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FLIK 1

1

Ordlista
acklamation Beslut fattat med ja-rop
adjungera Tillfällig ledamot utan rösträtt
administration I en förening ofta hantering av utskick, kopiering, medlemsregisterhantering
ajournera Beslut om att ta paus i mötet
ansvarsfrihet Godkännande av styrelsens arbete för föregående år
att-sats Själva kravet i ett yrkande, motion eller förslag
arbetsplan Plan för organisationens arbete kommande kongressperiod
avslagsyrkande Krav på att förslag ska avslås - rösta emot
balansräkning Visar organisationens tillgångar
beslutsmässig med rätt att fatta beslut (UNF:s kongress är beslutsmässigt när stadgeenlig kallelse skickats ut och
minst hälften av de anmälda ombuden är närvarande. )
beslutsprotokoll Protokoll som bara tar upp besluten, ej diskussionen
bifalla Gå med på, rösta för
bifallsyrkande Förslag att mötet ska bifalla (rösta för) ett förslag
bokslut Ekonomisk sammanställning med balans- och resultaträkning
bordlägga Uppskjuta beslut till senare under mötet
budget Plan för beräknade utgifter och inkomster
dagordning Program för ett möte där såväl förhandlingstider som tidpunkter för andra aktiviteter finns med
diskussionsprotokoll Protokoll som, förutom besluten, innefattar vem som sagt vad. Den här typen av protokoll
skrivs det på UNF:s kongresser
enkel majoritet Mer än hälften av rösterna
föredragande Den som redogör för en fråga
föredragningslista Förteckning över ärenden som ska behandlas på mötet
förtroendevald Personer som demokratiskt utsetts till förtroendeuppdrag
huvudförslag Det förslag som fått mest stöd
justera Ett protokoll justeras, läses igenom, kontrolleras och skrivs under
justerare Person som utsetts att kontrollera och justera ett protokoll
jämka sig Ändra sitt förslag så att det kommer att sammanfalla med ett annat förslag
konstituera Fördela posterna inom styrelsen
kontrapropositionsvotering Mötesteknisk utslagsturnering. Votering för att utse motförslag till
huvudförslaget. Finalen står mellan huvudförslaget och segrande förslaget i
kontrapropositionsvoteringen
kvalificerad majoritet Majoritet som omfattar minst en förutbestämd andel av rösterna (större än hälften,
oftast två tredjedelars majoritet)
könskvotering Bestämmelse om att ett visst antal män eller kvinnor måste ingå i en styrelse.
majoritet Flertal, röstövervikt
mandat Uppdrag, befogenhet
motförslag Förslag som ställs mot huvudförslag
motion Skriftligt förslag från medlemmar
nominera Föreslå personer till förtroendeuppdrag
Ordningsfråga Ärende som inte direkt berör pågående debatt, utan som handlar om mötets former,
mötesordningen. Kan tas upp när som helst under ett möte.
omedelbar justering Beslut av mötet att ans en paragraf i protokollet omedelbart justerad, så att den kan träda i
kraft innan protokollet dess helhet har blivit justerat
plenum Sammanträde
presidium Vanligen mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare)
proposition Förslag
propositionsordning Den ordning förslagen kommer att ställas mot varandra
protokoll Skriftlig sammanställning av beslut
remiss Skrivelse som skickas till fler som får möjlighet att lämna synpunkter innan beslut tas
replik Bemötande svar i debatt
reservation Notering i protokollet att man inte instämmer i beslutet
resultaträkning Sammanställning av intäkter och kostnader under ett räkenskapsår
revisor Revisorernas granskning av verksamhet och ekonomin
revisionsberättelse Revisorernas rapport med förslag efter revisionen
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räkenskapsår Den tid bokföringen omfattar
röstlängd Förteckning över röstberättigade
rösträknare Mötesdeltagare som räknar röster vid votering
sluten omröstning Skriftlig och anonym omröstning
streck i debatten Avsluta debatten. Kan begäras mitt i debatten och bryter talarlistan.
Om mötet beslutar om streck i debatten får alla en chans att sätta upp sig på talarlistan sedan
sätts ett streck och ingen mer får sätta upp sig på talarlistan
suppleant Ersättare
Talarlista Förteckning över dem som begärt ordet
valberedning Förtroendevalda som har till uppgift att förbereda val till exempelvis styrelsen
verksamhetsberättelse Styrelsens rapport över vad som hänt under året
votering Omröstning
yrka Föreslå

Om någon använder ett ord du inte förstår --- fråga!
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PUNKT 2A

Anmälda ombud till kongressen 2011 i Åre

Stockholm --- rätt till 7 ombud
Olle Gynther Zillén
Malin Andersson
Mats Heden
John-Erik Sjöberg
Levi Zara
Simon Karlsson
Siri Flovin
Lena Wikström
Alva Lindenbaum
Uppsala län --- rätt till 4 ombud
Aron Brehmer
Alexandra Pfeifer
Anna Thor
Philip Wessman
Oskar Göttlind
Alva Persson
Filip Ljungström
Södermanland --- rätt till 3 ombud
Sara Karlsson
Josefin Eklund
Johannes Nyqvist
Andrea Holm
Hannah Öjemark
Östergötland --- rätt till 4 ombud
Lina Jacobsson
Jenny Karinsdotter
Beatrice Hjalmarsson
Karin Damberg
Lars Lindholm
Ingela Hjalmarsson
Ellen Arud
Erik Levin
David Granqvist
Joel Berglund

Jönköping --- rätt till 6 ombud
Samuel Somo
Marcus Artursson
Hampus Blom
Julia Odin
Johanna Fransson
Josefine Carlsson
Adelissa Ahmetspaic
Ivar Mauritz
Emma Granefelt
Jonas Larsson
Jakob Angelstrand
Erik Fransson
Andreas Lakatos
Toni Dakovic
Kronoberg --- rätt till 8 ombud
Tilda Ströberg
Victor Fonsati
Nils Vreman
Lovisa Bengtsson
John Kraft
Jonatan Bengtsson
Nicklas Bergström
Mårten Malm
Joel Skoog
Malin Nyman
Alex Lejonbalk
Angelica Becker
Molly Stjärnkvist
Nicole Shapiro
Johanna Nordmark
Erik Bergenholtz
Anton Ekman
Niklas Ehlich
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Kalmar --- rätt till 7 ombud
Sanna Wiede
Simon Thorstensson Larsson
Alexzander Eriksson
Lydia Walter
Jesper Larsen
Milena Sjöström
Simon Olsson
Gotland --- rätt till 3 ombud
Amanda Langland
Hedvig Strömbom
Markus Strömbom
Anton Gahnström
Sebastian Kunnari Levin
Martin Langland
Robert Rosander
Blekinge --- rätt till 3 ombud
Emelina Olofsson
Terese Bergecliff
Amanda Karlsson
Rebecka Ahlberg
Skåne --- rätt till 4 ombud
Hanna Jansson
Eric Tegnander
Joakim Book Jönsson
Anna Ekström
Olof Lavesson
Paul Steneram Bibby
Linus Henriksson
Amanda Andersson
Halland --- rätt till 3 ombud
Amanda Ylipää
Jessica Stridh
Peter Alsén
Roberth Hjortman
Marcus Högvall
Göteborg --- rätt till 4 ombud
Hilma Swedberg Wennerlund
Anneli Bylund
Malin Thorson
Jarkko Tauriainen

Skaraborg --- rätt till 3 ombud
Vendela Hägg Wass,
Sanin Abdihodzic
Karl-Kristoffer Johnsson
Rasmus Åkesson
Victor Nordberg Agnås
Christian Assio

Värmland - rätt till 3 ombud
David Scott
Natalie Harila
Björn Edström
Mary-Ann Olsson
Lileng
Marcus Sandberg
Susanne Brink

Örebro --- rätt till 3 ombud
Simon Wikström
Simon Winnfors
Mårten Olsen
Tea Olsen
Frida Andreasson
Lovisa Berglind
Vili Horvat
Västmanland --- rätt till 3 ombud
Anupama Srivastava
Mats Westerberg
Julia Ahlbäck
Linda Adolfsson
Carolin Stärling
Daniel Alfredsson
Gabriel Bel
Lotta Nurmilehto
Robin Jonsson
Dalarna --- rätt till 5 ombud
Ida Blom
Therese Dahlén
Mikaela Holman
Ludvig Wikblad
Elisabet Holman
Linn Jonsson

Älvsborg --- rätt till 4 ombud
My Lanefelt
Alexandra Noren
Jessica Runesson
Johan Dahlberg
Linnea Lomander
Fredrik Nilsson
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Gävleborg --- rätt till 7 ombud
Simon Lööf
Camilla Appelgren
Caroline Olsson
Kajsa Boberg
Emelie Forsmark
Ida Hedström
Benjamin Bohman
Linda Jonasson
Sandra Jonsson
Hanna Hammarström
Christine Bokström

Västernorrland --- rätt till 5 ombud
Sara Lundell
Sofia Lundell
Samuel Israelsson
Åse Kron
Linda Tjälldén
My Norgren
Maja Nordstrand
Patrik Möllhagen
Ivar Nordlander
Jämtland --- rätt till 3 ombud
Sten Strandberg
Maria Westlund
Kim Loft
Andreas Bergman
Mathias Hedenborg
Västerbotten --- rätt till 4 ombud
Amanda Nordenberg
Nicole Steegmans
Gustav Bylund
Jenny Hällberg
Malin Eriksson
Jakob Lundin
Elin Grenholm
Fredrik Sjöström
Laura Minkkinen
Norrbotten --- rätt till 4 ombud
Linnea Granqvist
Sara Nilsson
Jesper Eriksson
Olivia Markström
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PUNKT 2B
UNF:s distrikt – för åtgärd
UNF:s konsulenter – för kännedom
UNF FS – för kännedom
UNF D-exp – för kännedom

Stockholm 2011-02-14

Kallelse till kongress i Åre
Ungdomens Nykterhetsförbund kallar i enlighet med § 2:2 i stadgarna till kongress i Åre den 28 juni-3 juli 2011. Varje
UNF-distrikt äger rätt att utse ombud till kongressen, och om distrikt saknas så utser föreningarna i det området
gemensamt ombuden.
Anmälan av ombud ska ha kommit till UNF:s kansli senast 20 april 2011. Så snart era distriktsårsmöten valt ombud
fyller ni i fullmakten och skickar in den. På den bifogade listan framgår antal ombud per distrikt. Observera att
endast den som är medlem i distriktet kan vara distriktets ombud på kongressen.
Ombuden bör vara medvetna om att de kan bli uttagna till utskottsarbete 20-22 maj 2011 som kommer att äga rum
på Tollare folkhögskola.

UNF-förbundet står för resa med billigaste färdsätt till och från kongressen för ombuden. Distrikten står
själva för ombudens kongresspaket som kostar 1 000kr/ombud. Ombudsersättares deltagande kostar 1500 kr.

Motionsrätt till kongressen tillkommer samtliga UNF-medlemmar, -föreningar och -distrikt. Motion ska ha
inkommit till UNF:s kansli senast 20 april 2011 med brev till UNF, Box 12825, 112 97 Stockholm eller via epost till motion@unf.se.

Med vänlig hälsning

Astrid Wetterström
generalsekreterare
Ungdomens Nykterhetsförbund
08-672 60 61
astrid@unf.se
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PUNKT 2B
Program- och Stadgeutskottets yttrande nr 1 angående om stadgeenlig kallelse är
utfärdad
Kallelse utfärdades den 14 februari 2011. Kallelse ska utfärdas senast fyra månader innan kongressen.

Program- och stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
Att

kongressen har kallats enligt stadgarna
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PUNKT 3A

Förslag till Arbetsordning
För att kongressen ska fungera så smidigt och demokratiskt som möjligt finns det en arbetsordning för
hur och var frågor ska diskuteras. Förbundsstyrelsen har utvärderat tidigare kongressers
arbetsordningar och tagit fram ett bra förslag utifrån de erfarenheter vi har och slutsatser vi dragit av
tidigare kongresser.
Förbundsstyrelsens förslag liknar tidigare kongressers arbetsordning men innehåller en del
justeringar. Förslaget är en arbetsordning med två olika metoder, mötestorg respektive plena. De flesta
förslag behandlas genom båda metoderna, men några förslag behandlas endast i plena.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

anta arbetsordningen för UNF:s kongress 2011
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Förslag till arbetsordning UNF:s kongress 2011
Mötestorg
Under torg delas förslagen som ska behandlas in i grupper efter karaktär och varje grupp av
förslag sätts upp på olika skärmar och behandlas sedan på varsitt så kallat torg. Ett mötestorg
pågår i maximalt 45 minuter och behandlar några få frågor. Efter 30 minuter är det
förslagsstopp för att alla ska hinna ta ställning till alla förslag. På skärmen kan ombuden läsa
olika förslag, lägga nya förslag, yrka bifall (vara för) eller avslag (vara mot) på ett förslag eller
kommentera förslagen. Ombuden har möjlighet att gå runt på torget och diskutera förslagen
med de andra ombuden och de som lagt förslagen. På skärmarna kan förslaget samt utskottets
och förbundsstyrelsens yttrande om frågan läsas.

Stödja förslag
Om någon har ett förslag på ändringar av de förslag som sitter uppe skriver hen ner dem på en
lapp och sätter upp på skärmen. När någon håller med om ett förslag som sitter uppe på
skärmen skriver hen sitt eget namn och ombudsnummer på lappen. På så sätt kan andra som
passerar se hur många det är som stödjer ett visst förslag. Under tiden torget är öppet är det
möjligt att ändra sig och sudda ut sitt namn och nummer.

Relevanta förslag
Endast förslag som har anknytning till det förslag som är väckt av förbundsstyrelsen,
utskotten eller av en motionär kommer att behandlas. Det betyder att om det exempelvis finns
ett förslag om att ändra medlemsavgiften får förslag läggas kring medlemsavgiften medan
förslag om medlemskort inte kommer behandlas eftersom det är en annan fråga.
Presidieordförande avgör om en fråga är ny. Dennes beslut kan prövas av kongressen.

Frågor
Om det finns en fundering eller fråga som någon vill att de andra ombuden ska få ta del av
skrivs detta på en särskild lapp som sätts upp på skärmen. Då kan alla ombud ta del av ens
funderingar, även om denne själv inte har tid att stå vid skärmen hela tiden. Svar kan lämnas
skriftligt på torget på skärmarna och alla har också möjlighet att leta reda på det ombudet och
förklara på plats.

Skärmansvarigs uppdrag
Den person som är ansvarig vid skärmen har i uppdrag att under tiden torget är öppet hjälpa
deltagarna att formulera förslag och argument. Märker skärmansvarig att två förslag liknar
varandra har skärmansvarig i uppdrag att leta upp de personerna som skrivit förslagen och se
om de kan enas om ett gemensamt förslag. Skärmansvarig har inte i uppdrag att få alla att hitta
ett gemensamt förslag. Vid torgets slut har skärmansvarig till uppgift att samla ihop alla
förslag som kommit upp på skärmen. I detta arbete kan den ansvarige kalla till sig
representanter för de olika förslagen för att undersöka möjligheterna till sammanjämkning.
Detta resulterar i ett torgprotokoll med alla yrkanden och förslag och utgör beslutsunderlag
till förhandlingarna i plena. I protokollet redovisas förslagen och hur stort stöd de olika
förslagen har fått.
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PUNKT 3A
Torgprotokoll
Alla förslag och eventuell motivering från skärmen radas upp. Det förslag av motionärens,
utskottets, förbundsstyrelsens eller ett helt nytt förslag som fått mest stöd blir huvudförslag.
Tillägg- och ändringsförslag med minst 20 bifallsyrkanden från ombud hamnar ovanför ett
streck och det är dessa frågor som kommer behandlas i plena. Förslag med mindre stöd än från
20 ombud hamnar under strecket och övriga åsikter och funderingar som inte innehåller några
förslag hamnar under ännu ett streck. Alla förslag har en avsändare, dvs. det går att se vilka
som ställt sig bakom förslaget. Torgprotokollen med sammanställningarna från varje skärm
delas ut till ombuden senast en timme före behandling i plena, varav minst 30 minuter är
avsatt för att hinna läsa protokollet.

