyllt. Genom deltagande i bland annat Vart Femte Barn och Vit Jul-kampanjen.  

UNF deltar i två landsomfattande kampanjer/år för att uppmärksamma frågan om barn och 
unga människor i missbruksmiljö. 

- Uppfyllt. Vart Femte Barn och Vit Jul  

UNF har starka, ideologiska och engagerade medlemmar med olika intressen och bakgrund 

40 procent av medlemmarna UNF värvar stannar i rörelsen i minst fyra år. 

- Ej uppfyllt. Svårt mål att uppnå. Det har arbetats med genom en medlemskapsundersökning, 
utbildningar och Volontärbyrån. 

UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor. 

- Uppfyllt. Specialisten Socialt, DSS:en, Klätterresan, Julresan och lokala utbildningar.  

Alla föreningsstyrelser känner till UNF:s likabehandlings- och inkluderingsarbete. 

- Delvis uppfyllt. Har kommunicerats ut på bland annat FSS:er 

UNF utvecklar verksamheten så den passar olika målgrupper. 

- Delvis uppfyllt. UNF:s material har granskats med normkritiska ögon, 
jämställdhetsbokslutet har arbetats med, samtal om normer har förts i samband med DÅM 

UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika metoder som stärker och engagerar 
medlemmar. 

- Uppfyllt. Normkritiska diskussioner, hållbart engagemang, utredning om medlemskapet 

UNF skapar metoder för att i UNF inkludera underrepresenterade samhällsgrupper. 

- Delvis uppfyllt. UNF Inkluderar, normkritiska samtal, jämlikhetsmål och granskning av 
UNF:s material 
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Globala utskottet 

Utskottsmedlemmar 2011-2013 

Rasmus Åkesson (sammankallande) 

Eric Tegnander  

Linn Heiel Ekeborg 

Andrea Holm 

Utskottsmedlemmar 2013-2015 

Linn Heiel Ekeborg (sammankallande) 

Lucas Nilsson 

Anna Thor 

Viggo Stahle 

Arbetet 2013 

Vi har sett ett ökat intresse i UNF för det globala arbetet de senaste åren. Efter ett högt 
söktryck på de 50 platserna UNF hade till Actives kongress på Island 2012 valde vi att skicka 20 
personer till Actives summercamp i Bosnien & Hercegovina 2013. 

Under året har även 13 UNF:are varit på Höjdaren globalt i Thailand --- en resa med tema Schyst 
resande. Dessutom åkte två medlemmar till SCAD i Kenya för att undersöka framtida 
samarbeten. 

Under påsk gick Sobertrip till Tyskland med ca 15 UNF:are.  

Active hade tre seminarier som UNF hade representanter på. 2012 i Krakow och London och 
2013 i Estland. 

Utskottet har även jobbat mycket på att förbättra kommunikationen mellan UNF och IOGT- 
NTO-rörelsens Internationella arbete. Framför allt för att få relevant information som går att 
sprida bland våra medlemmar, och för att öka intresset för att samla in pengar till arbetet. 

Måluppföljning  

UNF är experter på lokala och globala metoder för att bekämpa alkohol som utvecklingshinder 

UNF utbildar 300 medlemmar i globala frågor. 

- Ej uppfyllt. Ca 225 medlemmar har utbildats. 140 stycken under 2012 och 85 under 2013. 
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UNF samlar in 100 000 kronor till IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut både inom 
och utanför ramen för Världens barn. 

- Uppfyllt. Ca 60 000 kr om året 

20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering av det globala arbetet.  

- Ej uppfyllt. Högt mål och svårt att mäta. Kanske 5 procent. 

UNF har lättillgängliga verktyg för att underlätta enskilda medlemmars engagemang. 

- Uppfyllt. Fortsatt jobb på tillgänglig marknadsföring och tydliga ramar i och med GYEW och 
under t.ex. Bosnienresan. 

20 föreningar arbetar aktivt med globala frågor. 

- Ej uppfyllt. Enskilda medlemmar i distrikten jobbar med globala frågor men inte hela 
föreningar. 

UNF har väl fungerande utbyten runt om i världen för att bygga starka och nyktra 
ungdomsorganisationer 

UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten och utbyten med sex 
samarbetsorganisationer 

- Uppfyllt. ADIC Sri Lanka, NORDGU, ACTIVE, UNF Finland, Juvente Norge, Juvente 
Tyskland, SCAD Kenya 

UNF skickar 200 UNF:are på NORDGU- och ACTIVE-arrangemang. 

- Ej uppfyllt. Ca 100 stycken. 

UNF samarbetar med relevanta svenska aktörer för att uppdatera och utveckla vårt arbete.  

- Uppfyllt. IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, Schyst resande 

UNF utformar en plattform för globalt intresserade medlemmar i UNF och dess 
samarbetspartners. 