Plena
Plena är en metod som är mycket vanlig på distrikts- och föreningsnivå. En mötesordförande
fördelar ordet och de närvarande använder en talarstol för att argumentera och lägga förslag
medan alla andra lyssnar. På detta sätt kan argument och förslag som inte behandlats på torget
hinnas med. I plena föredras alla förslag innan dessa ska behandlas på torget. Efter torget
behandlas torgens förslag i plena och därefter tas alla formella beslut i plena. De förslag som
ligger ovanför strecket i torgprotokollet kommer behandlas i plena. Förslag som ligger under
strecket som ombud önskar lyfta över strecket meddelas presidiet genom en lapp.
Mötesordföranden presenterar kort vilka frågor som tas upp i torgprotokollet. Därefter släpps
ordet fritt för vidare diskussion. Förslag som väcks i plena måste lämnas in skriftligt.
Streck i debatten
Under en diskussion kan ett ombud som anser att det är dags att gå till beslut väcka frågan om
streck i debatten. Det innebär att kongressen prövar om debatten om förslagen skall avslutas.
Om kongressen bifaller detta får alla ombud en sista möjlighet att sätta upp sig på talarlistan
och lämna in förslag innan strecket sätts. När talarlistan är tom går kongressen till beslut.
Beslutsmetoder
När talarlistan är tom redogör mötesordförande för de förslag som finns ovanför strecket så
att ombuden vet vilka förslag det finns att ta ställning till. Som huvudmetod vid två eller färre
förslag används kontrapropositionsvotering. Likalydande förslag ställs mot varandra,
alternativt ställs förslagen mot avslag. I de fall där det finns tre eller fler förslag som rör samma
fråga används istället Bordas metod . Om det finns fyra förslag får varje ombud ett, två, tre och
fyra poäng att placera ut på förslagen. Fyra poäng för det förslag som är bäst, tre för näst bäst
och så vidare. Förslaget med flest poäng vinner.
Alla tolkningar som presidiet gör för hur en beslutsprocess ska se ut kan prövas av kongressen.
Alla förslag ställs i slutändan mot avslag oavsett om avslagsyrkande finns eller inte.
Reservation
Om någon eller några inte vill stå bakom ett beslut som tagits av kongressen kan dessa
reservera sig igenom att lämna in detta skriftligen till presidiet. Där ska det framgå namn, i
vilken fråga och till vad i beslutet som reservationen syftar på. Motivering kan lämnas om så
önskas, men behövs inte. Reservationen ska lämnas in innan samma dag som beslutet tas av
kongressen.
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Tillgänglighet under kongressen
Ersättningstalare
Den som upplever att det är svårt eller jobbigt att uttrycka sig i talarstolen inför kongressen
kan få hjälp med detta av en ersättningstalare. Ombudet skriver då ned vad hen vill framföra,
argument eller förslag, och en ersättningstalare läser upp detta i talarstolen. Det ska framgå
vilket ombud det är som tycker det som ersättningstalaren läser upp. Det går alltså inte att vara
anonym med sin åsikt.
Sociala medier
Facebook och Twitter är exempel på sociala medier där frågor kan diskuteras digitalt. Sociala
medier kan lätt används som en parallell diskussion till de diskussioner som förs på plena och
torg, men en skillnad är att inte alla ombud kan delta. Viktiga utgångspunkter att tänka på är
bland annat:
• I diskussioner på sociala medier ska ingen person nämnas som inte faktiskt är med och för
diskussionen. Det skapar en kultur där man pratar bakom ombuds ryggar.
• Hänvisa inte i plena eller torg till de diskussioner som förs i sociala medier, det exkluderar.
• I Twitter används haschtagen #unfkongress så att diskussionen är lätt att spåra och följa.
• Diskussioner på Facebook förs på UNF:s egna sida (page), så diskussionerna är lätta att spåra
och följa. (Det görs genom att tagga sidan genom (@) innan man skriver UNF).”
Mötesregler för både torg och plena:
1. Närvaro- och yttranderätt tillkommer varje medlem av IOGT-NTO-rörelsen.
2. Förslags- och rösträtt tillkommer varje ombud. Förslagsrätt tillkommer varje ledamot
av förbundsstyrelsen och riksstyrelsen samt föredragande revisor. Ingen äger rösträtt i
fråga som rör egen förvaltning eller eget arvode.
Mötesregler för plena:
3. Yttrandemöjligheten för IOGT-NTO-rörelsens medlemmar begränsas till max två
minuter för första inlägget och max 1 minut för övriga inlägg per person och fråga.
Förhandlingspresidiet kan ge yttranderätt till annan närvarande.
4. Beslut sker vanligtvis genom acklamation (ja-rop), om någon röstberättigad så begär,
genom votering. Kontrapropositionsvotering används när två förslag står mot
varandra och Bordas metod används när tre eller fler förslag står emot varandra. Beslut
kan även, om så begärs, ske genom sluten omröstning. Vid lika röstetal skiljer lotten.
Vid sluten omröstning skall röstsedel kasseras om den upptar andra förslag än de som
är uppe till omröstning. Vid personval genom sluten omröstning skall röstsedel
kasseras om den upptar fler namn på valbara kandidater än de antal som ska väljas
samt om den upptar annat namn än till valet nominerad kandidat.
5. För att förslag, som är lagda på torget men som i sammanfattningen hamnat under
strecket, ska komma upp till behandling måste något ombud begära detta genom att
lämna en lapp till presidiet.
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PUNKT 3A
6. Ordningsfrågor och sakupplysningar lämnas in skriftligt och läses upp av
mötesordföranden innan nästa talare. Förslag som väcks i plena lämnas även in
skriftligen och redovisas med övriga förslag när det är dags att gå till beslut.

BEHANDLING AV FÖRSLAG
Behandling av förbundsstyrelseförslag/riksstyrelseförslag:
Förbundsstyrelsen föredrar sitt förslag i plena, därefter föredrar utskottet sitt yttrande över
motionen. Frågan behandlas på torget och beslut tas i plena
Behandling av motioner:
Motionären föredrar sitt förslag i plena, därefter föredrar Förbundsstyrelsen sitt yttrande över
motionen och slutligen föredrar utskottet sitt yttrande över motionen. Frågan behandlas på
torget och beslut tas i plena.
Behandling av nya förslag:
Förslag som väckts på torget föredras i plena efter att torget är slut
FÖLJANDE FRÅGOR BEHANDLAR KONGRESSEN ENBART I PLENA:
Formalia (punkt 1-5)
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 och 2010
Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse 2009 0ch 2010
Rikstyrelsens förslag nr 1 om reseersättningar kongressombud
Riksstyrelsens förslag nr 2 om ersättningar utskottsarbete
Förbundsstyrelsens förslag nr 5 om övriga ersättningar
Förbundsstyrelsens förslag nr 6 om medlemsavgift
Tid och plats för den kongress som följer nästa kongress
FÖLJANDE FRÅGOR BEHANDLAR KONGRESSEN I BÅDE TORG OCH PLENA:
Förbundsstyrelsens förslag nr 1 om Arbetsplan 2012-2013
Förbundsstyrelsens förslag nr 2 om Bildningssystem
Förbundsstyrelsens förslag nr 3 om Drogpolitiskt program
Förbundsstyrelsens förslag nr 4 Fältkonsulentsystem 2012-2013
Förbundsstyrelsens förslag nr 7 om Arvodering
Förbundsstyrelsens förslag nr 8 om Budget 2012-2013
Riksstyrelsens förslag nr 3 om Värdegrund
Riksstyrelsens förslag nr 4 om Medlemskap
Alla motioner
Val
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PUNKT 3A
Program- och Stadgeutskottets yttrande nr 2 angående förbundsstyrelsens
förslag till arbetsordning
PoSU tycker att förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning är väl genomtänkt men behöver några
små ändringar för att bli ännu bättre.
Under rubriken ”Torgprotokoll” tycker PoSU att gränserna för vilka förslag som hamnar över strecket
ska justeras. Syftet med den höga gränsen är klar men ger en risk för att vettiga förslag slås ur
beslutsprocessen innan de har tagits upp i plena för diskussion och omröstning. Förslag som lagts på
torgen måste ha lätt att komma med till plena förhandlingarna för att säkerställa att alla ombud har fått
ta del av dem.
Under punkt 6 i ”Mötesregler för plena” tycker PoSU att sakupplysningar och ordningsfrågor ska
kunna begäras skriftligt hos presidiet och sedan få föredras muntligt innan nästa talare. Detta för att
det kan ta lång tid att skriva en sakupplysning/ ordningsfråga och för att undvika
kommunikationsmissar mellan uppläsaren och författaren.

Program- och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

i punkten mötestorg ändra antalet bifall som krävs för att hamna över strecket
från ”minst 20” till ”minst 10”

Att

ändra punkt 6 under ”Mötesregler för plena” till ”Begäran om ordningsfrågor och
sakupplysningar lämnas in skriftligt till presidiet och föredras av ombudet innan
nästa talare. Förslag som väcks i plena lämnas även in skriftligen och redovisas med
övriga förslag när det är dags att gå till beslut.”
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PUNKT 3B

Förslag till Föredragningslista
Ungdomens Nykterhetsförbunds kongress 27 juni-2 juli 2011 i Åre

1. Kongressens öppnande
2. Kongressens stadgeenliga utlysning
a) Upprop och fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud
b) Ställningstagande till om kongressen har kallats enligt stadgarna
c) Ställningstagande till om kongressen är beslutsmässig
3. Fastställande av arbets- och mötesordning
a) Fastställande av arbetsordning
b) Fastställande av föredragningslista
c) Fastställande av dagordning
4. Val av mötespresidium
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Röstkontrollanter
d) Protokolljusterare
e) Skärmansvariga
5. Rapport om valda kongressutskott
6. Reseersättningar
a) Riksstyrelsens förslag nr 1 angående reseersättningar till kongressombuden
b) Riksstyrelsens förslag nr 2 angående ersättning i vissa fall till ombud som
deltar i utskottsarbete
7. Verksamhetsberättelse
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2009 och 2010
b) Jämställdhetsbokslut 2011
8. Ekonomi 2009-2010
a) Internationella institutet 2009 och 2010 med revisionsberättelser
b) Kursgårdsfondens redovisningar för 2009 och 2010 med revisionsberättelser,
samt fastställande av balans- och resultaträkning för dessa år
c) Förbundsstyrelsens årsredovisning och ekonomiska berättelse för 2009 och
2010 med revisionsberättelser samt fastställande av balans- och resultaträkning
för dessa år
d) Granskningsutskottets rapport
e) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen gällande 2009 och 2010
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PUNKT 3B
9. Förbundsstyrelsens förslag nr 1 om Arbetsplan för 2012 och 2013
10. Förbundsstyrelsens förslag nr 2 om Bildningssystem
11. Nomineringar till förbundsstyrelsen samt stopp för ytterligare nomineringar
12. Motioner 1-14
a) Motion 1 Fokusera på högskolestudenter
b) Motion 2 Folknykterhetens vecka(FNV) - Ett familjegemensamt
arrangemang!
c) Motion 3 För en plattformsoberoende internkommunikationsstrategi
d) Motion 4 Marknadsföring mot underrepresenterade grupper samt redan
nyktra ungdomar
e) Motion 5 Ny IOGT-organisation för medlemmar mellan 25-35 år
f) Motion 6 Konsulenternas lediga dagar enligt avtal i samband med
Folknykterhetsveckan (FNV)
g) Motion 7 Medlemskort
h) Motion 8 Könsneutralisering av pronomen
i) Motion 9 Hur hjälper vi när något händer?
j) Motion 10 Peace and love
k) Motion 11 Glass
l) Motion 12 Fronten reser sig
m) Motion 13 Bifallsyrkande till vid tidigare kongresser framlagda motioner
n) Motion 14 Motionsrätt till Active
13. Drogpolitiska programmet
a) Förbundsstyrelsens förslag nr 3 om Drogpolitiskt program
b) Motion 15 Drogpolitiskt program
14. Stadgar
a) Riksstyrelsens förslag nr 3 om Värdegrund
b) Riksstyrelsens förslag nr 4 om Medlemskap
c) Motion 16 Fullmaktsröstning
d) Motion 17 Ombud till NordGUs kongress
e) Motion 18 Ombud till Nordgu kongressen
f) Motion 19 Ombud till IOGT Internationals kongress
g) Motion 20 Stadgeändring gällande förslagsrätt för granskningsutskottet
h) Motion 21 Förändring av tolkningsföreträde
i) Motion 22 Dubbla medlemskap
j) Motion 23 Värdegrund
k) Motion 24 Handlingar till kommande årsmöten
l) Motion 25 Revisorer i föreningar
m) Motion 26 Konsekvensändring
n) Motion 27 Rättigheter
o) Motion 28 Stadgeändring § 3:2 ”Ordinarie distriktsårsmöte”

16

PUNKT 3B
p) Motion 29 Ombud på distriktsårsmöte
q) Motion 30 Senareläggning av styrelseval
r) Motion 31 Valbarhet vad gäller kongressombud
s) Motion 32 Ändrade rätt- och möjligheter för distrikt
15. Fältkonsulentsystem
a) Förbundsstyrelsens förslag nr 4 om Fältkonsulentsystem
b) Motion 33 Ett solidariskt fältkonsulentsystem
16. Förbundsstyrelsens förslag nr 5 om Övriga ersättningar
17. Förbundsstyrelsens förslag nr 6 om Medlemsavgift
18. Förbundsstyrelsens förslag nr 7 om Arvodering
19. Förbundsstyrelsens förslag nr 8 om Budget för 2012 och 2013
20. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
21. Val
a) ordförande
b) vice ordförande
c) sekreterare
d) kassör
e) utbildningsledare
f) ledamöter
g) två ledamöter i riksstyrelsen
h) två revisorer med två suppleanter
i) granskningsutskott med fem ledamöter, varav en sammankallande, och fem
ersättare
j)ombud till och ersättare till Actives kongress
k) valberedning med fem ledamöter, varav en sammankallande, och fem
ersättare
l) eventuella ytterligare val
22. Beslut om tid och plats för den kongress som följer nästa kongress
23. Avslutning
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PUNKT 3B
Program- och Stadgeutskottets yttrande nr 3 angående FS förslag till
föredragningslista
Program- och stadgeutskottet anser att föredragningslistan ska vara synkad med dagordningen. Vi tror
att det kommer att underlätta för ombuden att följa besluten och hänga med.

Program- och stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

Avslå förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista

att

Bifalla Program- och stadgeutskottets förslag till föredragningslista
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PUNKT 3B

Program- och Stadgeutskottets förslag till
föredragningslista vid UNF:s kongress 2011
1. Kongressens öppnande
a) Upprop och fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud
b) Ställningstagande till om kongressen har kallats enligt stadgarna
c) Ställningstagande till om kongressen är beslutsmässig
3. Fastställande av arbets- och mötesordning
a) Fastställande av arbetsordning
b) Fastställande av föredragningslista
c) Fastställande av dagordning
4. Val av mötespresidium
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Röstkontrollanter
d) Protokolljusterare
e) Skärmansvariga
5. Rapport om valda kongressutskott
6. Reseersättningar
a) Riksstyrelsens förslag nr 1 angående reseersättningar till kongressombuden
b) Riksstyrelsens förslag nr 2 angående ersättning i vissa fall till ombud som
deltar i utskottsarbete
7. Verksamhetsberättelse
a) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2009 och 2010
b) Jämställdhetsbokslut 2011
8. Ekonomi 2009-2010
a) Internationella institutet 2009 och 2010 med revisionsberättelser
b) Kursgårdsfondens redovisningar för 2009 och 2010 med revisionsberättelser,
samt fastställande av balans- och resultaträkning för dessa år
c) Förbundsstyrelsens årsredovisning och ekonomiska berättelse för 2009 och
2010 med revisionsberättelser samt fastställande av balans- och resultaträkning
för dessa år
d) Granskningsutskottets rapport
e) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen gällande 2009 och 2010
9. Arbetsplan
a)Förbundsstyrelsens förslag nr 1 om Arbetsplan för 2012 och 2013
b) Motion 1 Fokusera på högskolestudenter
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PUNKT 3B
c) Motion 2 Folknykterhetens vecka(FNV) - Ett familjegemensamt
arrangemang!
d) Motion 3 För en plattformsoberoende internkommunikationsstrategi
e) Motion 4 Marknadsföring mot underrepresenterade grupper samt redan
nyktra ungdomar
f) Motion 5 Ny IOGT-organisation för medlemmar mellan 25-35 år
10. Nomineringar till förbundsstyrelsen samt stopp för ytterligare nomineringar
11. Förbundsstyrelsens förslag nr 2 om Bildningssystem
12. Motioner 7-10
a) Motion 7 Medlemskort
b) Motion 8 Könsneutralisering av pronomen
c) Motion 9 Hur hjälper vi när något händer?
d) Motion 10 Peace and love
14. Drogpolitiska programmet
a) Förbundsstyrelsens förslag nr 3 om Drogpolitiskt program
b) Motion 15 Drogpolitiskt program
15. Motioner 11-14
a) Motion 11 Glass
b) Motion 12 Fronten reser sig
c) Motion 13 Bifallsyrkande till vid tidigare kongresser framlagda motioner
d) Motion 14 Motionsrätt till Active
16. Riksstyrelsens förslag nr 3 om Värdegrund
a) Motion 23 Värdegrund
17. Riksstyrelsens förslag nr 4 om Medlemskap
a) Motion 22 Dubbla medlemskap
18. Motioner 16-21
a) Motion 16 Fullmaktsröstning
b) Motion 17 Ombud till NordGUs kongress
c) Motion 18 Ombud till NordGU-kongressen
d) Motion 19 Ombud till IOGT Internationals kongress
e) Motion 20 Stadgeändring gällande förslagsrätt för granskningsutskottet
f) Motion 21 Förändring av tolkningsföreträde
19. Motioner 24-32
a) Motion 24 Handlingar till kommande årsmöten
b) Motion 25 Revisorer i föreningar
c) Motion 26 Konsekvensändring
d) Motion 27 Rättigheter
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PUNKT 3B
e) Motion 28 Stadgeändring § 3:2 ”Ordinarie distriktsårsmöte”
f) Motion 29 Ombud på distriktsårsmöte
g) Motion 30 Senareläggning av styrelseval
h) Motion 31 Valbarhet vad gäller kongressombud
i) Motion 32 Ändrade rätt- och möjligheter för distrikt

20. Förbundsstyrelsens förslag nr 5 om Övriga ersättningar
21. Förbundsstyrelsens förslag nr 6 om Medlemsavgift
22. Fältkonsulentsystem
a) Förbundsstyrelsens förslag nr 4 om Fältkonsulentsystem
b) Motion 33 Ett solidariskt fältkonsulentsystem
c) Motion 6 Konsulenternas lediga dagar enligt avtal i samband med
Folknykterhetsveckan (FNV)
23. Förbundsstyrelsens förslag nr 7 om Arvodering
24. Förbundsstyrelsens förslag nr 8 om Budget för 2012 och 2013
25. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
26. Val
a) ordförande
b) vice ordförande
c) sekreterare
d) kassör
e) utbildningsledare
f) ledamöter
g) två ledamöter i riksstyrelsen
h) två revisorer med två suppleanter
i) granskningsutskott med fem ledamöter, varav en sammankallande, och fem
ersättare
j) val av ombud och ersättare till Actives kongress
k) valberedning med fem ledamöter, varav en sammankallande, och fem
ersättare
l) eventuella ytterligare val
27. Beslut om tid och plats för den kongress som följer nästa kongress
28. Avslutning
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PUNKT 3C