- Delvis uppfyllt. Under 2012 genomfördes GYEW, Global Youth Empowerment Weekend. 
Den fick inte någon repris 

Förebyggsutskottet 

Utskottsmedlemmar 2011-2013 

Mårten Malm (sammankallande), Ahmed Amin, Lina Jacobsson, Samuel Somo 
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Utskottsmedlemmar 2013-2015 

Eric Tegnander (sammankallande), Lina Jacobsson, Max Johansson, John-Erik Sjöberg 

Arbetet 2013 

Arbetet präglades väldigt mycket av kampanjen Fråga Fler, som hade en heltidsanställd 
kampanjledare till sitt förfogande. Mycket av det attitydpåverkandearbetet genomfördes av 
Fake Free, som varit väldigt självständiga.  

Arbetet i utskottet var stundtals haltande beroende på interna problem. Det innebär att 
inblandad personal dels fick täcka upp mycket för de ideellaoch dels fick agera väldigt mycket 
självständigt. Arbetet i utskottet fick sig ett uppsving i och med utskottsbytet, framförallt 
förbättrades den ideella styrningen av helårskampanjen Fråga fler.  

På JUNF-området fanns det under 2013 ett samarbete som fördjupades i takt med att året gick. 
Bland annat genomfördes en JUNF-kickoff under hösten.  

När det gäller skolmetoder så valde utskottet med stöd från förbundsstyrelsen 2012 att avsluta 
arbetet med oPåverkad. På uppdrag från styrelsen började man också leta efter en ny 
skolmetod som skulle kunna användas av UNF under överskådlig tid och utan att vara 
personalberoende. Olika förslag diskuterades, bland annat Arvsfondsprojektet Trivselgerillan 
och vårt samarbete med RNS och NSG kring Projekt Oberoende, men till slut gick uppdraget 
till tankesmedjan Fake Free. Detta resulterade i att Snacka Fest togs fram, med beräknat 
färdigdatum under 2014.  

Sammanfattningsvis var perioden besvärlig för förebyggsutskottet. Det fanns en hög press 
från landet, inte minst i form av väldigt ambitiösa mål från kongressen, som man inte riktigt 
lyckades leva upp till. Resultaten var därför blandade: Å ena sidan lyckades man inte uppnå de 
medlems- och betalandemål man fick av kongressen, å andra sidan var det flera distrikt som 
deltog i kampanjen och fick upp ett sug för att värva och växa. Man vågade ta steget att lägga 
ner oPåverkad och knöt till sig Fake Free för att ta fram något nytt som dels låg mer i tiden och 
dels var bättre anpassat för UNF:s kapacitet. Slutligen har tänket kring JUNF-frågor utvecklats 
mycket under året, framförallt på förbundsnivå i de båda organisationerna.  

Måluppföljning  

UNF:s alla distrikt ökar i medlemsantal 

UNF är 10 000 medlemmar 

- Ej uppfyllt. 7331 vid årsskiftet 2012/2013 och 7277 årsskiftet 2013/2014 

6500 av UNF:s medlemmar har betalat sin medlemsavgift. 

- Ej uppfyllt. 4170 betalande vid årsskiftet 2012/213 och 3660 betalande årsskiftet 2013/2014 

UNF utbildar 500 medlemmar i förebyggande metoder. 
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- Ej uppfyllt. 125 under 2012. Oklart hur många 2013. 

60 procent av alla som värvas till UNF betalar sin medlemsavgift under första året. 

 - Ej uppfyllt. 40,3 % under 2012, 43,7 % år 2013 

UNF har övergångsverksamhet som riktar sig till Junis-medlemmar i UNF-ålder och värvar 
800 stycken. 

- Ej uppfyllt. Vi har verksamhet och en JUNF-grupp, men någon statistik finns inte. Av 2565 
nya medlemmar årsskiftet 2013/2014 var 105 av dessa medlemmar i Junis 2013. 

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. 

- Oklart om detta uppfyllts. Mätning saknas. 

UNF samarbetar med 150 skolor varav 80 skolor genom skolmetoden oPåverkad. 

- Ej uppfyllt. oPåverkad är nerlagt sedan länge. Utöver det finns Projekt Oberoende, Fake 
Free:s föreläsningar och en del lokala samarbeten. Det finns inga siffror på hur många skolor vi 
haft samarbete med, dock inte 150 stycken. 

UNF arrangerar 200 utåtriktade arrangemang. 

Oklart om detta uppfyllts. Mätning saknas. 

UNF har omfattande samarbeten med fem organisationer inom och utanför 
nykterhetsrörelsen som riktar sig till UNF:s målgrupp. 

- Delvis uppfyllt. ’’Omfattande samarbeten’’ är i det här fallet svårdefinierat. Samarbete har 
dock skett med RNS, Non Smoking Generation, Smart Ungdom, NBV, Junis, SSU med flera. 

UNF som organisation syns i media 200 gånger, undantaget den drogpolitiska debatten 

- Uppfyllt. Ca 200 gånger under 2012 och 250 under 2013. 

UNF fortsätter att utveckla Fake Free som tankesmedja för det förebyggande arbetet 

- Uppfyllt. 
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Medlemsantal 

År Totalt Betalande Nya 
2001 7011 4012  2845 
2002 6540 3950 2528 
2003 6822 3998 2680 
2004 7087 4453 3050 
2005 7108 4248 2667 
2006 6210 3859 2090 
2007 6550 3955 2809 
2008 6767 4079 3103 
2009 7408 4340 3304 
2010 7751 4323 3100 
2011 7417 3840 2968 
2012 7331 4170 3236 
2013 7277 3660 2565 
 

Aktiva föreningar 

År Antal föreningar som 
rapporterat årsmöte 

2001 92  
2002 119  
2003 108  
2004 121  
2005 135  
2006 120  
2007 120  
2008 118  
2009 100  
2010 142  
2011 106  
2012 111 
2013 96 
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Bildningsverksamhet 

2012 
24-26 feb Specialisten Globalt Göteborg 

2-4 mars Ett bra uteliv-helg Tollare 

7-11 mars, 20-22 april, 10-13 
maj 

Höjdaren Socialt olika 

9-11 mars Specialisten Förebygg Huddinge 

30 mars-1 april Specialisten Drogpolitik Alvesta 

30 mars-1 april Folkbildaren Uppsala 

11-13 maj Specialisten Socialt Västernorrland 

31 aug-2 sep 
Specialisten Drogpolitik: Make It 
Happen 

Uppsala/Lilla Ransta, Riga 

14-16 sep Folkbildaren + Specialisten Förebygg Jönköping 

21-23 sep Förbundssamling Borås 

5-7 okt Specialisten Globalt Örebro 

5-7 okt Specialisten Socialt Kramfors 

29 nov-1 dec Specialisten Förebygg Gävleborg någonstans 

7-9 dec Specialisten Drogpolitik Lund 

22-31 dec Julkurs Västindien 

2013   

1-3 feb Ett bra uteliv-helg #2 Stockholm 

8-10 feb Specialisten Socialt Nora 

15-17 feb Folkbildaren Arrangören Stockholm 

Våren 2013 Höjdaren Drogpolitik olika 

8-10 feb Kongressförfest Norrköping 

26-28 april DSS Tollare 

17-19 maj Kongressutskottshelg Tollare 

3 gånger under året DO-nätverk olika 

juni Midsommarresa Kroatien 

25-30 juni Kongress Borås 

6-8 sep, 4-6 okt, 27 okt-10 
nov 

Höjdaren Globalt 
Skövde, Stockholm, 
Thailand 

11-13 okt Utskottshelg Stockholm 

18-20 okt Ett bra uteliv-helg #3 Stockholm 

27 okt Valberedningskurs Stockholm 

8-10 nov Ideologisk storhelg Stockholm 

29 nov-1 dec Specialisten Globalt Norrbotten någonstans 

dec Julkurs 
 

Utbildningar på uppdrag 
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Studiecirkelverksamhet 2012-2013 (NBV) 

År Antal 
arrangemang 

Antal 
studietimmar 

2012 477 11 329 

2013 310  5925 

 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05–07 

102 (115) 

Utskottsförändringar (punkt 8 c, bilaga § 10:30) 

Bakgrund 

Förbundsstyrelsen har fem stycken utskott som arbetar med våra fem verksamhetsområden. 
Strukturen för utskotten framgår av arbetsordningen. Varje utskott består av 2-3 
förbundsstyrelseledamöter samt 1-2 övriga personer som fastslogs av styrelsen på mötet i 
september 2013. Sedan dess har olika saker inträffat som gör att tre av utskotten kan behöva 
förändra vilka övriga personer som ingår och därför lyfts det till styrelsen för beslut.  

Enligt praxis ges detaljer och namn i personfrågor som dessa på plats muntligt.  

Förändringar 

En av sociala utskottets medlemmar har valt att avgå vilket gör att utskottet har en medlem 
mindre. Utskottet beslutade att göra ett ansökningsförfarande tillsammans med drogpolitiska 
utskottet. Ansökan fanns tillgänglig för medlemmar från början av juni till den 1:a augusti. 
Sociala utskottet hade även en annons på Volontärbyråns hemsida. Utskottet sammanträdde 
den 11:e augusti och beslutade om ett förslag på ny utskottsmedlem.  

Det drogpolitiska utskottet har en medlem som flyttat utomlands efter sommaren. Utskottet 
ville därför se över möjligheten att ta in en ersättare till hens utskottsplats. Ett ansöknings-
förfarande genomfördes som det står om i förra stycket. Efter diskussioner i utskottet 
beslutade man att föreslå en förändring i utskottets sammansättning.  