Förslag till dagordning för UNFs kongress 2011
Tisdag 28/6
08.00 Bussar anländer. Frukost och check-in
11.30 Lunch på Tott
13.00 Ombudsskola på Holiday Club
16.30 Förhandlingarna startar
Upprop och fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud
Fråga om kongressen kallats enligt stadgarna och beslutsmässighet
18.00 Middag på Tott
19.00 UNF-invigning
Onsdag 29/6
07.30 Frukost
09.00 UNF:s förhandlingar fortsätter
Fastställande av föredraglista, arbets- och dagordning
Val av mötespresidium
Rapport om valda kongressutskott
Reseersättningar (RS 1 & RS 2)
11.30 Lunch
12.30 Verksamhetsberättelse 2009-2010
Jämställdhetsbokslut 2011
Ekonomi 2009-2010 (III, Kursgårdsfonden, förbundet, ansvarsfrihet)
Granskningsutskottets rapport
Torg nr 1 Arbetsplan för 2012 och 2013 och Motion 1-5
Torg nr 2 Bildningssystem och Motion 7-10
19.00 Invigning av IOGT-NTO-rörelsens kongresser Holiday Club
Torsdag 30/6
07.30 Frukost
08.00 Torgprotokoll nr 1 Arbetsplan och Motion 1-5 delas ut
09.00 Beslut om Förbundsstyrelsens förslag nr 1 om Arbetsplan för 2012 och 2013 och
Beslut om Motion 1-5
Torg nr 3 Drogpolitiskt program och Motion nr 11-15
11.30 Lunch
12.00 Torgprotokoll nr 2 Bildningssystem och Motion 7-10 delas ut
13.00 Nomineringar till förbundsstyrelsen samt stopp för ytterligare nomineringar
Beslut om Förbundsstyrelsens förslag nr 2 om Bildningssystem
Beslut om Motion 7-10
Torg nr 4 Riksstyrelsens förslag nr 3 om Värdegrund, Riksstyrelsens förslag nr 4 om
Medlemskap och Motion 16- 23
Torg nr 5 Motion 24-32
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PUNKT 3C
18.00 Middag
18.30 Torgprotokoll nr 3 Drogpolitiskt program samt Motion 11-15 delas ut
19.30 Kvällsplena börjar
Beslut om Förbundsstyrelsens förslag nr 3 om Drogpolitiskt program
Beslut om Motion 11-15
23.00 Förbundsstyrelse-show
Fredag 1/7
07.30 Frukost
8.00 Torgprotokoll nr 4 Riksstyrelsens förslag nr 3 och 4 samt Motion nr 16-23 delas ut
09.00 Beslut om Riksstyrelsens förslag nr 3 Värdegrund, Riksstyrelsens förslag nr 4 om
Medlemskap
Beslut om Motion 16-23
Torg nr 6 Fältkonsulentsystem, Motion 6 och 33, Arvodering samt Budget 2012-2013
11.30 Lunch
12.00 Torgprotokoll nr 5 Motion 24-32 delas ut
13.00 Beslut om Motion nr 24-32
Beslut om Förbundsstyrelsens förslag nr 5 om Övriga ersättningar
Beslut om Förbundsstyrelsens förslag nr 6 om Medlemsavgift
Rast och torgprotokoll nr 6 Fältkonsulentsystem, Motion 6 och 33, Arvodering samt Budget
2012-2013 delas ut
Beslut om Förbundsstyrelsens förslag nr 4 Fältkonsulentsystem
Beslut om Motion 6 och 33
Beslut om Förbundsstyrelsens förslag nr 7 om Arvodering
Beslut om Förbundsstyrelsens förslag nr 8 om Budget för 2012 och 2013
18.00 Middag
19.30 Reservtid
22. 00 Supergalan och drogvägrarnas kulturfestival
Lördag 2/7
07.30 Frukost
09.00 Torg nr 7 Val
Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
Val av förbundsstyrelse, ledamöter till riksstyrelsen, ombud Active kongress, revisorer,
granskningsutskott, valberedning och ev ytterligare val
12.00 Lunch
13.00 Beslut om tid och plats för den kongress som följer nästa kongress
Riksstyrelsens förslag nr 4 angående kongresser och andra sommaraktiviteter i framtiden
Avslutning
18.00 Avslutningsmiddag
Söndag 3/7
07.30 Frukost
9.00 Avfärd
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PUNKT 3C
Program- och Stadgeutskottets yttrande nr 4 angående FS förslag till
dagordning
Program- och stadgeutskottet tycker att förbundsstyrelsens förslag på dagordningen ser bra ut.

Program- och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

bifalla förbundsstyrelsens förslag till dagordning.
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PUNKT 4A-E

Valberedningens förslag till kongressen 2011 i Göteborg
Punkt 4 A --- mötesordföranden
Valberedningen föreslår kongressen besluta
Att
till mötesordföranden för kongressen välja
Erik Wagner, SKÄRHOLMEN
Åsa Hagelstedt, STOCKHOLM
Lars Halvarsson, UPPSALA
Ellinor Eriksson, STOCKHOLM

Punkt 4 B --- mötessekreterare
Valberedningen föreslår kongressen besluta
Att
till mötessekreterare för kongressen välja
Kamilla Andersson, ÖRNSKÖLDSVIK
Jobjörn Folkesson, UPPSALA
Sara Fredriksson, LINKÖPING
Emilia Sjöqvist, LUND
Andrea Ström-Fredriksson, UPPSALA
David Svensson, LUND

Punkt 4 C --- rösträknare
Valberedningen föreslår kongressen besluta
Att
till rösträknare för kongressen välja
Xxxx 1
Xxx 2

Punkt 4 D --- protokollsjusterare
Valberedningen föreslår kongressen besluta
Att
till protokollsjusterare för kongressen välja
Xxxxxx 1,
xxxxxx 2,
xxxxxx 3 och
xxxxxx 4.

Punkt 4 E --- skärmansvariga
Valberedningen föreslår kongressen besluta
Att
till skärmansvariga för kongressen välja
Xxxxx1,
xxxxxx 2,
xxxxx 3 och
xxxxx 4
Förslaget kommer att kompletteras på kongressen.
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PUNKT 5

Utskott inför kongressen 2011
Personer i fetstil har tjänstgjort under utskottshelgen

Historieutskottet (HU)
Med uppgift att granskar ekonomisk berättelse, verksamhetsberättelse och andra dokument som rör det
som hänt och även vissa motioner

Ordinarie

Ida Hedström, 25 år, Gävleborg
David Scott, 25 år, Värmland
Olivia Markström, 19 år, Norrbotten
Sten Strandberg, 24 år, Jämtland
Anupama Srivastava, 23 år, Västmanland

Ersättare

Mikaela Holman, 25 år, Dalarna
Sara Lundell, 24 år, Västernorrland
Lydia Walter, 15 år, Kalmar
Sanin Abdihodzic, 17 år, Skaraborg
Johan Dahlberg, 20 år, Älvsborg

Framtidsutskottet (FU)
Med uppgift att granska arbetsplan, budget, fältkonsulentsystem och andra dokument som rör framtiden
samt vissa motioner och att lägga förslag på ny valberedning

Ordinarie

Jenny Karinsdotter, 23 år, Östergötland
Samuel Somo, 22 år, Jönköping
Nicole Steegmans, 18 år, Västerbotten
Sanna Wiede, 19 år, Kalmar
Anna Ekström, 20 år, Skåne

Ersättare

Anna Thor, 18 år, Uppsala
Nicklas Bergström, 20 år, Kronoberg
John-Erik Sjöberg, 21 år, Stockholm
Peter Ahlsén, 23 år, Halland
Jessika Runeson, 18 år, Älvsborg
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PUNKT 5
Program- och stadgeutskottet (POSU)
Med uppgift att granskar förslag till drogpolitiskt program, bildningssystem, arbetsordning, stadgar och
andra handlingar av liknande karaktär samt även vissa motioner.

Ordinarie

John Kraft, 20 år, Kronoberg
Josefin Eklund, 24 år, Södermanland
Aron Brehmer, 24 år, Uppsala
Linnea Granqvist, 19 år, Norrbotten
Hedvig Strömbom, 20 år, Gotland

Ersättare

Simon Winnfors, 19 år, Örebro
Beatrice Hjalmarsson, 23 år, Östergötland
Annelie Bylund, 21 år, Göteborg och Bohuslän
Adelissa Ahmetspahic, 16 år, Jönköping
Therese Bergecliff, 20 år, Blekinge
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PUNKT 6A

Rikstyrelsens förslag nr 1 angående
Reseersättning till kongressombud
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

utgångspunkten för reseersättning till kongressombud vid 2013 års kongress
är IOGT-NTO-rörelsens resepolicy,

Att

ombuden vid 2013 års kongress erhåller ersättning för resa med billigast färdsätt
hemorten-kongressorten-hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall samt

Att

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

Historieutskottets yttrande nr 1 angående RS förslag nr 1
Reseersättningar till kongressombud

Historieutskottet föreslår kongressen besluta
Att

bifalla Riksstyrelsens förslag nr 1 i sin helhet.

IOGT-NTOs EU och JUNIS RU tillstyrker riksstyrelsens förslag
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PUNKT 6B

Rikstyrelsens förslag nr 2 angående
Ersättning i vissa fall till ombud som deltar i utskottsarbete
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

till protokollet notera att ombud som deltar i utskottsarbete inför 2011 års kongress
erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt hemorten---utskottsorten---hemorten
och med rätt till sovvagn i förekommande fall,

Att

utgångspunkten för reseersättning till kongressombud vid 2013 års kongress är IOGTNTO-rörelsens resepolicy,

Att

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

Att

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

Att

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

Historieutskottets yttrande nr 2 angående RS förslag nr 2
Ersättning i vissa fall till ombud som deltar i utskottsarbete
Historieutskottet föreslår kongressen besluta
Att

bifalla Riksstyrelsens förslag nr 2 i sin helhet.

IOGT-NTOs EU och JUNIS RU tillstyrker riksstyrelsens förslag
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Verksamhetsberättelsen för UNF 2009-2010
Inledning
UNF:s förbundsstyrelses uppdrag är att förverkliga arbetsplanen och andra dokument som tas på
kongressen. Uppdraget är även att känna av vad landet vill och vart UNF borde bege sig som
organisation. När den nya styrelsen var tillsatt träffades vi för att sätta upp vilka former och modeller vi
ville använda oss av för att arbeta mot arbetsplan och kongressmål. Vi valde att dela upp arbetet i fem
utskott som arbetade med olika områden: drogpolitik, fält, förebygg, internationellt och socialt.
Förbundsstyrelsen uppfattade som sin främsta uppgift under dessa två år att fortsätta implementera
förebyggsarbetet i organisationen samt att fortsätta bygga stabil organisationsstruktur. Vid årsskiftet
2010/2011 bestod UNF av 7 750 medlemmar, en ökning för fjärde året i rad. UNF har även byggt vidare
på utbildningar för distriktsstyrelser, kickat i gång arbetet med Fake Free, tagit ett fastare grepp om vad
det sociala arbetet är, startat nätverket folkrörelselobbyisterna och börjat utreda hur
nykterhetsrörelsen ska arbeta internationellt.
I verksamhetsberättelsen beskriver vi kortfattat vad som varit fokus i utskottens arbete och de
viktigaste aktiviteter som genomförts för att nå målen kongressen 2007 och 2009 beslutat om.
Förutom det ges en måluppföljelse för arbetsplanen som gällde 2008-2009, en för hur det gått hittills
med den för 2010-2011 och en ren faktadel om förbundets verksamhet och sammansättning.
Vi är stolta och nöjda med vårt arbete under perioden, och lämnar härmed över vår
verksamhetsberättelse.

UNF:s förbundsstyrelse 2009-2011

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

lägga verksamhetsberättelsen för UNF-förbundet 2009-2010 till handlingarna.
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1
2
3

Utskottens arbete

4

Drogpolitik

5
6
7
8

På kongressen 2009 var medlemmarnas vilja tydlig i en fråga: UNF måste synas på viktiga arenor och
skapa en bättre syn på drogproblematiken generellt och alkoholpolitiken i synnerhet. Sedan dess har
ambitionen varit hög och UNF har mycket framgångsrikt nått ut med perspektiv i media i allt från TVdebatter, debattartiklar och lokala politiska utspel.

9
10
11
12

För att UNF ska få fram sitt budskap krävs även att politiker och beslutsfattare står bakom och driver
på för att förändra svensk drogpolitik till det bättre. Arbetet med att skapa ett mer framgångsrikt och
långsiktigt påverkansarbete har därför påbörjats, där syftet är att få goda och långsiktiga relationer med
fler partier och politiker både i EU-parlamentet och i riksdagen.

13
14
15
16
17
18
19

Förutom detta har en målsättning varit att arbeta med bättre metoder och vägar för att kanalisera det
drogpolitiska engagemanget från medlemsnivå, i den lokala, regionala och in i den nationella och
europeiska politiken. Detta har bland annat genomförts genom att sprida kunskap/information på
flertalet sätt, rena utbildningar och genom att låta fler medlemmar representera UNF i Sverige och
EU.

20
21
22
23
24

Viktigaste aktiviteter:
•
•
•
•
•

Presskurs
Höjdaren drogpolitik
Nätverket folkrörelselobbyister
Representation i Bryssel, Almedalen, Riksdagen och relevanta forum.
Medieutspel och deltagande i tv-debatter

25

Fält

26
27
28
29

Fältarbetet har haft tydligt fokus under 2009 och 2010 på att stärka distrikten i sina organisationer och
verksamhet. Genom faddersystem och satsningar på utbildningar har individer, styrelser och distrikt
stärkts och utvecklas. Distriktsstyrelsesamlingar och nätverk för distriktsordförandena och
distriktskassörerna är exempel på några av våra viktigaste insatser.

30
31

Under 2009 fick UNF en miljon mer än budgeterat i statsbidrag vilket resulterade i en distriktspott där
distrikten fick söka pengar för olika verksamheter.

32
33

Fältgruppen har fokuserat på att förbättra demokratin i distrikten genom att utvärdera och utveckla
distriktsårsmötena.

34
35
36
37

Ett omfattande kulturarbete har påbörjats och genom DBA:er (distriktsbehovanalyser) synliggörs vad
ett distrikt behöver fokusera på för att utvecklas. Ett komplement till detta är att tre distrikt vartdera
året blivit utvalda att vara utvecklingsdistrikt samt att gruppen arbetat med de konsulentlösa
distrikten.
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38
39
40
41
42
43
44

Viktiga aktiviteter
•
•
•
•
•

Distriktsstyrelsesamling (DSS)
Distriktsordförande- och Distriktskassörsnätverk
Arrangörskurs
Framtagande av distrikts- och arrangörspärm
Föreläsarpool

45
46

Förebygg

47
48
49
50

Med ett uppdrag att behålla fokuseringen på värvning har arbetet delvis gått ut på att implementera
värvningsarbetet i UNF:s verksamhet, bland annat genom värvarinspiratörerna som åkte på turné
genom Sverige under slutet av 2009. Värvning är ett område där UNF fortsätter att leverera och har
ökat för fjärde året i rad.

51
52
53
54
55
56

Förebyggsarbetet har också breddats till att arbeta med verksamhet som i större grad syftar på att
förändra människors alkoholattityder respektive beteenden. En annan typ av approach kring att jobba
med effektiva metoder kring ungdomars attityd till alkohol och andra droger i Sverige hämtades därför
från organisationen ADIC på Sri Lanka. Fake Free skapades 2009 som ett resultat av detta, spred sig
snabbt när pilotverksamheten tog fart 2010 och har varit en mycket betydande verksamhet för att
tänka nytt kring förebygg.

57
58
59

oPåverkad är en ny metod för skolan och andra som förbereder ungdomar för livet som började testas
2010. oPåverkad har två syften: dels att ge ungdomar ett bättre beslutsunderlag kring sin egen
alkoholrelation och dels att opinionsbilda för en fortsatt restriktiv alkoholpolitik.

60
61
62
63
64
65

Viktiga aktiviteter:
•
•
•
•

Uppstart och utvärdering av oPåverkad
Uppstart av Fake Free
Värvarinspiratörer
Värvartävlingar

66
67

Internationellt

68
69
70
71
72
73
74

Alkohol är ett hinder för utveckling i världen. UNF har arbetat alkohol- och drogförebyggande på olika
nivåer nationellt, europeiskt och globalt genom bland annat IOGT-NTO rörelsen Internationella
Institut, Active Europe och NORDGU. UNF:s internationella arbete har tidigare haft uppdelningen:
Europa med nätverksarbete, det globala arbetet med biståndssamarbeten och mitt emellan har det
globala drogpolitiska arbetet verkat. UNF har nu tagit ett steg närmare ett mer långsiktigt och synkat
globalt arbete där flera utbyten och arrangemang sammanfogats för att optimera effekt och
engagemang.
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75
76
77
78

Trevägsutbytet mellan ADIC Sri Lanka, SCAD Kenya och UNF byggdes ut för att befrukta både Active
Europe och UNF med nytänkande kring förebyggande arbete.

79
80

UNF har deltagit i insamling till IOGT-NTO rörelsens Internationella Institut som är en förutsättning
för flera av de goda samarbeten som skett under mandatperioden.

81
82
83
84
85
86
87

Viktigaste aktiviteter:
•
•
•
•
•

Active-samarbete och stöttning
Deltagit i insamlingskampanjen Världens barn
Höjdare internationellt till Kambodja där Schystresande informatörer utbildades
Kursarrangemang/utbyte med Acitve Europe, Nordgu, Adic Sri Lanka och SCAD Kenya
Monter och seminarier på Bok och biblioteksmässans Internationella torg

88

Socialt

89
90
91
92
93

Sedan tidigt pågår ett intensivt arbete med att förtydliga vad som innefattas i det sociala arbetet i UNF
och syftet med det. En policy och handbok för hur vi jobbar internt med våra medlemmar har tagits
fram med syfte att få alla medlemmar att trivas och öka engagemanget. Utåtriktat har vi lyft frågan om
Barn- och Unga i missbruksmiljö för att väcka opinion och att staten och kommuner att ta sitt ansvar i
frågan.

94
95
96
97

Höjdaren Socialt genomfördes där en ny spännande form som kallades ”Ungdomscoach” prövades och
utvärderades. Vit jul-kampanjen genomfördes 2009 och 2010, både på lokal nivå, där UNF framförallt
skapade en mängd aktiviteter under julen öppen för allmänheten, och på nationell nivå där stort
genomslag i media för UNF som organisation märktes.

98
99

Något som har börjat bli en tradition i UNF är kamratstödskursen över jul som genomfördes i form av
en skidresa både 2009 och 2010.