Under augusti månad lämnade en person globala utskottet. Utskottet kände att det är viktigt 
att rekrytera någon ny så fort som möjligt för att ge hen förutsättningar att komma in i arbetet 
och känna ägandeskap för strategidiskussionen. Utskottet hade möte 16 augusti och beslutade 
då att försöka headhunta en person till uppdraget. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att besluta om förändringar i utskottens sammansättning i enlighet med de berörda 
utskottens rekommendationer 

Malin Thorson 
Stockholm, 2014-08-26 
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Revidering av policy för UNF:s medlemstidning Motdrag (punkt 8 
d, bilaga § 10:31) 

Bakgrund 

UNF har en policy för Motdrag som antogs 2002 och reviderades senast i januari 2010. I 
samband med att den nuvarande redaktören slutar har Malin Thorson i egenskap av ansvarig 
för kontakten med generalsekreteraren och kansliet fått önskemål om att styrelsen uttalar sig 
om vad man har för syn på Motdrag och dess plats i UNF:s kommunikation. Organisations-
utskottet har ansvar för den interna kommunikationen och Linda Tjälldén har ett särskilt 
ansvar att se över UNF:s policys. Malin och Linda har tillsammans sett över policyn och tagit 
fram ett underlag som förbundsstyrelsen bör ta ställning till för att skapa en reviderad policy. 

Analys 

Motdrag är en av UNF:s främsta kommunikationskanaler och skickas till alla medlemmar. 
Tidningen har en budgetpost på 680 000 kr exklusive en heltidsanställd redaktör. Även UNF:s 
strategiska kommunikatör är med och producerar visst innehåll till tidningen. Vid översynen 
av dagens policy har det framkommit ett vägval med två relativt tydliga alternativ för vilket håll 
Motdrag kan utvecklas åt. 

Externt eller internt fokus 

De två vägvalen kan kallas för internt respektive externt fokus. Det externa fokuset innebär att 
tidningen inte bara ska vara en intern kommunikationskanal utan kännas lika relevant och 
attraktiv för externa läsare. Tidningen är mer frikopplad från UNF:s övriga  verksamhet och 
ska själv driva opinion och debatt. Det skapar ett behov av mer resurser och externa 
samarbeten.  

Det interna fokuset innebär att Motdrag främst är en intern kommunikationskanal för våra 
medlemmar som hör ihop med och bör vara sammankopplad med UNF:s övriga 
kommunikation och verksamhet. Tidningen är närmare knuten resten av organisationen och 
ägnar sig mer åt att lyfta upp och spegla åsikter och händelser i eller uppmärksammade av 
organisationen. Detta möjliggör ett närmare samarbete med UNF i stort samt användande av 
mer ideella insatser och kräver sannolikt mindre resurser 

I nuläget befinner sig tidningen i något av ett mellanläge mellan en extern, självständig 
journalistisk tidning och en intern medlemstidning för att stötta och marknadsföra vår 
verksamhet. Tidningen kommer antagligen alltid till viss del ha både ett externt och internt 
syfte men det är viktigt at styrelsen gör ett tydligt vägval. Den policy som finns slår fast att 
tidningen har ett internt syfte men lägger fokus på självständighet, opinionsbildande, ett 
exklusivt innehåll och nyhetstänkande. Som jämförelse till den nuvarande policyn har ett 
alternativ tagit fram som visar på hur en policy med det interna fokuset kan se ut.   
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En juridisk fråga är vem som ska vara ansvarig utgivare. Om styrelsen väljer ett externt fokus 
kan det vara naturligt att ha redaktören som ansvarig utgivare och om man väljer det interna 
kan det vara naturligt att ha generalsekreteraren som ansvarig utgivare. Båda är dock möjliga 
oavsett vägval. Eftersom frågan har vissa juridiska och tekniska aspekter finns i underlaget 
ytterligare fakta om ansvarig utgivare. 

Upplägg på diskussionen 

Det hade kunnat vara önskvärt att ha först ett diskussionsunderlag och sen ett beslutsunderlag 
till nästa styrelsemöte. Eftersom UNF är precis i byte av en redaktör så hoppas vi kunna 
genomföra en process som gör att styrelsen kan besluta om en reviderad policy redan detta 
möte. Om det inte går är förslaget att skicka vidare slutsatserna till nästa möte. 

Vårt förslag är att förbundsstyrelsen relativt tidigt under sitt möte tar en diskussion om vad 
syftet är med Motdrag och vilken av de två idealtyperna man tycker ska vara den strategiska 
inriktningen. Först därefter går styrelsen in och gör medskick kring specifika frågor och 
formuleringar. Utifrån det får Malin Thorson och Linda Tjälldén i uppdrag att, tillsammans 
med eventuellt andra intresserade från styrelsen, skriva ett nytt förslag som läggs fram senare 
under helgen för beslut. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att anta den reviderade policyn för UNF:s medlemstidning Motdrag i enlighet med 
de ändringar som enats om under diskussionen  

Malin Thorson 
Stockholm, 2014-08-26  
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Bilaga, Nuvarande policy för UNF:s medlemstidning Motdrag 

Policy för UNF:s medlemstidning Motdrag 

Antagen av UNF:s förbundsstyrelse 16-17 mars 2002 

Reviderad av UNF:s förbundsstyrelse 15-17 januari 2010 

Arbetssätt  

§ 1 Det dagliga arbetet sköts av redaktören som har huvudansvar för innehåll, utformning och 
produktion av tidningen. 

§ 2 Förbundsstyrelsen sätter strategiska riktlinjer kring innehållet i Motdrag. Innan dessa sätts 
ska medlemmarna ha haft möjlighet att tycka till kring detta. 

§ 3 Arbetet görs med stöd av tidningens redaktionskommitté. Dess uppgift är att bidra med 
idéer och fungera som ett bollplank för redaktören. 

§ 4 Motdrag är utifrån organisationens stadgeenliga mål UNFs medlemstidning med uppgift 
att främja medlemmarnas intressen. Detta sker genom aktuell information, reportage och 
debatt i olika frågor som rör verksamheten. 

§ 5 Motdrags exklusiva innehåll ska i sig vara ett starkt argument för att bli medlem. Det 
exklusiva står för hög journalistisk kvalitet, nyhetstänkande, mångfald och ett rikt innehåll. 
Innehållet ska överraska, inspirera och engagera läsaren. 

§ 6 Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de pressetiska regler som antagits av Pressens 
samarbetsnämnd. 

§ 7 Motdrags rättsliga grund är tryckfrihetsförordningens bestämmelser. 

Mål och verksamhet  

§ 8 Motdrag ska genom valet av artiklar stärka medlemmarna i deras uppfattning och på så sätt 
ge dem stöd i argumentationen med andra ungdomar. 

§ 9 Motdrag ska bidra till att ungdomar blir engagerade i UNF och UNF:s ideologi. 

§ 10 Motdrag ska uppmuntra till dialog och debatt. 

§ 11 Motdrag ska sträva efter att bli opinionsbildande. 

§ 12 Det ska alltid finnas möjlighet att granska UNF som organisation i Motdrag. 

Målgrupper  

§ 13 Tidningen är i första hand UNFs medlemstidning och läses av medlemmarna i UNF som är 
mellan 13 och 25 år.§ 14 Motdrag har dessutom en rekryterande och opinionsbildande funktion 
och tidningen ska därför också fungera externt. 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05–07 

106 (115) 

Innehåll  

§ 15 Tonvikten i tidningen ska ligga på att lyfta fram händelser och verksamhet i UNF landet. 

§ 16 Tidningen ska vara utbildande i UNFs ideologiska frågor. 

§ 17 Politiska händelser som har koppling till UNF eller dess ideologi ska ägnas särskild 
uppmärksamhet. 

Annonspolicy  

§ 18 Motdrag har en fri annonspolicy. Ansvarig utgivare bör dock inte acceptera annonser som 
strider mot tidningens policy. 

Redaktionens ställning  

§ 19 Redaktören är ansvarig utgivare. 
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Bilaga, Alternativ policy för UNF:s medlemstidning Motdrag 

Policy för UNF:s medlemstidning Motdrag  

Antagen av UNF:s förbundsstyrelse 16-17 mars 2002 

Reviderad av UNF:s förbundsstyrelse senast 5-7 augusti 2014 

Syfte 

§ 1 Syftet med denna policy är att slå fast de grundläggande riktlinjerna för UNF:s 
medlemstidning Motdrag, dess styrning samt innehåll. 

Mål och verksamhet  

§ 2 Motdrag är UNF:s medlemstidning och har som syfte att främja UNF och organisationens 
mål och vision.  

§ 3 Motdrags innehåll ska upplevas som attraktivt och värdefullt för medlemmar och 
potentiella medlemmar. Tidningen ska bilda och engagera läsaren i UNF och våra frågor samt 
stärka medlemmar i deras ideologiska ställningstagande.  

§ 4 Motdrag ska vara en arena för intern debatt och aktivt uppmuntra till detta.  

§ 5 Tidningen ska uppmärksamma händelser och verksamhet i UNF landet. Politiska händelser 
som har koppling till UNF eller dess ideologi ska ägnas särskild uppmärksamhet. 

§ 6 Det ska alltid finnas möjlighet att granska UNF som organisation i Motdrag. Det kan göras i 
samverkan med de förtroendevalda granskande funktioner som finns inom organisationen. 

§ 7 Motdrag ska bidra till samverkan och känsla av gemenskap med övriga IOGT-NTO-
rörelsen. 

Arbetssätt och struktur 

§ 8 Motdrags rättsliga grund är tryckfrihetsförordningens bestämmelser. Verksamheten ska 
bedrivas i enlighet med de pressetiska regler som antagits av Pressens samarbetsnämnd. 

§ 9 Det dagliga arbetet sköts av redaktören som har huvudansvar för innehåll, utformning och 
produktion av tidningen. 