100
101
102
103
104
105
106

Viktiga aktiviteter:
•
•
•
•
•

Ungdomscoachen
Vit jul-kampanj
Julkursen
Medlemsvårdsstrategi
Mångfaldsutredning

107
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108
109
110

Uppfyllelsen av arbetsplanen för 2010-2011 under 2010

111

Drogpolitik

112
113

På något sätt visa att vi inte tycker att det är okej att dricka alkohol i TV. Kan vara i samarbete med
resten av rörelsen. (Ja)

114

presentera ett förslag på ett reviderat drogpolitiskt program till kongressen 2011 (Ja)

115

4d. UNF stödjer andra arrangörer att göra nyktra arrangemang. (Nej)

116

6b. UNF lyfter frågan om alkohol och syns och tar debatten på politiskt viktiga arenor. (Ja)

117

6c. UNF använder sig av varierande och moderna forum för att sprida vår ideologi. (Delvis)

118

6d. UNF påverkar aktivt EU:s alkoholpolitik genom Active. (Ja)

119

6e. UNF genomför 230 aktioner, manifestationer och demonstrationer. (Nej, ca 60)

120

6f. UNF utbildar 300 medlemmar genom vårt nya drogpolitiska utbildningsmaterial. (Utbildade: 130)

121

6g. Minst 20 föreningar arbetar aktivt med drogpolitik i sin hemkommun. (Nej, 15)

122

6i. UNF har 10 drogpolitiska grupper spridda över landet. (Nej, 5)

123

8b2. Stärka ställningstagandet hos den enskilde medlemmen. (Delvis)

124
125

Fält

126

Ge de distrikt som blir helt utan konsulent rätt till konsulentstöd (Delvis)

127

2a. UNF arbetar med kreativa mötesformer. (Ja)

128
129

2b. UNF arbetar för att skapa en aktiv diskussion om hur man förhåller sig mot varandra i den
demokratiska processen. (Ja)

130

2c. UNF främjar den interna debatten. (Ja)

131
132

2d. UNF tillgodoser den kompetens och stöttning som krävs för att distriktsstyrelserna ska kunna
genomföra sina uppdrag. (Ja)

133
134

7b. Minst 130 stycken av UNF:s alla föreningar rapportera in 2010 årsverksamhet efter genomfört
årsmöte i början på 2011. (Ja, 136)

135

9b. UNF underlättar för medlemmar, föreningar och distrikt att genomföra utbyten. (Ja)

136
137

1a. Alla aktiva medlemmar genomgår en UNF:aren-kurs inom ett år efter att de blivit medlemmar. (Nej,
ca 520 utbildades under 2010)

138
139
140
141
142
143
144
145

Skapa en studiecirkel kring att driva ett distrikt genom att få administrativ kunskap och ekonomisk
kunskap. (Delvis genom distriktskassörsnätverket)
9c. Det är enkelt att hitta lämpliga föreläsare i UNF. (Ja)
9e. UNF genomför 40 ideologikurser inom våra olika områden. (Nej)
9a. UNF genomför utbildningar ihop med våra folkhögskolor (Ja)
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149
150
151
152
153
154
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9f. UNF tar fram nätbaserade utbildningar inom våra områden. (Ja)
9g. UNF genomför utbildningar enligt utbildningssystemet. (Ja)
10a. UNF uppmuntrar medlemmar som gått kurser att anordna kurser. (Ja)
10b. UNF håller två arrangörskurser. (Nej, en)

156

Förebygg

157

Ta kontakt med distrikten om engagemang i festivaler (Finansierat)

158

Satsa på marknadsföring och öka igenkänningsfaktorn på UNF-loggan (Ja)

159

Undersöka medlemsavgiften förutsättningslöst (Ja)

160

3a. UNF arbetar med skolmetoder i minst 60 skolor. (Nej, 20)

161

3b. UNF marknadsförs som organisation både lokalt, regionalt och nationellt minst 100 gånger. (Ja)

162

3c. UNF arbetar med utåtriktade arrangemang och event. (Ja – distrikt)

163

3d. UNF samarbetar med andra organisationer som riktar sig till UNF:s målgrupp. (Ja)

164
165

3e. UNF genomför 1300 skolbesök varav minst 50 på universitet, folkhögskolor och högskolor. (Nej, ca
500 varav 15 på högskolan/universitet)

166
167
168

4a. UNF genomför minst 100 stycken arrangemang som är öppna för personer utan medlemskap i
rörelsen. (Ja, över 100 samt regelbundna arrangemang som är öppna för alla och återkommer varje
vecka)

169
170

4b. UNF samarrangerar 60 stycken nyktra arrangemang tillsammans med andra aktörer, lokalt och
nationellt (Ja, 100)

171
172

5a. UNF samarbetar strategiskt och operativt med övriga IOGT-NTO-rörelsen kring värvning.
(Påbörjat)

173

5b. Det är enkelt och går snabbt att bli medlem i UNF. (Ja)

174

5c. UNF utbildar minst 460 UNF:are i värvning. (Nej, 150)

175
176

5d. UNF värvar med sina ideologiska frågor och mot olika samhällsgrupper för att eftersträva mångfald.
(Delvis)

177

5f. UNF värvar 2000 Junisar. (Nej, 72)

178

5g. De som värvas erbjuds verksamhet. (Delvis)

179

5h. UNF ska 2011 ha 10000 medlemmar. (Nej, 7750)

180

6h. UNF arbetar aktivt med att lyfta fram nyktra förebilder. (Ja, genom Motdrag)

181

7a. Det startas minst 23 nya föreningar på orter där det inte finns en aktiv förening. (Nej, 14)

182

8c. UNF:s betalningsfrekvens är 70 %. (Nej, 56 %)

183

Skolmetodsgrupp som har som uppgift att driva fram en ny skolmetod och marknadsföra denna. (Ja)

184
185
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186
187
188

Internationellt

189

Undersöka möjligheten att ta in en volontär till de distrikt som blir utan konsulent (Ja)

190

1b. UNF genomför ett internationellt samarbetsprojekt. (Ja)

191

1c. UNF har ett metod- och idéutbyte med liknande organisationer runt om i världen åt båda håll. (Ja)

192

1d. Hälften av alla aktiva UNF-föreningar ska varje år göra en insamling till Världens Barn. (Nej, 30)

193
194

1e. Samla in 50 000 kronor till Internationella institutets arbete genom aktiviteter på lokal, regional
och nationell nivå utöver den insamling som görs till Världens barn. (Ja)

195

6a. UNF lyfter frågan om alkohol som utvecklingshinder på den internationella arenan. (Ja)

196
197

Socialt

198

1f. UNF arbetar aktivt för att bli en mer jämställd organisation. (Ja)

199

4c. UNF finns på platser där alkohol och ungdomar förekommer och är ett nyktert föredöme. (Ja)

200

7c. UNF jobbar med att förändra alkoholtraditionerna kring högtiderna. (Ja)

201

8d. UNF utarbetar en strategi för att stärka medlemmarnas känsla av samhörighet och förtroende. (Ja)

202

8a. UNF anordnar minst 75 st arrangemang som riktar sig till äldre UNF:are. (Nej, ca 70)

203

8b. UNF utarbetar en medlemsvårdsstrategi för att öka intresset. (Ja)

204
205

Förbundsstyrelsen i allmänhet

206
207
208
209

Utreda förutsättningarna och viljan för en sammanslagning mellan Stockholms distrikt och Gotlands
distrikt, ifall förbundsstyrelsen så finner lämpligt, driva frågan om sammanslagning av Gotland och
Stockholms UNF-distrikt i riksstyrelsen, samt att riksstyrelsen utreder Stockholms gränser för att
även inkludera Gnesta. (Ja)

210
211

Göra en djupare analys av arbetsplanens punkter för att underlätta förståelse för det arbete som
tidigare har utförts, och en sådan analys bifogas till verksamhetsberättelsen varje år. (Nej)

212

Förenkla årsredovisningen så att den blir mer lättförståelig. (Ja)

213
214
215
216
217
218
219

Endast en upplaga av Motdrag ska skickas ut per hushåll, men att de hushåll som vill ha fler ex. får det
efter att ha kontaktat UNF:s kansli (Nej, utreddes)
Vid kommande kongresser, innan kongressens öppnande erbjuda en ombudssamling där de kvinnliga
och manliga ombuden diskuterar härskartekniker och jämställdhet utifrån ett genusperspektiv och hur
man når ett mer jämställt möte. Sedan diskuterar och pratar man om vad man kommit fram till i de
båda grupperna tillsammans.(Ja)

220
221

Vid framtagandet av förslag på arbetsordningar till framtida kongresser utreder möjligheten att skapa
en bättre beslutsprocess än kontrapropositionsvotering i flervalssituationer (Ja)

222

Kongressgrupp som har i uppgift att utvärdera kongressen. (Ja)

223
224

UNF tillsammans med NSF Junis och IOGT-NTO ska utvärdera Projektledarutbildningen på ett
sakligt och grundligt sätt för att vi ska veta hur vi ska kunna förbättra utbildningen och få fler sökande
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225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239

och studenter som fortsätter att aktivt jobba för IOGT-NTO rörelsens visioner antingen
yrkesmannamässigt eller ideellt. (Ja, dock enskilt)

Riksstyrelsen
Fortsätta bereda frågan om framtida kongresser där kongressen även fortsättningsvis ligger på
sommaren innehåller såväl arbete som fest, (Nej)
Riksstyrelsen får i uppdrag att före 2010 års utgång utarbeta en gemensam resepolicy för IOGT-NTOrörelsen där hänsyn tas till miljö, säkerhet, ekonomi och tidsåtgång. (Ja)
Vid distriktsstyrelsesamling 2010 presentera förslag till kongressort 2013 (Ja, gjordes vid vår
förbundssamling, vilket är övriga rörelsens distriktsstyrelsesamling)

240
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241
242
243

Uppfyllelse av arbetsplanen för 2008-2009

244
245

Drogpolitik

246

1000 ölköpskontroller/år (2009: ca 635)

247

100 demonstrationer (motsv) per år (2009: ca 50)

248

Nationell drogpolitisk kampanj med 20 föreningar & distrikt (Nej)

249

Drogpolitiska utbildningar (Ja)

250

Utbilda 100 medlemmar i Tema drogpolitik (Nej, Tema lades ned.)

251

Träffa 1000 politiker (2009: Ca 400)

252
253

Vara representerade i Bryssel genom en trainee, som rapporterar minst en gång i veckan via hemsidan
(Ja, NBV:s hemsida)

254

Ha 2000 artiklar, insändare och inslag i media (2008: ca 800 st 2009: ca 900)

255

Jobba genom Active (Ja)

256
257

Kräva en ändring av lagstiftningen så att den tyligt förbjuder vuxna att bjuda minderåriga på
alkoholhaltiga drycker (Ja)

258

UNF:s drogpolitiska program ska genomgå en språklig revidering (Ja)

259

Tydligare syliggöra genusaspekter i den alkoholpolitiska diskussionen (Nej)

260
261

Fält

262

Könsfördelning på 50/50 i alla UNF:s styrelser (Nej, ca 35% av föreningsstyrelserna)

263

Förbättra den interna diskussionen och ge medlemmarna möjlighet att påverka UNF (Ja)

264

Information om arrangemang till distriktsstyrelser via e-post (Ja)

265

Peppa föreningar och distrikt (Ja)

266

Årsmöten i alla föreningar och distrikt (Nej, 22 distrikt)

267
268

Informera föreningar, kretsar och distrikt att religionsutövning inte är förenligt med IOGT-NTOrörelsens verksamhet (Ja)

269

Se över möjligheten för föreningar och distrikt att redovisa sina uppgifter via Internet (Påbörjad)

270

Erbjuda utbildning för de nyvalda distriktsstyrelserna varje år (Ja)

271

Revidera fältkonsulentsystemet (Ja)

272

Mejllistor för distriktsstyrelserna och team (Ja)

273
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274
275

Förebyggande

276

Genomföra förbyggande kurser (Ja)

277

Underlätta för distrikten att genomföra regionala kurser på temat förebygg (Ja)

278

Värvar medlemmar från Junis 1000 varje år (2007: 165, 2008: 60)

279

Nytt värvarpremiesystem (Ja)

280

Gemensamma värvartalonger för rörelsen (Ja)

281

Tillhandahålla medlemslistor till rörelsens övriga kansliet (Ja)

282

Bilda en värvargrupp av drivna UNF:are (Ja)

283

Genomföra 782 värvardagar/år (Nej, 320 stycken 2009)

284

Tillsätta värvningsutskott (Ja)

285

Material för övergångar och övergångsaktiviteter mellan förbunden (Nej)

286

Samarbete kring verksamhet och värvning mellan de olika för bunden (Ja)

287

Ny skolmetod baserad på evidensbaserad forskning (På gång)

288

Samarbeta med minst 150 skolor (minst 2007: 41 st, 2008: 46 st)

289

Högskolesatsning (Nej)

290

10 000 medlemmar år 2009 (2008-12-31: 6 767 st, 2009-12-31: 7 406 st)

291

Betalningsfrekvens på minst 75 % (2008-12-31: 60 % 2009-12-31: 60%)

292
293

Minska antalet UNF-medlemmar som lämnar rörelsen till högst 1000/år (Både 2008 och 2009 dryg
2000)

294

Föreningar i 150 av landets 290 kommuner (2008: 120 föreningar i 85 kommuner 2009: oklart)

295
296

Internationellt

297

Samla in minst 500 000 kr till internationellt arbete genom UNF-shoppen (Nej)

298

Samla in minst 300 000 kr till internationellt arbete genom rörelsegemensamma insamlingar (Nej)

299

En insamling i varje aktivt distrikt under Världens Barn-veckan (Ja)

300

Anordna minst två studieresor till våra systerorganisationer (2009: Kambodja och Sri Lanka)

301

Utbilda minst 100 UNF:are i Tema Situation Världen (Nej, Tema lades ner)

302

Vidareutbilda minst 20 UNF:are till globala ambassadörer (Ja, en i maj 2099)

303

Två globala ambassadörsutbildningar (Ja)

304

Underlätta för distrikten att genomföra regionala kurser om internationellt (Ja)

305

Sprida information om vårt internationella arbete (Ja)

306

Internationellt samarbetsprojekt (Ja)
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PUNKT 7A

307
308
309

Utbyten på förenings- och distriktsnivå (Nej)

310

Ta emot 2 EVS volontärer och skicka 5 i EU:s ungdomsprogram (Skickat fler än 3, Tagit emot 1)

311

Utbyta erfarenheter med andra Active- organisationer genom Active-seminarier (Ja)

312
313

Socialt

314

Erbjuda drogfri verksamhet för barn och ungdomar som lever i familjer med drogmissbruk (Ja)

315

Utbilda 100 UNF:are i kamratstöd/år (163 stycken på lokal och regional nivå)

316
317

Genomföra kamratstödsutbildningar: Kompispass på lokal nivå, Kamratstödjaren på regional nivå &
Höjdaren på nationell nivå (Ja)

318

En julkurs/år (Ja)

319

En kamratstödsledarutbildning/år (Nej)

320
321

Alla i FS skall under sitt första verksamma år i styrelsen genomgå kamratstödsutbildning (Ja, under
2008)

322

Gruppledarutbildningen i samarbete med Tollare FHSK, med minst 1 UNF:are/år (Nej)

323

Samarbeta med andra organisationer (Ja)

324
325

Utbildning

326

Utvärdera TEMA-materialet (Ja, gjordes 2008)

327

Resultaträkning över kursekonomi för att få kursbidrag (Ja)

328

Rekommendera/hjälpa distrikten anordna inför-kongressmöten (Ja)

329

Kurs i jämställdhet och demokrati (Nej)

330
331

Övriga mål

332

Upprätta en elektronisk resursbank (Ja, föreläsarpool)

333

Undersöka möjligheten att investera vårt kapital i ekonomiskt och ideologiskt gynnsamma projekt (Ja)

334

Översyn av grundsatser och program (Påbörjat)

335

Utreda frågan om medlemsåldrar och förbundstillhörighet (Ja)

336

Utreda och ge förslag på revidering av medlemsbegreppet i 1:3 (Ja)

337
338

Ta fram en skrift med exempel på texter, sånger och musik, som lämpar sig vid parentationer,
avtackningar och högtidlighållande (Nej)

339

Arbeta för att UNF:s kongress 2011 ska vara sex dagar (Ja)

340
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PUNKT 7A

341
342
343
344

Insamling och sammanställning av kontaktuppgifter till förtroendevalda, och skapa e-postgrupper i
samband med det nya communityt (Nej)

345

Alla medlemmar på Sobernet ska automatiskt få E-nytt (Nej)

346

Minska Motdrag från åtta till sex nr/ år (Ja)

347
348

Annons i Motdrag om att man kan avsäga sig prenumerationer om det finns fler medlemmar i samma
hushåll (Ja)

349

Skrivarkurser (Ja)

350

Marknadsföra prenumerationer på Motdrag (Ja)

351

Betala medlemsavgiften via Internet (Nej, men SMS)

352

Revidering av demokratiplattform i språk och sak (Nej)
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Förbundsstyrelsens tabeller och sammanställningar 2009-2010
Styrelsen
Sedan kongressen 2009 i Göteborg har UNF:s förbundsstyrelse haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Utbildningsledare
Ledamöter

Vidar Aronsson, Stockholm
Linda Engström, Umeå
Lina Boberg, Umeå
Therese Johansson, Sandviken
Oskar Jalkevik, Stockholm
Maik Dünnbier, Örebro
Simon Brehmer, Jönköping
Jonas Lundquist, Piteå/Uppsala
Lisa Forsström, Jönköping
Adrian Manucheri, Borås
Karin Melbin, Göteborg

Riksstyrelsen
Ordförande Vidar Aronsson och kassör Therese Johansson har varit UNF:s representanter vid riksstyrelsemöten. Linda Engström och Oskar Jalkevik
har fungerat som ersättare.
Arbetsutskott
Arbetsutskottet har bestått av Vidar Aronsson (sammankallande)(ersättare Linda Engström), Therese Johansson(ersättare Lisa Forsström), Lina
Boberg (ersättare Maik Dünnbier), Simon Brehmer (ersättare Jonas Lundquist) och Karin Melbin (ersättare Adrian Manucheri). Generalsekreteraren
har varit handläggare.
Förbundsstyrelsens sammanträden
Under 2009 hade förbundsstyrelsen tio protokollförda sammanträden, och under 2010 har det varit åtta. Arbetsutskottet har haft fyra protokollförda
möten under 2009 och fyra under 2010.
Revisorer
På kongressen 2009 valdes Anders Ringnér och Hanna Rönnmark som revisorer. Till revisorssuppleanter valdes Lars Halvarsson och Ellinor Eriksson.
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Utskott
Tidigt i mandatperioden valde styrelsen att arbeta i utskott och nedan syns vilka medlemmar som respektive utskott hade under mandatperioden.