§ 10 Redaktören kan sammankalla en redaktionskommitté bestående av ideella medlemmar. 
Dess uppgift är att stötta arbetet med tidningen och fungera som ett bollplank för redaktören. 

§ 11 Förbundsstyrelsen sätter strategiska riktlinjer kring innehållet i Motdrag.  

§ 12 UNF:s generalsekreterare är ansvarig utgivare.  

§ 13 Motdrag är en del av UNF:s interna och externa kommunikation och ska bidra till samt 
utveckla UNF:s allmänna kommunikation. 
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Målgrupper  

§ 14 Tidningen är i första hand UNF:s medlemstidning och läses av medlemmarna i UNF som 
är mellan 13 och 25 år. 

§ 15 Motdrag bör utöver sin interna roll fungera externt, framförallt för potentiella 
medlemmar och överlag unga i UNF:s målgrupp.  

Annonspolicy  

§ 16 Motdrag har en fri annonspolicy. Annonser bör dock inte accepteras som strider mot 
tidningens policy eller UNF:s grundsatser.  
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Bilaga, Fakta om ansvarig utgivare 

Info från Patent och Registreringsverket (PRV) 

Det är bara för periodisk skrift en ansvarig utgivare behöver registreras till PRV. En periodisk 
skrift är en produkt som utkommer minst fyra gånger per år, på bestämda datum med en 
utgivningsplan och under samma titel. Den ansvarige utgivaren måste vara över arton år, bo i 
Sverige och får inte ha försatts i konkurs eller stå under förvaltarskap.  

Att vara ansvarig utgivare innebär att det är den personen som är juridiskt ansvarig för allt som 
publiceras i skriften.  

För & nackdelar 

Den enda riktlinjen gällande ansvarig utgivare går att utläsa ovan. Organisationer väljer olika 
funktioner/roller till denna post av olika anledningar. Vissa menar att en medlemstidning är en 
del av organisationens kommunikation och därför bör någon som inte är tidningens operativa 
redaktör granska och säkerställa att de budskap och texter som kommuniceras i skriften är i 
enlighet med organisationens mål och värderingar. Att ha en styrelseledamot eller chefs-
tjänsteman som ansvarig utgivare gör att tidningen får en tätare koppling till organisationens 
övriga kommunikation och verksamhet. Andra vill ha sin medlemstidning mer som en 
fristående eller oberoende journalistisk produkt och ger då uppdraget till någon som jobbar 
dagligen med tidningen för att kunna säkerställa självständigheten. Denna självständiga roll är 
vanligare när det finns en större redaktion som är frikopplad från den övriga tjänstemanna-
organisationen.  

Andra organisationer 

Det är inte särskilt vanligt för andra ungdomsorganisationer att ha en medlemstidning i 
pappersform, eller digital heller. Här kommer några exempel på hur andra organisationer gör.  

SSU 

SSU är intressant eftersom de tydligt illustrerar de två skilda förhållningssätten med sina två 
tidningar. De har dels ’’Frihet’’ ett magasin som utkommer med 8 nummer per år, samt 
’’Tvärdrag’’ som utkommer med fyra nummer per år.  

Frihet har tre anställda varav en chefredaktör som är ansvarig utgivare. Frihet är en oberoende 
tidning som finansieras av SSU men ägs av Frihet Media, en ekonomisk förening. Tvärdrag har 
en anställd chefredaktör. Ansvarig utgivare är en person som sitter i SSU:s förbundsstyrelse 
som har posten ’’Redaktionsordförande’’, i övrigt verkar det främst vara ideella som bidrar till 
tidningen.  
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Scouterna 

Har en medlemstidning kallad ’’Scout’’ som utkommer med tre nummer per år. ’’Scout’’ har en 
anställd chefredaktör tillika innehållsansvarig som samarbetar med ett produktionsbolag. 
Ansvarig utgivare har varit generalsekreteraren men verkar nu vara kommunikationschefen.  

equmenia  

Har tidningen equmenia stories online. Organisationens kommunikationsansvariga på 
kansliet är redaktör och generalsekreterare som är ansvarig utgivare.  

Unga Hörselskadade (UH) 

UH har tidningen Rabalder som utkommer med två nummer per år. Deras kommunikatör/ 
informatör är ansvarig utgivare samt ansvarig för att producera tidningen.  

Svenska Kyrkans unga  

Har tidningen ’’Troligt’’. Redaktionen verkar bestå av 13 personer, däribland ordföranden och 
deras anställda teologiska samordnare. Redaktören för tidningen är en tjänsteperson, men 
som ansvarig utgivare står en person som var förbundsordförande 2009-2013 .  

NSF 

Tidningen utkommer med 4 nummer per år. Ansvarig för produktionen är deras anställda 
informatör/redaktör och ansvarig utgivare är ordförande Fredrik Torberger. 