Fältgrupp
Linda Engström
(sammankallande)
Therese Johansson
Lisa Forsström
Oskar Jalkevik
Jonas Lundqvist
Tjänsteman: Terese
Lindholm

Internationellt
Adrian Manucheri
(sammankallande)
Karin Melbin
Sofia Elstig (till hösten
2010)
Anja Karinsdotter (till
hösten 2010)
Rasmus Källström
Linn Heiel Ekeborg (från
hösten 2010)
Maik Dünnbier (från våren
2011)
Tjänsteman: Linnea
Manzanares

Politik
Vidar Aronsson
(sammankallande)
Maik Dünnbier
Lina Boberg
Joakim Book Jönsson
Niklas Christerson
Tjänsteman: Johnny
Foglander

Sociala
Karin Melbin
(sammankallande)
Adrian Manucheri (till
hösten 2010)
Gabriella Franzén
Rebecca Jansson (till
hösten 2010)
Andrea Holm
Linda Engström (från
hösten 2010)
Tjänsteman: Dennis
Karlsson

Förebygg
Simon Brehmer
(Sammankallande tills
hösten 2010)
Lisa Forsström
(sammankallande sedan
hösten 2010)
Jonas Lundqvist
Vidar Aronsson
Alva Lindenbaum
Simon Tullstedt (till
sommaren 2010)
Tjänsteman: Terese
Lindholm

Förbundsstyrelsen har förutom ovanstående utskott även tillsatt följande arbetsgrupper: Intern kommunikation, Extern kommunikation,
Finanskommittén, Bildningsutredning, Mångfald, Summercamp, Arbetsplan, Budget samt GPS-gruppen (Grundsatser, program och stadgar). Varje
distrikt har även fått en fadder från förbundsstyrelsen utsedd till sig.
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Anställda av UNF-förbundet

Följande personer har varit anställda under 2009 och 2010
Kanslipersonal
Namn

Roll

Tengström, Tobias
Bjordal, Espen
Skiöld, Lisa
Hedström, Felicia
Staav, Lina biträdande
Lindholm, Terese
Svensson, Nina
Wendahl, Philip
Eriksson, Aron
Lavesson, Andrea
Folkesson, Jobjörn
Wallin, Cecilia
Abrahamsson, Karin
Jonasson, Andreas Ali
Lundgren, Elin
Wetterström, Astrid
Karinsdotter, Anja
Tullstedt, Simon
Wergelius, Dan
Foglander, Johnny
Karlsson, Dennis
Jakupovic, Elma

Administrativ sekreterare
Biträdande generalsekreterare
Generalsekreterare
Chefredaktör Motdrag, tjänsteledig från juli 2009 till maj 2010
Generalsekreterare
Fältkonsulent till augusti 2009, därefter Biträdande generalsekreterare.
Drogpolitisk sekreterare
Drogpolitisk sekreterare
Biträdande generalsekreterare
Generalsekreterare
utvecklare av Dusten
Drogpolitisk sekreterare
vikarierande Chefredaktör för Motdrag
Administrativ sekreterare
Generalsekreterare, tjänstledig från augusti 2010
Biträdande generalsekreterare till februari 2010. Generalsekreterare från augusti 2010
Kampanjledare Fake Free
Kampanjledare Fake Free
Projektledare för Fake Free
Pressekreterare
Biträdande generalsekreterare
Strategisk kommunikatör
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Började

Slutade

2001-05-04
2002-06-10
2004-06-10
2005-12-19
2006-09-27
2007-04-23
2007-09-01
2007-11-19
2008-09-22
2008-10-13
2009-01-08
2009-02-16
2009-07-01
2009-07-06
2009-08-17
2009-08-17
2009-09-01
2009-09-01
2010-01-27
2010-02-15
2010-02-15
2010-09-01

2009-07-26
2009-07-31
2009-08-10
2009-08-31
2010-08-30
2009-01-31
2010-01-18
2009-08-31
2009-06-30
2009-08-20
2010-05-31
2010-08-16
2010-08-31
2010-08-13

Fältkonsulenter:
Namn
Hansson, Mikael
Andersson, Kamilla
Bargell, Sara
Leo, Daniel
Amin, Ahmed
Askmar, Elinor
Hallin, Jonas
Gredeson, Ann-Sofie
Axelsson, Daniel
Enlöf (Grönberg Bjurén), Magdalena
Hedberg, Alexander
Somo, Samuel
Mörtberg, Sara
Kihlström, Lona
Erbro, Fredrik
Rantatalo, Johanna
Högberg, Patrik
Hagman, Jessica
Hjortman, Roberth
Hermansson, Hugo
Ramirez, Enver
Åsander, Madeleine
Bjurberg, Helena
Lund, Theresa Nathalie
Issa Khajo, Paula
Eriksson, Ellinor
Paso, Festim
Blomfeldt, Tobias

Distrikt
Dalarna
Västernorrland
Västerbotten
Värmland/Örebro
Gävleborg
Göteborg
Norrbotten
Södermanland/Östergötland
Kalmar/Kronoberg
Jämtland
Göteborg
Jönköping
Östergötland/Södermanland
Gotland
Örebro
Stockholm
Älvsborg/Skaraborg
Värmland/Örebro
Skåne
Kronoberg
Göteborg
Stockholm
Jämtland
Göteborg
Göteborg
Gävleborg
Kalmar
Norrbotten

Började
Slutade
2004-05-31 2010-06-30
2004-08-02
2004-11-29
2006-01-24
2007-01-30
2010-01-15
2007-03-01
2010-01-31
2007-03-07
2010-01-22
2007-08-01
2007-10-15 2009-06-30
2007-11-08 2009-05-31
2008-01-14
2009-12-31
2008-03-01
2008-08-13
2010-11-05
2008-08-13 2009-06-30
2008-08-13 2009-08-13
2008-09-10 2009-02-27
2008-11-03
2008-11-03
2010-01-31
2009-01-01
2009-01-07
2009-03-15
2009-04-06 2010-10-24
2009-05-25
2009-08-17
2009-08-24
2010-12-31
2009-09-03
2010-05-31
2010-01-12
2010-02-01
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Frank, Andreas
Alnazar, Haval
Weststrand, Elin
Koggdal, Sabina
Karelius, Matilda
Persson, Mikaela
Carlén, Louise

Gävleborg
Göteborg
Värmland/Örebro
Jönköping
Dalarna
Stockholm
Östergötland/Södermanland

2010-02-01
2010-02-01
2010-02-22
2010-08-16
2010-08-23
2010-11-11
2010-11-25
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2010-07-31
2010-12-10

Representation
I följande styrelser och samarbetsorgan har personer representerat UNF, antigen genom stadgebundna val eller genom nomineringar:
Styrelsen för Sverige Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor
Vidar Aronsson.
Internationella rådet, IOGT-NTO-rörelsens internationella instituts styrelse
Anja Karinsdotter, Karin Melbin och Salam Kaskas.
Styrelsen för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
Vidar Aronsson.
Styrelsen för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
Vidar Aronsson från 2009.
IOGT-NTO-rörelsens kursgård Saxenborgs ekonomiska förening
Under 2009 satt Jonas Lundqvist som suppleant. Robert Damberg och Peter Andersson var ordinarie.
Under stämman i maj 2010 valdes, utsedda av UNF, Ulrika Jansson som ordförande och Therese Johansson som ersättare.
Styrelsen för Nordiska Godtemplarungdomsrådet (Nordgu)
Martin Winnfors som vice ordförande från 2008 till sommaren 2010. Sommaren 2010 valdes Martin Winnfors som ordförande samt Jimmie Norberg
som ledamot.
Styrelsen för Active
Gabriella Franzen satt som ledamot fram till sommaren 2010. Sommaren 2010 valdes Andrea Lavesson in som ordförande.
Styrelsen för Föreningen Gemensam Framtid (arrangerar URIX)
Under 2008-2009 har Vidar Aronsson varit ordinarie ledamot och Susanna Odin som suppleant.
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Medlemskap i andra organisationer
UNF har under 2009 och 2010 varit medlem i följande internationella och nationella organisationer:
Nykterhetsrörelsen
IOGT International
Active – Sobriety, Friendship and Peace
Nordiska Godtemplarungdomsrådet, Nordgu
Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN
Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV
Våra Gårdar
Övriga drogrelaterade organisationer
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Internationella organisationer
Forum Syd (gemensamt med övriga rörelsen)
NordAN
European Alcohol and Health Forum, EAHF
Övriga organisationer
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU
Föreningslivets Samarbetsorgan för Fond- och Sparfrågor. FSFS
Arbetsgivaralliansen
Nätverket Kön spelar roll
Föreningen Gemensam Framtid (URIX) (UNF utträdde 2009)
SAMBA (utträde 2010)
SECTOR 3 (inträde 2009)
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Medlemmar
Medlemstal totalt

betalande medlemmar

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

4 012
3 950
3 998
4 453
4 248
3 859
3 955
4 080
4340
4323

7 011
6 540
6 822
7 087
7 108
6 210
6 550
6 767
7408
7751

Rekryteringar – nya medlemmar
2 845
2 528
2 680
3 050
2 667
2 090
2 809
3 103
3304
3100
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Nybildade föreningar under 2009 och 2010
Stockholm

01D6441 UNF Antithesis Promotions, Haninge 2009-07-17
01D6450 UNF STHLM, Stockholm
2009-11-19
01D6470 UNF Chill-Kai, Stockholm
2010-09-24

Uppsala

03D6459 UNF Tillsvidare, Östhammar

2010-05-26

Södermanland

04D6468 UNF Eskilstuna SXE

2010-09-21

Jönköping

06D6423 UNF Chill, Skillingaryd
06D6425 UNF Ett namn, Nässjö
06D6429 UNF Björnliga, Gislaved
06D6431 UNF Svarta handen, Jönköping
06D6434 UNF Panycakes, Gnosjö
06D6436 UNF Siccus, Jönköping
06D6178 UNF Rednecks, Värnamo
06D6382 UNF Buttercups, Sävsjö
06D6442 UNF Ninjas vänner, Jönköping
06D6449 UNF Rusty,
06D6463 UNF Brainstormers
06D6464 UNF Styrätt
06D6461 UNF Scratch
06D6460 UNF Bulldogs
06D6469 UNF Traskarna
06D6475 UNF LFM, Mullsjö
06D6476 UNF Tadaima, Jönköping

2009-02-12
2009-02-24
2009-03-30
2009-05-12
2009-06-22
2009-06-22
2009-10-26 (reorg)
2009-10-27 (reorg)
2009-10-27
2009-10-28
2010-05-25
2010-05-25
2010-05-26
2010-05-25
2010-09-22
2010-11-12
2010-09-23
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Kronoberg

07D6455 UNF Hollow Darkness
07D6466 UNF Mistelås, Mistelås

2010-01-26
2010-06-08

08D6452 UNF Torsås, Torsås
08D6456 UNF Desert Plained, Mönsterås
08D6471 UNF 18+ Kalmar, Kalmar
08D6474 LAN TEMA, Kalmar
08D6485 Ebba Kjellber, Mönsterås
08D6486 Namnlösa Mönsteråsare, Mönsterås
08D6487 Mönsterås Nykteristerna, Mönsterås
08D6488 Guds Barn, Mönsterås
08D6489 American, Mönsterås
08D6490 The Liik, Mönsterås
08D6491 Randomnissarna, Mönsterås
08D6492 Svemanda, Mönsterås
08D6493 The Coca-Colas, Mönsterås
08D6494 The Joint, Mönsterås

2010-01-10
2010-02-22
2010-09-28
2010-12-01
2010-12-03
2010-12-03
2010-12-03
2010-12-03
2010-12-03
2010-12-03
2010-12-03
2010-12-03
2010-12-03
2010-12-03

Skåne

11D6448 UNF Båstad EP1C, Båstad
11D6458 UNF Mitt Skåne, Höör
11D6480 UNF Tigers/Dansgrupp

2009-10-28
2010-05-26
2010-11-15

Halland

13D6443 UNF Kungsbacka
13D6444 UNF Halmstad

2009-10-27
2009-10-27

Göteborg

14D6422 UNF MKUC, Göteborg
14D6427 UNF Hiphop 2, Göteborg
14D6437 UNF Crea Forza, Göteborg
14D6445 UNF FC Majorna
14D6462 UNF Goff , Uddevalla
14D6477 UNF Arete, Göteborg

2009-02-12
2009-03-30
2009-06-22
2009-10-27
2010-05-26
2010-09-06

Kalmar
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Älvsborg

15D6432 UNF Alltid xtra redo, Borås

2009-05-12

Skaraborg

16D6430 UNF Mk Ledarna, Vara
16D6438 UNF Forgetmeey, Vara
16D6454 UNF Lynx, Skövde
16D6473 UNF Chokladmosstårta, Falköping

2009-05-27
2009-06-22
2010-01-25
2010-12-21

Värmland

17D6435 UNF Gunnar, Karlstad
17D6447 UNF Status, Karlstad
17D6478 UNF Råda, Råda
17D6482 UNF Dödsätarna, Karlstad

2009-06-22
2009-10-27
2010-10-30
2010-12-21

Örebro

18D6479 UNF Vegonätverket, Örebro

2010-12-18

Västmanland

19D6387 UNF Fotball friends GIF, Västerås
19D6388 UNF Fotball friends IFK, Västerås

2009-02-12 (reorg)
2009-02-12 (reorg)

Dalarna

20D6451 UNF Leksand

2009-12-09

Västernorrland

22D6465 UNF PWND, Fränsta

2010-05-26

Västerbotten

24D6426 UNF Stepp on stones, Umeå
24D6428 UNF …of doom, Skellefteå
24D6453 UNF Rumpnissarna, Umeå

2009-03-12
2009-03-30
2010-01-10

Norrbotten

25D6439 UNF Brothers, Luleå
25D6446 UNF Arctic Arena, Lule
25D6481 UNF Heatons Fanclub, Arvidsjaur
25D6483 UNF Project X, Luleå

2009-06-22
2009-10-27
2010-10-15
2010-12-22
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Aktiva föreningar
År
Antal föreningar
2001
92
2002
119
2003
108
2004
121
2005
135
2006
120
2007
120
2008
118
2009
100
2010
142
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Utbildningsverksamhet
Vid samarrangemang anges UNF-deltagare
2009

Kurser och konferenser
Höjdaren Drogpolitik, steg 1
Kongressförfest
Höjdaren Drogpolitik steg 2
Global ambassadörsutbildning
Skrivarkurs,
Region norr DSS
Region syd DSS
Arrangörskurs med pepphelg
Höjdaren Drogpolitik steg 3
Unga ideella ledare (DO-nätverk)
Kongress – Läger
Kongress – Verkstäder
Höjdarresan Kambodja
Julkurs,

2009-02-06—08
2009-03-27—29
2009-04-03—05
2009-04-17—19
2009-04-17—19
2009-04-24—26
2009-04-24—26
2009-05-01—03
2009-05-15—17
2009-05-17—19
2009-07-08—12
2009-07-08—12
2009-10-27—2009-11-09
2009-12-22--28

Stockholm
13 deltagare
Kärsögården
50 deltagare
Stockholm
11 deltagare
Göteborg
24 deltagare
Tollare
8 deltagare
Sundsvall
22 deltagare
Växjö
43 deltagare
Stockholm
40 deltagare
Bryssel
12 deltagare
Göteborg
17 deltagare
Göteborg
93 ink ledare
Göteborg
134 deltagare
Kambodja
9 deltagare
Predazzo, Italien 27 deltagare

2009-07-19—2

Albanien

Övriga arrangemang
Activeläger

Inställda kurser:
Samling för socialt arbete Peepshelg
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5 deltagare

2010

Kurser och konferenser
Arrangörskurs
Distriktsstyrelsesamling syd
Distriktsstyrelsesamling norr
Presskurs
UNFaren på nätet
DO-nätverk
DK-nätverk
Höjdaren (kamratstöd)
Förbundssamling
Julkurs
FakeFree TWO

2010-08-20—22
2010-04-23—25,
2010-04-23—25,
2010-03-12—14
september- oktober
2010-05-21—23
2010-05-21—23
2010-02-26—2010-05-18
2010-09-24—26
2010-12-17—27
2010-06-12—13

Wendelsberg
Jönköping
saxenborg
Stockholm
på nätet
Göteborg
Göteborg
Stockholm
Åre
Österrike
Örebro

25 deltagare
65 deltagare
45 deltagare
16 deltagare
8 deltagare
19 deltagare
13 deltagare
14 deltagare
110 deltagare
30 deltagare
25 deltagare

2010-03-16
2010-07-31—2010-08-07

Stockholm
Fredrikstad, Norge

Övriga arrangemang
Grundutbildning (personal)
Activeläger

Inställda kurser
SummerCamp
Skrivarkurs
Höjdaren förebygg
Internationell på nätet
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5 deltagare
ca 40 deltagare

Studiecirkelverksamhet – genomförda i samarbete med studieförbundet NBV
År
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Antal cirklar
374
289
202
158
221
194
121
93
136
154
296
202

Antal timmar
10 538
9 339
6 451
5 332
8 707
7 369
7 289
4 823
3 777
5 502
1 186
744

Antal deltagare
2 225
1 726
1 270
904
1 149
1 071
687
536
589
597
10 551
5 618
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PUNKT 7A
Historieutskottets yttrande nr 3 angående verksamhetsberättelsen för UNF
2009-2010
Vi har granskat verksamhetsberättelsen för UNF 2009-2010 som vi anser har varit lite otydlig på vissa
punkter, samt att de statistiska resultat som redovisas, inte är helt representativt för de faktiska
förändringarna. Vi ställer oss också frågande till om förbundsstyrelsen verkligen fokuserat tillräckligt
på att öka betalningsfrekvensen, som varit ett stort mål i arbetsplanen, då resultatet visar att den totala
betalningsfrekvensen har sjunkit till 56 % 2010, jämfört med 60 % 2009, när målet var att höja
betalningsfrekvensen till 70 %. Vi tycker även att det är tråkigt att FS inte lyckats göra en djupare analys
av arbetsplanens punkter för att underlätta förståelse för det arbete som tidigare har utförts. En analys
som borde bifogats till verksamhetsberättelsen.

På det stora hela ser dock verksamhetsberättelsen bra ut och

Historieskottet föreslår därför kongressen besluta

Att

lägga verksamhetsberättelsen 2009-2010 till handlingarna.
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PUNKT 7B

Förbundsstyrelsens jämställdhetsbokslut 2007-2011
På kongressen 2007 antog kongressen Förbundsstyrelsens förslag nr 12 angående Jämställd
organisation 2011. Utgångspunkten för det förslaget var att det finns patriarkala strukturer i
samhället som även präglar UNF och att killar och tjejer därmed deltar i UNF på olika villkor.
Detta syftar till exempel på könsfördelningen mellan ombuden på kongresserna,
könsfördelningen mellan poster som ordförande, kassör och sekreterare i organisationens alla
styrelser samt hur fördelningen ser ut i intresse och aktivitet i förhållande mellan kön och
verksamhetsområden i UNF.
Förbundsstyrelsen är stolt över att presentera detta jämställdhetsbokslut.

Förbundsstyrelsen förslår kongressen besluta
Att

notera förbundsstyrelsens jämställdhetsbokslut 2007-2011

Att

ge kommande förbundsstyrelse i uppdrag att fortsätta arbeta med målen i Jämställd
organisation 2011

Att

icke uppfyllda mål ska följas upp på kongressen 2013.
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PUNKT 7B

Jämställdhetsbokslut 2011
Förbundsstyrelsen som satt 2007-2009 jobbade med jämställdhet på flera sätt men i princip inte alls
med målen i Jämställd organisation 2011 som antogs av kongressen 2007. Detta gör att det
jämställdhetsbokslut som lämnas till kongressen 2011 inte på något sätt är helt tillfredsställande men
visar hur nuvarande förbundsstyrelse har jobbat med frågorna för att nå målen under denna
mandatperiod.
Nuvarande förbundsstyrelsen har fokuserat på att jobba med likabehandling där funktionalitet,
etnicitet, ålder och kön är några av de parametrar som inkluderats i arbetet. Vi anser att för att
åstadkomma reella förändringar ska kön inte betraktas isolerat utan tillsammans med andra
parametrar som avgör allas lika förutsättningar att delta. Detta gör att jämställdhet som fråga inte fått
ensamt fokus utan snarare varit en del av att förbättra inkluderingen i hela organisationen, oavsett
grupptillhörighet.
I detta bokslut redovisas statistik över hur kön och ibland även ålder spelar roll för poster inom
styrelser samt resultat för det arbete som gjorts under respektive mål som antogs av kongressen 2007.

Förbundsstyrelsen drar följande slutsatser:
•
•
•

•
•
•

•

Medlemsbasen består av fler tjejer än killar.
De senaste tio åren har könsfördelningen i FS varit jämn. I de fall styrelsen haft ett udda antal
ledamöter har killarna varit i majoritet.
I distrikt där det är fler tjejer som är aktiva är det fler tjejer som sitter i distriktsstyrelserna och
tvärtom i distrikt där det är fler killar som är aktiva. Det en jämn fördelning mellan könen
baserat på alla distriktsstyrelser totalt sett.
Tjejer har över tid haft fler ordförandeposter än killarna i distrikten. Det finns också fler tjejer i
organisationen men detta speglar inte av sig på förbundsnivå.
På föreningsnivå är det fler killar som totalt sett sitter i en föreningsstyrelse. Killarna är i
majoritet på alla poster utom sekreterarposten där tjejerna är överrepresenterade.
Det skiljer sig mycket i landet över hur det jobbas med jämställdhet. Vissa jobbar med det
väldigt aktivt, andra inte alls, några jobbar inte med parametern kön överhuvudtaget och har
ett mer individualistiskt perspektiv.
Utifrån detta ser förbundsstyrelsen att jämställdhet fortsättningsvis behöver vara en fråga som
prioriteras samtidigt som det ingår i det övriga likabehandling- och inkluderingsarbetet.
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PUNKT 7B
MÅL och ÅTGÄRDER för
2011, antagna 2007
Från och med 2010 och
framåt ska 90 % av UNF:s
styrelser på alla nivåer ha
en jämn könsfördelning
(40-60 % av samma kön)

RESULTAT av arbetet 2007-2011
De 10 senaste åren har förbundsstyrelsen i 4 av 5 fall haft en
jämn könsfördelning.
Under 2010 hade 12 av distriktsstyrelser en jämn
könsfördelning, 10 hade det inte. Totalt i organisationen var
fördelningen 52 % tjejer och 48 % killar i distriktsstyrelserna.
Bland distriktsordföranden står tjejerna för 66 % och killarna
för 34 % av uppdragen 2007-2011.
På föreningsnivå är detta inte mätt per styrelser utan bara
totala antalet personer med ett förtroendeuppdrag. På
föreningsnivå så var det jämt fördelat över alla poster och
totalt sätt.

Se bilaga för detaljer
Förbundet utvecklar
Rutiner för detta är inte utvecklat än men insamling av
rutiner för att mätbara
information och data har påbörjats. Förbundet har valt att
fokusera på distrikt. Detta av flera anledningar. En är att
data kring jämställdhet
från föreningar och
distrikten är lättare att följa upp samt har mer säkerställda
siffror att analysera utifrån, en annan är att föreningsformen
distrikt tas fram från och
med 2007 genom
på många ställen bygger på att göra saker med likasinnade och
därmed finns vissa könsseparerade föreningar. Detta behöver
medlemsregistret och
inte vara något dåligt och vi ser inget egenvärde i att alla
årsrapporterna.
föreningar har jämn könsfördelning. På förbunds- och
distriktsnivå är det dock viktigt att en jämn könsfördelning
finns och sammanfattningsvis så finns det mycket att jobba på
vad gäller distriktsstyrelser.
Vi ska ständigt mäta hur
Under 2011 genomfördes jämställdhetsmätningar på
delaktighetsskapande våra distriktsårsmötena. Resultatet av detta har ännu inte hunnit
årsmöten är. Vi sätter
sammanställas .
rutin på att följa upp och
utvärdera våra förenings- Någon nationellt ansvarig har inte utsett, däremot har sociala
och distriktsårsmöten
utskottet ägt denna fråga tillsammans med mångfaldsgruppen
samt kongressen. En
som jobbat med likabehandling.
nationell ansvarig ska
utses för att följa upp och Förbundsstyrelsen har inte jobbat med jämställdhet på
se till att projektet blir
föreningsnivå överhuvudtaget och istället medvetet satsat på
verklighet. Kreativa och
distrikten. Under distriktsårsmötena 2010 användes kreativa
demokratiska
demokratiska mötesformer på 59 % av distriktsårsmötena.
mötesformer genomförs
2011 användes kreativa demokratiska mötesformer på 71 % av
2008. Delrapport kring
distriktsårsmötena. På kongresserna 2007 och 2009 har
detta presenteras inför
påverkanstorg blandats med plenumförhandlingar.
kongressen 2009.
Under merparten av Förbundsstyrelse möten har talartid och
inlägg mätts och därefter har gruppen analyserat resultatet för
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att jobba med åtgärder. Killarna har pratat något mer än
tjejerna men skillnaderna är små. Den stora skillnaden har
varit mellan nya och gamla ledamöter i hela förbundsstyrelsen
UNF ska tydligare
Genusaspekten har lyfts fram vid olika tillfällen ofta kopplat
synliggöra genusaspekter i till våld och hur det begränsar kvinnor. Pressmeddelande har
den alkoholpolitiska
bland annat skickats ut om:
diskussionen.
-Alkoholnormen straffar unga kvinnor
- Tjejer dricker mer jämfört med killar
UNF:s
Runt om i landet finns flera medlemmar som är intresserade av
jämställdhetsarbete ska
jämställdhet och aktivt arbetar med denna fråga lokalt. Det har
genomsyra och vara en
genomförts ett antal arrangemang med fokus på jämställdhet.
naturlig del av vår
På andra ställen jobbas det med attityder eller att inte
verksamhet
kategorisera arbetet utifrån kön. I hälften av distrikten har det
inte jobbats aktivt med jämställdhet över huvudtaget.
Varje år ska UNF ta fram
Under 2011 påbörjades arbetet med att ta fram ett index
ett jämställdhetsindex
baserat på bland annat historiska data per 31 december varje år.
som ska delges samtliga
nivåer inom
2010-12-31 var UNF:s jämställdhetsindex 8,67.
organisationen från och
Detta baseras på följande parametrar som mäter
med 2007.
könsfördelningen inom UNF:
- bland kongressombud
- i distriktsstyrelser
- bland föreningsordföranden
- i förbundsstyrelsen
- bland personal i tjänst
- bland medlemmar totalt i organisationen

Våra krav på jämställdhet
gäller även för de
samarbetsorganisationer,
styrelser och institutioner
som UNF äger eller är en
del av, som våra
folkhögskolor,
lotteriverksamheten, III,
NBV och Våra Gårdar.
Även på dessa ställen
måste UNF bevaka att
jämställdhetsfrågorna
genomsyrar
verksamheten.

Se bilaga
När nuvarande förbundsstyrelse tog vid jämställdhetsarbetet
var det kraftigt eftersatt vilket gör att detta mål inte
prioriterats att uppnå. Våra Gårdar har mål om ledarskap och
jämställdhet i sin arbetsplan och alla övriga har
jämställdhetspolicys som de utgår från.

UNF har en bit kvar att vandra för att vara en jämställd organisation. Det finns fortfarande könsroller i
samhället som påverkar hur jämställdheten ser ut i UNF. Hela organisationen måste aktivt verka för att
strukturer i samhället inte påverkar killar och tjejers möjlighet till delaktighet och inkludering i UNF.
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Sammanställning av data baserat på kön och ålder 2001-2011, UNF
Förbund 2001-2011
Kön
Killar
Tjejer
Klädda poster
Killar
Tjejer
Ordförande
Killar
Tjejer

Antal gånger distrikt som
varit representerade i FS
Gävleborg
Östergötland
Jämtland
Dalarna
Västerbotten
Älvsborg
Örebro
Uppsala
Göteborg & Bohuslän
Skaraborg
Kronoberg
Blekinge
Skåne
Norrbotten
Västernorrland
Stockholm
Gotland
Jönköping
Halland
Västmanland
Värmland
Södermanland
Kalmar

Antal Procent Ålder
35
56%
22,2
27
44%
22,5

14
12

54%
46%

23,9
22,8

4
1

80%
20%

23,0
24,0

Distriktsordföranden 2007-2011
Kön
Killar
Tjejer

Antal Procent Ålder
36
34%
20,7
69
66%
19,7

Medlemmar 2008-2011
Kön
2010-12-31 Killar
Tjejer
Totalt

Antal Procent Ålder
3757
48%
3993
52%
7750
100% 16.5 år

2009-12-31 Killar
Tjejer
Totalt

3554
3852
7406

48%
52%
100% 16.4 år

2008-12-31 Killar
Tjejer
Totalt

3047
3720
6767

45%
55%
100% 16.4 år

10
9
6
6
5
5
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Färgförklaring:
Ljusgrön=könsfördelning 40/60
Mörkröd=könsfördelning sämre än 40/60
Mörklila=killar
Ljusblå=tjejer
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Sammanställning av data från förbundsstyrelserna 2001-2011

Namn

Ålder Distrikt

Tjejer i Killar i
FS
Totalt

Snittålder FS

Procent
Tjejer

Procent
Killar

2009-2011
Vidar Aronsson
Linda Engström
Therese Johansson
Lina Boberg
Oskar Jalkevik
Maik Dünnbier
Jonas Lundquist
Lisa Forsström
Karin Melbin
Simon Brehmer
Adrian Manucheri

21
23
26
22
25
25
25
19
23
20
19

Kronoberg
Västerbotten
Gävleborg
Gävleborg
Dalarna
Örebro
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Jönköping
Älvsborg

22,5

5

6

11

45%

55%

Robert Damberg
Salam Kaskas
Therese Johnasson
Vidar Aronsson
Jennifer Oskarsson
Jonas Lundquist
Linda Engström
Sanna Odin
Oskar Jalkevik
Mi Larsson
Jon-Erik Flodin
Sergio Manzanares

25
25
24
19
22
23
21
22
23
20
23
24

Östergötland
Örebro
Gävleborg
Kronoberg
Jämtland
Uppsala
Västerbotten
Skaraborg
Dalarna
Östergötland
Gävleborg
Gävleborg

22,6

6

6

12

50%

50%

2007-2009
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Namn

Ålder Distrikt

Tjejer i Killar i
FS
Totalt

Snittålder FS

Procent
Tjejer

Procent
Killar

2005-2007
Robert Damberg
Hanna Rönnmark
Jon-Erik Flodin
Therese Johnasson
Andreas Ericsson
Marie Lindmark
Sofia Ivarsson
Peter Andersson
Sofia Hallbert
Oskar Jalkevik
Salam Kaskas
Sergio Manzanares
Carina Boman
Leonard Axelsson

23
24
21
22
25
20
23
23
23
21
23
22
24
22

Östergötland
Västerbotten
Gävleborg
Gävleborg
Jämtland
Norrbotten
Dalarna
Östergötland
Göteborg och Bohuslän
Dalarna
Örebro
Gävleborg
Skåne
Halland

22,6

7

7

14

50%

50%

Teresia Pedersen
Erik Wagner
Björn Berglin
Mattias Ravander
Marcus Karlsson
David Persson
Camilla Berner
Robert Damberg
Andreas Holmberg
Sofia Ivarsson
Nina Svensson
Björn Jönsson
Erik Wiklund

24
22
22
19
22
23
25
21
24
21
23
22
18

Älvsborg
Älvsborg
Jämtland
Östergötland
Östergötland
Gävleborg
Skaraborg
Östergötland
Västerbotten
Dalarna
Göteborg och Bohuslän
Blekinge
Jämtland

22,0

4

9

13

31%

69%

2003-2005

65

Namn

Ålder Distrikt

Tjejer i Killar i
FS
Totalt

Snittålder FS

Procent
Tjejer

Procent
Killar

2001-2003
Morgan Öberg
Marlene Sandqvist
Marcus Karlsson
Mikael Lindström
Teresia Pedersen
Elin Lundgren
Rebecca Lindberg
Erik Wagner
Andrea Lavesson
Björn Jönsson
Kenneth Hultgren
Anton Hull

23
20
20
25
22
23
23
20
20
20
26
20

Stockholm
Gotland
Östergötland
Jämtland
Älvsborg
Gävleborg
Dalarna
Älvsborg
Skåne
Blekinge
Jämtland
Östergötland

21,8

5

66

7

12

42%

58%

Sammanställning av data från distriktstyrelserna 2007-2011

Distrikt
2011
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg&Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Tjejer i
DS

Killar i
DS
3
3
3
6
2
3
3
3
1
3
4
3
4
1
4
3
7
3
1
4
2
3
2
15

Procent
Tjejer

Totalt
4
4
2
2
5
6
4
5
6
4
3
2
3
6
2
6
2
5
2
3
3
2
4
19

7
7
5
8
7
9
7
8
7
7
7
5
7
7
6
9
9
8
3
7
5
5
6
34

Procent
Killar
43%
43%
60%
75%
29%
33%
43%
38%
14%
43%
57%
60%
57%
14%
67%
33%
78%
38%
33%
57%
40%
60%
33%
44%

Distriktsordförande
57%
57%
40%
25%
71%
67%
57%
63%
86%
57%
43%
40%
43%
86%
33%
67%
22%
63%
67%
43%
60%
40%
67%
56%

Alva Lindebaum
Anna Eriksson
Sara Karlsson
Lina Jacobsson
Marcus Artursson
Nils Vreman
Simon Olsson
Markus Strömbom
Emelina Olofsson
Markus Andersson
Jessica Stridh
Hilma Svedberg Wennerlund
Alexandra Noren Eilersten
Vendela Hägg Wass
Natalie Harila
Simon Winnfors
Camilla Lindh
Josefine André
Christoffer Nyberg
Sofia Lundell
Sten Strandberg
Amanda Nordenberg
Jesper Eriksson
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Antal år som
vald DO

Ålder
21
18
18
20
19
17
22
25
14
26
19
19
21
15
22
19
28
21
26
18
24
18
18

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
1
2
1
2
1
1

Tjejer DO
Killar DO

14
9

Snittålder Totalt DO
Snittålder Tjejer DO
Snittålder Killar DO

20,3
19,4
21,8

Snittår som vald DO

1,3

Distrikt
2010
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg&Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Tjejer i
DS

Killar i
DS
3
3
5
5
2
2
3
3

Procent
Tjejer

Totalt
3
4
1
2
5
6
4
2

6
7
6
7
7
8
7
5

Procent
Killar
50%
43%
83%
71%
29%
25%
43%
60%

50%
57%
17%
29%
71%
75%
57%
40%

Antal år som
vald DO

Distriktsordförande

Ålder

Jimmy Karlsson
Anna Thor
Andrea Holm
Lina Jacobsson
Johanna Fransson
John Kraft
Sanna Wiede
Hedvig Strömbom

23
17
23
19
20
20
21
20

1
2
4
1
1
2
1
1

25
18
22
21
23
24
18
23
24
25
21
21
20
18

1
1
2
1
2
1
2
1
3
1
3
1
2
1

Per Bengtsson (iogtkille)
2
5
2
3
2
2
4
2
6
1
4
3
5
3
70

6
0
3
4
3
3
5
2
2
2
1
2
2
3
65

8
5
5
7
5
5
9
4
8
3
5
5
7
6
135

25%
100%
40%
43%
40%
40%
44%
50%
75%
33%
80%
60%
71%
50%
52%

75%
0%
60%
57%
60%
60%
56%
50%
25%
67%
20%
40%
29%
50%
48%

Markus Andersson
Jessica Johansson
Jarkko Tauriainen
Linnea Lomander
Rasmus Åkesson
Susanne Brink
Simon Winnfors
Linda Adolfsson
Ida Blom
Christoffer Nyberg
Linda Tjälldén
Emma Eliasson
Tove Eriksson
Linnea Granqvist
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Tjejer DO
Killar DO