IOGT-NTO 

Tidningen Accent utkommer med 10 nummer per år i pappersform och uppdateras i princip 
dagligen på webben. Redaktionen består av fyra medarbetare och Accents chefredaktör är 
ansvarig utgivare. Tidningen finansieras av IOGT-NTO men har en egen styrelse.  
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Ledarsyn (punkt 8 e, bilaga § 10:32) 

Bakgrund 

Sedan ett längre tag tillbaka har en diskussion om ledarskap pågått inom organisationen. 
Organisationsutskottet har sedan början av 2014 lett arbetet med att ta fram ett dokument 
som skall verka som ett förtydligande kring hur organisationen ser på ledarskapet samt att 
detta dokument samtidigt skall fungera som ett diskussionsmaterial internt.  

Utskottet har arbetet fram ett förslag som lades fram till FS under Maj mötet 2014. Här kunde 
styrelsen ge input på dokumentet och därefter har det arbetats om av utskottet och är till detta 
möte läggs nu ett färdigt förslag.  

Analys 

Dokumentet som läggs fram är indelat i Syfte, målbild, ledarskap och att vara ledare. Syfte och 
målbild beskriver hur dokumentet skall användas och vad som ämnas att uppnås med hjälp av 
dokumentet.  

Ledarskap innehåller en kort summering av hur man inom UNF ser på olika typer av ledarskap 
och vad som är viktigt samt ’’Att vara ledare’’ radar upp viktiga aspekter i begreppet och är en 
nyttig utgångspunkt för diskussioner om ledarskap inom organisationen.  

Resultat 

Mot bakgrund av tidigare diskussioner som förbundsstyrelsen har haft läggs härmed ett 
förslag på ledarsyn. Det är mitt och utskottets åsikt att detta dokument på ett bra sätt 
definierar vad UNF ser som centrala och viktiga delar i ledarskapet, såväl det personliga som 
det organisatoriska. Vår tro är att detta dokument skall kunna leda till många bra diskussioner.  

Uppföljning 

När detta dokument är antaget kommer en metodbilaga att tas fram som skall kunna användas 
inom organisationens bildningsverksamhet. Under förbundssamlingen kommer dokumentet 
och metoderna att presenteras och begreppen diskuteras med medlemmar. Därefter kommer 
vidare uppföljning behöva ske för att se till så att Ledarskap förblir en aktiv diskussion hos 
varje medlem inom organisationen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att anta Ledarsynen enligt bilaga. 

Andreas Jansson 
Västerås, 2014-08-27 
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Bilaga: UNF:s ledarsyn 

Syfte 

Detta dokument syftar till att beskriva hur Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) ser på det 
personliga ledarskapet samt ledarskapet inom organisationen. Dokumentet skall utgöra ett 
underlag för diskussion på utbildningar inom UNF. För att en individ skall kunna växa och 
finna sitt egna personliga ledarskap krävs det att diskussionen är levande genom hela 
individens tid i organisationen.  

Målbild 

Inom UNF förstår alla att den viktigaste grundstenen är det ideella engagemanget och det 
dessa personer gör. UNF skall som organisation möjliggöra för att medlemmar att engagera sig 
i organisationen och dess utveckling utifrån sina egna intressen och förmågor.  Detta innebär 
att organisationen måste ge utrymme åt individer att förverkliga sina egna idéer och 
ambitioner. För att detta skall fungera krävs ett stort personligt ledarskap och utrymme att 
växa som person. Genom ansvar och förtroende utvecklas både individerna och 
organisationen  

Ledarskap 

Ledarskap är ett mångfacetterat begrepp och betyder olika saker för alla människor. Inom 
UNF ser skiljer vi dock på två olika typer av ledarskap. Personer kan ges det formella 
ledarskapet. Det innebär oftast att får det uttalade ansvaret för något. Det kan vara den som 
ansvara för ett möte, en specialist eller en stor nationell sammankomst. Men det betyder inte 
att det är denna person som genomför allting. Det betyder att ledaren behöver ha koll på 
situationen och vad som pågår omkring den. En stor del av ledarskapet är att delegera och 
engagera andra människor i det som skall göras.  

Men det är inte i alla situationer som det finns någon uttalad ledare. Informella ledare finns 
överallt. Så fort en grupp människor umgås tillsammans eller skall lösa en uppgift kommer 
olika roller att växa fram i gruppen. Att vara informell ledare är inget en person kan välja att 
vara det är något som skapas i samvaron med andra människor. Det informella ledarskapet 
innebär exempelvis att människor lyssnar när du talar eller låter dig ta kommandot utan att 
ifrågasätta. 

En ledare har ett stort ansvar, både över sig själv men också sin omgivning. Det är viktigt att 
tänka på hur en som ledare beter sig och uppfattas av andra. En vanlig indelning är att prata om 
demokratiska eller auktoritära ledare. En demokratisk ledare är den som låter alla komma till 
tals och sedan låter alla tillsammans diskutera sig fram till en lösning. Ibland krävs dock ett 
mer auktoritärt ledarskap, där en person bestämmer mer utifrån sina egna erfarenheter och 
kunskaper. Dessa olika sätt att bete sig som ledare kan vara aktuella i olika situationer och det 
finns många olika grader av dem.  
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Att vara ledare 

Att vara ledare är en fantastisk möjlighet att utvecklas som individ men innebär ansvar och 
kräver en del färdigheter som ständigt behöver utvecklas. Att vara ledare handlar om att lyfta 
fram gruppen, se till allas behov och utveckla sig själv och andra. 

Personligt ledarskap  

Innan du kan leda andra måste du kunna leda dig själv. Det innebär att man som ledare 
ständigt måste fundera över hur man själv beter sig, vad som engagerar dig och vad som 
frustrerar dig. En ledare måste kunna sätta mål, nå dem samt prioritera bland dem. Som ledare 
kan det vara lätt att ta på sig för mycket och det är därför viktigt att vara medveten om ens egna 
förmåga och begränsningar samt ge uttryck för ett hållbart engagemang.  

Individers potential 

Som ledare är det viktigt att förstå att en grupp kan klara av mer än enskilda individer. Detta 
innebär att man som ledare måste inse potentialen i individers åsikter och idéer för att få 
gruppen att fungera tillsammans. Att kunna coacha och motivera människor samt hantera 
stress blir då viktiga kunskaper. 

Skapa en gruppkänsla 

En ledare gör ingenting ensam. Genom att skapa starka grupper med människor som jobbar 
bra tillsammans kommer ni nå era mål, snabbare och bättre än om ni gjorde det som individer. 
Det är därför viktigt att en ledare har en god förståelse i hur en grupp fungerar tillsammans 
samt kan lösa eventuella konflikter.  

Vara en förebild 

Som ledare är du en förebild. Personer kommer att lyssna till dig och ta till sig av det du säger. 
Det gäller då att aktivt reflektera över sitt eget beteende och vad som uttrycker för att hela 
tiden vara i linje med det du önskar åstadkomma.  
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Nya regler för föreningsbidrag (punkt 8 f, bilaga § 10:33) 

Introduktion 

UNF har avsatt pengar för föreningsstöd i budgeten, varav en stor del betalas ut i form av ett 
kontant bidrag till verksamma föreningar. Reglerna för dessa har varit i stort sett likadana 
under många år och organisationsutskottet har gjort en översyn. 

Problembild/Nulägesanalys 

Bidrag har under nuvarande regler betalas ut beroende på hur många betalande medlemmar en 
förening haft i en trappstegsmodell med 25 medlemmar i varje trappsteg. En övervägande 
majoritet av föreningarna har dock befunnit sig väldigt lågt i trappan medan det varit mycket 
glest i de övre stegen. 

Medlemmar 5-25 26-50 51-75 
76-
100 

101-
125 

126-
150 

151-175 
176-
200 

201- 

Kronor 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 
Föreningar 
(2014) 

64 16 8 2 2 0 0 0 1 

Föreningar 
(2013) 

47 16 5 3 3 0 0 2 0 

Föreningar 
(2012) 

54 26 9 0 6 4 0 0 2 

 
Föreningar som haft färre än fem betalande medlemmar har istället fått ett nybildningsbidrag 
om 3 000 kr. 

Lösning/Förändringar 

Organisationsutskottet föreslår en trappa med färre steg, men kortare steg i början, enligt 
följande: 

Medlemmar 0-10 11-50 51- 
Kronor 5 000 7 500 10 000 
Föreningar 
(2014) 

37 57 14 

 
Vi föreslår också att nybildningsbidraget höjs till att motsvara lägstanivån för ordinarie 
föreningar, d v s 5 000 kr. Observera att vi föreslår att det lägsta trappsteget inte har någon 
nedre gräns för antal betalande medlemmar vid årsskiftet --- detta för att de som håller årsmöte 
inte nödvändigtvis är medlemmar vid årsskiftet, och för att även icke-betalande medlemmar 
har rösträtt (vid årsmötestiderna har de flesta medlemmar ännu inte hunnit betala årets 
medlemsavgift oavsett). 
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Organisationsutskottet gör bedömningen att detta kan genomföras utan ändringar i budgeten. 

Slutligen föreslår vi att den 31 maj sätts som sista datum för att handlingar ska ha kommit in till 
kansliet för att föreningen ska få verksamhetsbidrag. Det är mycket generöst jämfört med 
stadgarnas krav på tre veckor efter årsmötets slut, och ger tillräckligt med marginal för att 
kansliet ska få med alla föreningar som rapporterat in i tid i underlaget till ansökan till 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Sedan tidigare får alla föreningar som får bidrag utöver detta också 50 kr per betalande 
medlem vid årsskiftet. Vi ser att det finns en pedagogisk poäng med detta och föreslår ingen 
förändring på den punkten. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att verksamhets- och nybildningsbidrag till föreningar betalas ut enligt dessa 
riktlinjer fr.o.m. 2015. 

Jobjörn Folkesson 
Uppsala, 2014-08-26 
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