15
7

Snittålder Totalt DO
Snittålder Tjejer DO
Snittålder Killar DO

21,2
20,7
22,3

Snittår som vald DO

1,6

Distrikt
2009
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg&Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Tjejer i
DS

Killar i
DS

Totalt

DATA SAKNAS

Procent
Tjejer

Procent
Killar

Antal år som
vald DO

Distriktsordförande

Ålder

AnnaMaria Mårtensson
Anna Thor
Andrea Holm
Jenny Karinsdotter
Dennis Karlsson
John Kraft
Niklas Claesson
Alfonsina Lind

20
16
22
22
23
18
17
17

1
1
3
2
4
1
2
1

23
18
21
22
18
17

1
1
1
2
1
2
1

23
20
20
23
19
18

2
1
2
1
1
2

Per Bengtsson (iogtkille)
Therese Jonsson
Emelie Johansson
Jarkko Tauriainen
Josefin Eklund
Rasmus Åkesson
Marina Nilsson
Simon Winnfors

22

Västmanland, do saknas
Ida Blom
Andreas Frank
Linda Tjälldén
Malin Klasgren
Tove Eriksson
Tobias Larsson
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Tjejer DO
Killar DO

14
7

Snittålder Totalt DO
Snittålder Tjejer DO
Snittålder Killar DO

20,0
20,4
19,1

Snittår som vald DO

1,6

Distrikt
2008
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg&Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Tjejer i
DS

Killar i
DS

Totalt

DATA SAKNAS

Procent
Tjejer

Procent
Killar

Distriktsordförande
Johanna Helldén
Sanne Sundström
Andrea Holm
Jenny Karinsdotter
Dennis Karlsson
Lovisa Bengtsson
Niklas Claesson
Lisa Svedjer

Antal år som
vald DO

Ålder
21
18
21
21
22
18
16
17

1
2
2
1
3
1
1
1

24
20
20
21

1
2
1
1

17
17

1
1

22
19
21
21
18
17

1
1
1
1
1
1

Per Bengtsson IOGT
Anna Euström
Peter Wahlbeck
Malin Thorson
Josefin Eklund

Skaraborg DO saknas
Marina Nilsson
Kamilla Dahlström

Västmanland DO saknas
Ida Blom
Soma Saleh
Pontus Hallén
Sten Strandberg
Lisa Forsström
Tobias Larsson

70

Tjejer DO
Killar DO

14
6

Snittålder Totalt DO
Snittålder Tjejer DO
Snittålder Killar DO

19,6
19,6
19,5

Snittår som vald DO

1,3

Distrikt
2008
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg&Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Tjejer i
DS

Killar i
DS

Totalt

DATA SAKNAS

Procent
Tjejer

Procent
Killar

Distriktsordförande
Anna Kerstin Andersson
Sanne Sundström
Andrea Holm
Emma McKeogh
Dennis Karlsson
Vidar Aronsson

Antal år som
vald DO

Ålder

Tjejer DO
Killar DO

12
7

25
17
20
18
21
20

1
1
1
2
2
3

Snittålder Totalt DO
Snittålder Tjejer DO
Snittålder Killar DO

19,5
18,7
20,9

16

1,58

21
19
23
18

1 Snittår som vald DO
1
3
1
1
2

21
17

1
2

18
24
18
18
19
17

1
3
1
1
1
1

Gunilla Nilsson IOGT
My Malmkvist

Per Bengtsson IOGT
Christian Ranevi
Peter Wahlbäck
Stefan Pihlgren
Magnus Heimdahl

Skaraborg DO saknas
Linnéa Blomstedt
Linnea Hansen

Västmanland DO saknas
Linda Henriksson
Sergio Manzanares
Linda Tjälldén
Anna Maria Mårtensson
Sandra Jakobsson
Emma Bergdahl
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Sammanställning av data från styrelserposter och ombud
Föreningsstyrelser 26 april 2011 (innehåller alla
registrerade föreningsstyrelser, kan även vara några
inaktiva)
Föreningsordföringar
Föreningskassör
Föreningssekreterare
Föreningsledamöter inkl v FO
Totalt

Procent Procent
Tjejer Killar Totalt Tjejer
Killar
74
99
173
43%
57%
58
76
134
43%
57%
98
65
163
60%
40%
144
149
293
49%
51%
374 389
763
49%
51%

Distriktsstyrelser 26 april 2011 (2010 års DS:ar)
Distriktsordförande
Distriktskassör
Distriktssekreterare
Distriktsledamöter inkl v DO
Totalt

Procent Procent
Tjejer Killar Totalt Tjejer
Killar
12
8
20
60%
40%
6
11
17
35%
65%
9
12
21
43%
57%
38
28
66
58%
42%
65
59
124
52%
48%

Anmälda ombud kongressen
2007
2009
2011
Totalt

Procent Procent
Tjejer Killar Totalt Tjejer
Killar
73
56
129
57%
43%
52
42
94
55%
45%
56
41
97
58%
42%
181
139
320
57%
43%
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Jämställdhetsindex för UNF baserat på statistik från 2010-12-31

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Procentsats av
vardera kön
50/50
45-49 + 51-55
40-44 + 56-60
35-39 + 61-65
30-34 + 66-70
25-29 + 71-75
20-24 + 76-80
15-19 + 81-85
10-14 + 86-90
0-9 + 91-100
Tjejer antal
Killar antal
Totalt
Tjejer procent
Killar procent

Föreningsordförande

Medlemmar

DS

FS
9

8

8

3993
3757
7750
52%
48%

74
99
173
43%
57%

Kongressombud
Personal Totalt
10
9
8

70
65
135
52%
48%

5
6
11
45%
55%

73

56
41
97
58%
42%

8,67

12
12
24
50%
50%

PUNKT 7B
Historieutskottets yttrande nr 4 angående förbundsstyrelsens
jämställdhetsbokslut 2007-2011
Vi anser att förbundsstyrelsen har genomfört ett tillfredsställande jämställdhetsarbete genom att göra
en kvantitativ kartläggning av hur jämställdheten i organisationen ser ut. Dessutom visar
förbundsstyrelsen att den har en intention att fortsätta med detta. Emellertid noterar vi att ett större
kvalitativt arbete med jämställdhetsfrågor skulle kunna göras och önskar att förbundsstyrelsen
fortsätter att arbeta med detta under följande mandatperiod.

Historieutskottet föreslår därför kongressen besluta

Att

lägga jämställdhetsbokslutet till handlingarna med notering om att vi gärna ser ett mer
aktivt arbete med jämställdhet inom organisationen på ett djupare plan
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FLIK 3

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

PUNKT 8A
Historieutskottets yttrande nr 5 angående redovisning av IOGT-NTO-rörelsens
Internationella Institut för 2009-2010

Historieskottet föreslår kongressen besluta
Att

lägga IOGT-NTO-rörelsens Internationella Instituts årsredovisning avseende år 2009
och 2010 till handlingarna.
Likalydande förslag från IOGT-NTO:s GU och Junis GU
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PUNKT 8B
Historieutskottets yttrande nr 6 angående Kurs- och Samlingslokalsfondens
årsredovisning och revision 2009-2010.
Vi anser att både årsredovisningen och revisionen för åren 2009 och 2010 är korrekta.

Historieutskottet föreslår därför kongressen besluta
Att

lägga dessa dokument till handlingarna.

Förslag med samma innebörd från IOGT-NTO:s GU, UNF:s HU och JUNIS GU i fråga om kursgårds
och samlingslokalfond.
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PUNKT 8C
Historieutskottets yttrande nr 7 angående årsredovisning för Ungdomens
Nykterhetsförbund 2009-2010
Vi anser att både årsredovisningen och revisionen för åren 2009 och 2010 är korrekta.

Historieutskottet föreslår därför kongressen besluta
Att

lägga dessa dokument till handlingarna.
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PUNKT 8D

Granskningsutskottets rapport till
UNF:s kongress i Åre 2011
Granskningsutskottet har bestått av:
Sergio Manzanares (sammankallande)
Niklas Christerson
Jobjörn Folkesson
Mats Heden
Jimmie Norberg (t o m juli 2010)
Jenny Karinsdotter (fr o m oktober 2010)

Granskningsutskottets arbete
Granskningsutskottet som valdes på kongressen i Göteborg 2009 är UNF:s första granskningsutskott
och därför har Granskningsutskottet använt början av sin mandatperiod till att diskutera och slå fast
hur arbetet i utskottet borde se ut. Följande utgångspunkter har därefter legat till grund för vårt arbete:
Granskningsutskottets uppdrag regleras genom UNF:s stadgar (2 kap § 2:15) som fastställdes på
kongressen i Uppsala 2007 och i korta drag handlar uppdraget om att granska förbundsstyrelsens
verksamhet, och undersöka huruvida förbundsstyrelsen följer stadgar, grundsatser och program,
ideologiska program, samt kongressens beslut.
Förbundsstyrelsens verksamhet innefattar: förbundsstyrelsens interna och externa arbete,
förbundskansliet, fältkonsulentsystemet, externa styrelser, samt representationer och medlemskap.
GU:s granskning utgår ifrån de fastställda dokument som kongressen tagit beslut om. Vid de fall det är
frågan om en tolkningsfråga kommer GU även att se över bilagor och diskussioner i bearbetningen till
kongressbeslutet samt principer antagna av kongressen.
Granskningen har skett löpande genom att GU under mandatperioden presenterat fem
proklamationer och i övrigt uppmärksammat förbundsstyrelsen på olika kongressbeslut.
Granskningsutskottet har presenterat sin verksamhet genom en blogg på Dusten och en fan-sida på
Facebook. GU har också tagit emot tips och synpunkter från enskilda medlemmar och anställda. Dessa
har behandlats utifrån principen att skydda uppgiftslämnaren.
En svårighet för GU har varit att flera av de som valdes som ordinarie eller ersättare i utskottet på
kongressen 2009 valt att lämna sina uppdrag. I en liten organisation som UNF finns dessutom många
relationer mellan aktiva medlemmar och mellan medlemmar och anställda. Även GU har påverkats av
att vi bland utskottsledamöterna haft olika kopplingar till förbundets verksamhet, förtroendevalda
eller anställda. Detta är naturligtvis olyckligt, men också svårfrånkomligt då ledamöterna i GU har varit
aktiva länge inom nykterhetsrörelsen. GU har hanterat detta genom att de som varit berörda av vissa
frågor inte deltagit i granskningen av dessa.
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PUNKT 8D
Granskningsutskottets åsikter
GU:s löpande granskning framgår av de proklamationer som framlagts under mandatperioden och
ligger som bilagor till denna rapport. Vi vill dock lyfta fram några frågor från den granskning som har
gjorts.
Kongressprotokoll
GU har uppmärksammat att kongressprotokollet från kongressen i Göteborg 2009 inte har skickats ut
till alla ombud i enlighet med gällande stadgar. Det är beklagligt att stadgarna i detta fall inte har följts,
men kongressprotokollet har åtminstone funnits tillgängligt på UNF:s hemsida för den som varit
intresserad.

Utredningar
På UNF:s kongresser är det vanligt att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att utreda särskilda
frågor. Vi har upplevt det som en brist att det inte är tydligt vad detta mandat egentligen innebär.
Riktlinjer för hur denna typ av utredningar ska göras, presenteras och återrapporteras till kongressen
bör tas fram. Ett exempel att lyfta fram är att kongressen 2009 beslutade om en utredning om
gränserna för Stockholms och Gotlands distrikt. Distrikten upplever inte att en sådan utredning har
genomförts och på grund av förbundsstyrelsens otydliga uppdrag är det svårt att fastställa om en
tillfredsställande utredning har gjorts. Förbundsstyrelsen bör i vilket fall i denna situation ha ett
uppdrag att presentera resultatet inför kongressen.

Protokoll
Protokollhanteringen inom förbundet har varit ett stort hinder för GU:s granskning. Under en stor del
av mandatperioden var publiceringen av protokoll från förbundsstyrelsens möten varit oförsvarligt
långsam. Vi upplever att detta under mandatperiodens gång har förbättrats och att senare protokoll
har publicerats inom en rimlig tid. Det finns emellertid fortfarande brister i hanteringen av protokoll
som innebär att tillgängligheten inte är tillräckligt bra, exempelvis är protokollen svårtillgängliga och i
vissa fall har publiceringen gjorts fel. Dessutom saknas fortfarande protokollet från FS-mötet i maj
2010.
Uppföljning av beslut från förbundsstyrelsen
GU upplever att det är svårt att följa hur de beslut som fattas av FS följs upp. Det finns i protokollen
ingen punkt för uppföljning av de beslut som tagits på föregående möte och det är svårt för oss och för
intresserade medlemmar att granska hur beslut verkställs.
Gällande problem i uppföljningen kan GU exempelvis konstatera att UNF Stockholm och föreningen
Morgonstjärna inte fått någon återkoppling på en hemställan. Hemställan om ändring av lokala
stadgar. Denna fråga behandlades på FS-mötet i maj 2010 och från detta möte saknas protokoll.
Distriktet och föreningen har inte fått någon återkoppling om beslutet eller motivering till
förbundsstyrelsens beslut.
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PUNKT 8D
Hantering av policyn om jäv- och svågerpolitik
Det finns en policy om jäv- och svågerpolitik som antagits av förbundsstyrelsen för att motverka
situationer då personer fattar beslut om saker som de själva är berörda av. GU anser att det är viktigt att
denna policy alltid finns med i förbundsstyrelsens arbete så att jävssituationer och egna intressen
uppmärksammas. Ett exempel är att förbundsstyrelsen godkänt en rapport om att ledamot i
förbundsstyrelsen tilldelats medel från förbundet. Vid ett sådant beslut bör den berörda ledamoten
inte delta.
Granskning av årsredovisning
GU har granskat årsredovisningen och finner att posten som handlar om medlemsregister avviker stort
från den budget kongressen fastställt. Den oförutsägbarhet som lett till dessa stora avvikelser är
problematisk och situationen bör ses över så att det bättre går att förutsäga kostnaderna när
kongressen fattar beslut.
Budget 2012-2013
GU anser att förbundsstyrelsens förslag till budget innehåller en tydlig och bra uppställning av
förbundets intäkter och kostnader. Detta är en förutsättning för att förenkla kommande kongressers
årsredovisningar i enlighet med tidigare beslut om en mer lättförståelig årsredovisning.

Granskningsutskottet sammanfattar
Granskningsutskottet anser att förbundsstyrelsen, trots vissa påtalade brister, skött sitt uppdrag och
haft förbundets bästa för ögonen. Vi vill därmed tillstyrka revisorernas yrkande om ansvarsfrihet för
förbundsstyrelsen 2009-2011. Vi vill också önska kommande granskningsutskott lycka till med
granskningen av kommande förbundsstyrelses arbete och hoppas att våra synpunkter kommer beaktas
av såväl granskningsutskott som förbundsstyrelse.

Granskningsutskottet hoppas

Att

förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för mandatperioden 2009-2011
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PUNKT 8D

Granskningsutskottets (GU) proklamation nr 1:2010 om GU:s
riktlinjer och arbete
Proklamation nr 1, antagen vid Granskningsutskottets möte i Uppsala den 27 mars 2010.
Inledning
GU vill genom denna proklamation uppmärksamma UNF:s medlemmar och förbundsstyrelse om vårt
arbete.
Bakgrund
Granskningsutskottet (GU) valdes på kongressen i Göteborg 2009 och består i nuläget av 5 ordinarie
ledamöter därav en sammankallande samt 3 ersättare.
Uppdrag
GU:s uppdrag regleras genom UNF:s stadgar (2 kap § 2:15) som fastställdes på kongressen i Uppsala
2007 och i korta drag handlar uppdraget om att granska förbundsstyrelsens verksamhet, och
undersöka huruvida förbundsstyrelsen följer stadgar, grundsatser och program, ideologiska program,
samt kongressens beslut.
Budget
GU:s granskning kommer utföras i den mån våra ekonomiska ramar, för år 2010 fastställda av
förbundsstyrelsen, tillåter. För verksamhetsåret 2010 omfattar budgeten 12 000 kr.
Definitioner
Förbundsstyrelsens verksamhet innefattar: förbundsstyrelsens interna och externa arbete,
förbundskansliet, fältkonsulentsystemet, externa styrelser, samt representationer/medlemskap.
Verktyg och tolkning
GU:s granskning utgår ifrån de fastställda dokument som kongressen beslutat om. Vid de fall det är
frågan om en tolkningsfråga kommer GU även att se över bilagor och diskussioner i bearbetningen till
kongressbeslutet samt principer antagna av kongressen.
GU:s arbetssätt
GU har ett stort uppdrag, ett uppdrag där medlemmarnas röst är den viktigaste. Uppdrag är att till
kongressen 2011 avlägga en rapport över sin granskning.
För att uppdraget ska kunna fullföljas krävs det öppenhet och transparens från förbundsstyrelsen och
GU. GU kommer även att vara öppen för att utreda och behandla relevanta uppgifter eller påståenden
från enskilda medlemmar, föreningar, distrikt, mm. Vid de fall det handlar om stadgevidriga aktiviteter
kommer dessa att ges högsta prioritet.
En del av öppenheten handlar om att under mandatperioden avlägga delrapporter eller uttala allmänna
uppfattningar om läget just nu för förbundsstyrelsen och förbundets medlemmar. Detta kommer dock
att göras utifrån principen om att skydda enskilda medlemmar.
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PUNKT 8D
GU:s talan förs av utskottets sammankallande om inget annat meddelas.
Granskningsutskottet 2009-2011
Sergio Manzanares (sammankallande)
Jobjörn Folkesson
Niklas Christerson
Mats Heden
Jimmie Norberg
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PUNKT 8D

Granskningsutskottets proklamation nr 2:2010 angående FS
protokoll och kongressort
Proklamation nr 2, antagen vid Granskningsutskottets möte i Uppsala den 27 mars 2010.
Inledning
GU vill genom denna proklamation uppmärksamma UNF:s medlemmar och förbundsstyrelse om två
av de ärenden som behandlats på utskottets senaste möte; rörande protokoll från förbundsstyrelsens
möten och information om ort för kongressen 2013.
Protokoll från förbundsstyrelsens möten
Förbundsstyrelsen ansvarar för att protokollen från förbundsstyrelsens sammanträden justeras och
publiceras. Det är viktigt ur demokratisk synvinkel att protokollen från förbundsstyrelsens möten
finns tillgängliga för alla medlemmar inom rimlig tid – detta gäller alltså hela protokollet, och inte bara
valda delar genom ”Senaste nytt från FS”. GU anser att det finns brister i nuvarande hantering.
Därmed anser GU att förbundsstyrelsen snarast bör åtgärda detta, exempelvis genom att se över
rutinerna för justering. Vidare menar GU att protokollen bör publiceras tillsammans med bilagor så att
de som läser dem får en sammanhängande bild av vilka beslut som har fattats.
Information om ort för kongressen 2013
Förbundsstyrelsen fick av kongressen 2009 i uppdrag att presentera ett förslag till kongressort 2013 på
distriktsstyrelsesamlingen 2010 (se § 264 i kongressprotokollet). GU vill inför de stundande
distriktstyrelsesamlingarna uppmärksamma UNF:s förbundsstyrelse på detta.
Återkoppling och uppföljning
GU ser gärna att förbundsstyrelsen informerar GU om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
denna proklamation.
Nästa möte
GU har sitt nästa möte i Uppsala den 22 maj 2010.
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PUNKT 8D

Granskningsutskottets proklamation nr 3:2010 angående FSprotokoll och kongressort
Proklamation nr 3, antagen vid Granskningsutskottets möte via internet den 22 maj 2010.
Inledning
GU vill genom denna proklamation uppmärksamma UNF:s medlemmar och förbundsstyrelse om två
av de ärenden som behandlats på utskottets senaste möte; rörande uppföljning av de punkter som
behandlades i proklamation nr 2:2010.
Protokoll från förbundsstyrelsens möten
GU noterar att publiceringen av protokollen förbättrats och förtydligats, men att rutinerna fortfarande
är oacceptabelt långsamma. Det senaste protokollet som ligger uppe på FS-bloggen är från september,
det senaste i Sobernet-bokhyllan är från november, och de få protokoll som finns på FS-bloggen saknar
fortfarande bilagor. GU undrar om inte FS-mötena har med punkten ”Föregående protokoll”, och om
så är fallet om inte detta borde innebära att protokoll enkelt skulle kunna läggas upp från alla möten
utom det senaste. Enligt GU borde protokoll från förbundsstyrelsens möten dessutom vara lättare att
hitta, t ex genom att finnas tillgängliga på UNF:s hemsida.
Information om ort för kongressen 2013
GU uppmärksammade i proklamation nr 2:2010 förbundsstyrelsen på kongressbeslutet om att
presentera ett förslag på kongressort för kongressen 2013 på distriksstyrelsesamlingen 2010. Helgen
den 23-25 april hölls distriksstyrelsesamlingar i Grangärde och Jönköping, men under dessa
presenterades inte något förslag på kongressort. GU saknar tydlig information från förbundsstyrelsen
om kongressort och vill därför återigen påminna om § 264 i kongressprotokollet och uppmana till
skyndsam handling.
Nästa möte
GU har sitt nästa möte under Summercamp i Ransberg, Värmland den 25 juli till 1 augusti.
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PUNKT 8D

Proklamation nr 4:2010 angående FS-protokoll, Summer Camp
2010, uppföljning av kongressbeslut, samt ny utskottsledamot
Proklamation nr 4, antagen vid Granskningsutskottets möte i Stockholm
den 9 oktober 2010.
Inledning
GU vill genom denna proklamation uppmärksamma UNF:s medlemmar och förbundsstyrelse om fyra
av de ärenden som behandlats på utskottets senaste möte; rörande protokoll från förbundsstyrelsens
möten, Summer Camp 2010, uppföljning av kongressbeslut, samt ny utskottsledamot.
Protokoll från förbundsstyrelsens möten
Granskningsutskottet har fått reda på att nya protokollsrutiner har införts i förbundsstyrelsens arbete.
Hittills har GU dock inte sett något resultat av denna förändring, och saknar ännu samtliga protokoll
för det innevarande året. Förutom att detta är ett hinder för den öppenhet en demokratisk organisation
bör ha, förhindrar det dessutom GUs arbete.
Summer Camp 2010
Precis som många andra märkte Granskningsutskottet att Summer Camp 2010 ställdes in. GU har
inlett en utredning av de bakomliggande omständigheterna kring detta beslut.
Uppföljning av kongressbeslut
Med anledning av att det är mindre än ett år kvar till nästa kongress, har GU intensifierat sitt arbete
med uppföljning av kongressbeslut. GU kommer att uppmärksamma FS på de beslut som GU vill
granska ytterligare, och eventuellt återkomma i senare proklamationer.
Ny utskottsledamot
Granskningsutskottet välkomnar Jenny Karinsdotter som ny ledamot. Granskningsutskottet består
därmed av fem ledamöter; Niklas Christerson, Jobjörn Folkesson, Mats Heden, Jenny Karinsdotter,
samt Sergio Manzanares.
Nästa möte
GU har sitt nästa möte den 11 december.
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PUNKT 8E
Historieutskottets yttrande nr 8 angående ansvarsfrihet
Vid tidpunkten för utskottshelgen på Tollare folkhögskola fanns revisionsberättelsen för 2009 och
2010 ännu inte till vårt förfogande i Historieutskottet.
Efter senare granskning av revisionsberättelsen så

föreslår historieutskottet därför kongressen besluta
Att

bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2009-2010
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PUNKT 9

Förbundsstyrelsens förslag nr 1
Arbetsplan 2012-2013
Inledning
Arbetsplanen för UNF 2012-2013 är det dokument där UNF gemensamt med representanter från hela
landet bestämmer riktningen för hela UNF de närmaste två åren. En rörelse får kraft när den enar sig och går
åt samma håll i en gemensam riktning. Allt arbete i UNF ska de närmaste två åren sträva efter att nå målen i
arbetsplanen, i allt från lokala föreningar, distrikt, utbildningsträffar, utskott, kommittéer och
förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen ansvarar för alla mål i arbetsplanen. Detta innebär i huvudsak att skapa förutsättningar
och möjligheter för medlemmar att genomföra de aktiviteter som krävs för att nå målen.
Utvärdering
Förbundsstyrelse har utvärderat föregående mandatperioders arbetsplaner och lägger nu ett nytt fräscht
förslag på hur vi ska komma lite närmare vår vision under 2012 och 2013. De senaste arbetsplanen var ett
upplyft från tidigare år och hade en ny struktur jämfört med tidigare år. Förslaget till denna arbetsplan
bygger på samma struktur men är något utvecklad. Förbundsstyrelsen har sett ett behov av att skapa
tydligare definitioner av UNF:s verksamhetsområden för att förstå gränser mellan dem och hur de strävar
mot vår vision. Förutom det har en mer målande riktning efterfrågats för att förstå vart vi är på väg.
Struktur
Förslaget på arbetsplan innehåller mål för de kommande två åren. Utöver detta finns definitioner och
uppdrag för det som vi valt att kalla verksamhetsområden. Dessa områden är ganska etablerade begrepp i
UNF men är här tydliggjorda med förklaringar.
Genom uppdraget framgår hur det verksamhetsområdet ska bidra till att nå vår vision och definitionen drar
gränserna mellan de olika områdena: Drogpolitik, Förebygg, Globalt, Organisation och Socialt. Varje
område har två fetmarkerade fyraårsmål som skapar en övergripande riktning för området. Under varje
fyraårsmål finns ett antal punkter som utgör arbetsplansmål som konkret visar vad som ska uppnås.
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Språk och formuleringar
När målen formulerats har vi utgått från modellen SMART – det vill säga att sträva efter att alla mål ska vara
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbundna. Alla mål är formulerade i presens och utgår
från att alla mål är en önskad miniminivå och alltså får överstigas.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

anta förbundsstyrelsens förslag nr 1 Arbetsplan för 2012-2013.
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1
2

Arbetsplan för UNF 2012-2013

3

Inledning – en gemensam riktning för en samlad kraft

4
5
6

UNF:s vision är en solidarisk och demokratisk värld fri från droger. En vision byggd på tre bärande begrepp
och idéer om solidaritet, demokrati och nykterhet som är utgångspunkten när UNF har formulerat en
färdplan för de närmaste åren.

7

Men vad är skillnaden mot tidigare år? Var tar arbetsplanen oss och var står vi 2013?

8
9
10
11

År 2013 är vi medlemmar i ett UNF som är en påverkansfaktor att räkna med, som är målinriktade och
pragmatiska drogexperter med en radikal agenda. UNF driver ett samlat och progressivt arbete som för den
politiska debatten framåt. UNF har också en bred och förankrad gräsrotsrörelse som runt om i Sverige
bedriver det politiska arbetet mot kommuner, regioner, riksdag och EU. Vår bredd är vår spets.

12
13
14
15

År 2013 är vi medlemmar i ett UNF som effektivt och iskallt krossar en föråldrad och dominerande
alkoholnorm. Vi gör det med pennan och ordets kraft med budskap som är anpassade för att nå de många
människorna och gör intryck och förändra attityder och beteenden. Vi är också med och sprider UNF till fler
och är en växande ungdomsrörelse som nått 10 000 medlemmar och växer över hela Sverige.

16
17
18
19

År 2013 är vi medlemmar i ett UNF som tar ansvar för sitt uppdrag globalt, oavsett nationsgränser. Ett UNF
som har varit med i medvetliggörandet av alkohol som utvecklingshinder som nu är en allt större faktor i
biståndspolitiken. UNF har aktiva partnersamarbeten där UNF runt om i världen hjälper unga
drogförebyggande rörelser att växa och stärkas.
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År 2013 är vi medlemmar i ett UNF som är fullt av skarpa ledare, entreprenörer och doers. Medlemmar som
skapar en stabil och bred rörelse med en levande demokrati med många, drivna och kunniga
förtroendevalda. En organisation som har omfattande bildningsverksamhet som är attraktiv och där
medlemmar växer i sig själva och utvecklas.
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År 2013 är vi medlemmar i ett UNF som är en miljö där medlemmar stannar länge, mår bra och oavsett
bakgrund får förutsättningarna att delta. UNF är fullt av medlemmar som genom kamratstödjande och
inkluderande metoder får fler att nå sin potential och är del i UNF:s utveckling. UNF väcker opinion i frågan
om barn och unga i missbruksmiljö då alla unga har rätt till en trygg uppväxt fri från alkohol.

28

Detta är arbetsplanen som ska föra oss dit.

29
30
31

En plan som ska samla kraften i vår folkrörelse, ena viljan av tusentals unga människor och driva vår
organisation och vårt samhälle framåt mot vår gemensamma vision. En vision om en demokratisk och
solidarisk värld fri från droger.

32
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PUNKT 9
Drogpolitik
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PUNKT 9
Förebygg
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PUNKT 9
Globalt
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PUNKT 9
Organisation
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PUNKT 9

Socialt
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PUNKT 9
Framtidsutskottets yttrande nr 1 angående förbundsstyrelsens förslag
till arbetsplan 2012-2013
FU har gått igenom arbetsplanen och har noga granskat varje del. Vi anser att arbetsplanen är bra
förankrad med utvecklingsmålen och att FS har gjort ett bra förslag till arbetsplan som innehåller
tydliga mål med övergripande riktlinjer.

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
Att

bifalla arbetsplanen 2012-2013 i sin helhet
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PUNKT 10

Förbundsstyrelsens förslag nr 2
UNF:s bildningssystem

Bakgrund och historia
UNF och hela nykterhetsrörelsen har en stolt tradition i bildningsverksamhet, något som tydligt lever
kvar genom folkhögskolor, studieförbund och också i ett utbildningssystem i UNF. Ett
utbildningssystem vars ramar formades tydligt på kongressen 2005 i Piteå och sedan endast
korrigerats. Förbundsstyrelsen såg ett behov av att se över hur UNF ideologiskt och strategiskt arbetar
med utbildningen och tillsatte därför en bildningsutredning bestående av tre ledamöter från
förbundsstyrelsen.

Utredning
Med utgångspunkt på att brett analysera valde utredningen att skapa underlag för att kunna föra bättre
och bredare idédebatt kring vad vårt bildningsuppdrag ska vara idag, utifrån vilka värderingar vi skapa
bildning och viktiga principer för arbetet. För att skaffa sig detta samlade utredningen idéer och
perspektiv genom olika aktiviteter. Dessa har bland annat varit: Djupintervjuer med experter, Enkäter
till distrikt och kursledningar, ”goda exempel” i andra organisationer och diskussionsmöten.
Utredningens resultat lades till förbundsstyrelsens möte i januari som efter diskussion gav
utredningen fortsatt uppdrag att skapa ett bildningssystem som byggde på det underlag som fanns och
den diskussion som förts.

Resultat
Här till kongressen läggs ett förslag som ur vissa perspektiv inte är några större reformer, men ur andra
är radikala och tydliga förändringar i riktningen med bildningsverksamheten. Förslaget på nytt
bildningssystem har en del som är helt ny, i form av en ideologisk del där ett bildningsuppdrag
definieras, en värdegrund för folkbildning fastställs och principer antas.
Dels utifrån detta och från den utvärdering som gjorts så läggs ett nytt förslag på ett system som skapar
ramar för den mer strukturerade bildningsverksamheten.

Förbundsstyrelsen vill beskriva förslaget som en tillbakagång till rötterna rent ideologiskt, men med
moderna förtecken av att anpassa praktiken efter en väl förankrad verklighetsbild. Förslaget har också
som syfte att lyfta att vårt bildningsarbete inte bara är en metod utan en ideologiskt förankrad del i vad
vi bygger vår rörelse på.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

anta UNF:s bildningssystem
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1

Bildningssystem

2

Inledning

3
4
5

UNF är en folkrörelse som präglas av tydliga folkbildningsideal. Det innebär att medlemmar ska
förverkliga sina idéer; att gå från idé till verklighet. Idealet utgår också ifrån att ambitionen är och ska
vara hög. UNF ska lyfta medlemmar och med det låta dem växa, både i sig själva och i sin förmåga.

6
7
8

Ur UNF:s vision har ett bildningsuppdrag hämtats och formulerats. Detta tillsammans med en
värdegrund för folkbildning och några principer är tillsammans grunden för allt bildningsarbete som
UNF bedriver.

9

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

10

Vision

11

UNF:s vision är en solidarisk och demokratisk värld fri från droger

12

Bildningsuppdrag

13
14
15

UNF är en samhällsbyggande organisation där alla unga människor är välkomna att i gemenskap och
utifrån sig själv växa och utvecklas. UNF ägnar sig åt folkbildning för att medlemmar ska få mötas på
jämlika grunder, inhämta kunskap och med det bli aktiva och engagerade medborgare.

16

Folkbildningens värdegrund

17

Utifrån tre viktiga perspektiv definierar UNF:s syn folkbildningen.

18
19
20
21
22

Mötet
Folkbildningen uppstår i ett möte mellan människor som tillsammans skapar bildning. Mötet uppstår i
sin tur ur frivillighet och tar sin utgångspunkt i övertygelsen av varje människas egen förmåga att bidra
till en social, gemensam och individuell utveckling. Folkbildning är föränderlig och skiftande över tid;
motsatt till idén om att det finns ett fast facit.

23
24
25
26

Jämlikheten
Folkbildningen bygger på en jämlik syn på människan, där varje individs kompetens tas tillvara. Något
som ger sitt uttryck i att deltagare använder sin reella möjlighet och påverkar innehåll och arbetssätt;
motsatt till en auktoritär utbildning.

27
28
29
30

Kunskapen
Folkbildningen skapas i en sammansättning av teoretisk, erfarenhetsmässig och praktisk kunskap.
Synen på kunskapen är att den är föränderlig och beroende av deltagares olika erfarenheter, perspektiv
och värderingar; motsatt en statisk syn på kunskap.

31
32
33

Folkbildningens värderingar ska genomsyra all verksamhet, som därmed ingår i UNF:s
folkbildningsarbete, i syfte att uppnå vårt bildningsuppdrag.

34
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35
36
37

Principer för UNF:s bildningsverksamhet

38

UNF:s bildningsverksamhet tar sin utgångspunkt ur några olika principer.

39

Begreppsanvändning - värde av orden

40
41
42
43
44

UNF:s bildningsarbete ska i första hand ses som ett komplement av den formella utbildningen som
finns i grund-, gymnasie-, och högskola. UNF:s bildningsarbete står för andra värderingar än den
formella utbildningen och ska därför beskrivas utan att förknippas med skolan. UNF undviker därför
begrepp som påminner om formell utbildning, som exempelvis “kurs” och strävar efter att använda
andra begrepp som tydligare relaterar till UNF:s idéer som folkbildning.

45

Medlemmens utveckling i fokus

46
47
48
49

UNF motiverar vårt bildningsarbete genom bildningsuppdraget . Där betonas ett tydligt fokus på att
verksamheten i första hand ska få medlemmar att växa på egna villkor och i gemenskap. Först i andra
hand är målet att stärka organisationen genom att få fler och bättre förberedda ledare, politiker,
vänner, entreprenörer, opinionsbildare och medborgare.

50

Frihet i skapandet

51
52
53
54

UNF tror att bildningens innehåll inte bara kan läses in, utan bildning skapas genom att få erfarenheter
av praktisk handling, diskussion och upplevelser. Det viktigaste med bildningsverksamheten tycker vi
därför är hur det görs, snarare än vad som görs. Att säkerställa kvalité gör UNF genom att använda
folkbildning som metod, inte genom specifika kunskapskrav.

55
56
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57
58

UNF:s bildningssystem

59
60
61
62

Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att UNF som rörelsen kan skapa och bibehålla förståelse för
olika delar i bildningsverksamheten. För att skapa denna tydlighet och förståelse hos medlemmar,
föreningar och distrikt i hur de kan utvecklas och arbeta med bildning beskrivs här UNF-förbundets
bildningsverksamhet i ett system.

63
64

Förenings- & distriktsnivå

65
66
67
68
69

UNF:aren
UNF:s grundutbildning som riktar sig till alla nya medlemmar. Utgångspunkten är att alla medlemmar
på en grundläggande och liknande nivå ska få resonera och få förståelse för UNF gällande uppbyggnad,
ideologi och våra olika verksamhetsområden. En viktig del är att alla deltagarna diskuterar vad UNF är
och har varit, både för sig själva och samhället.

70
71
72
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74
75
76
77
78

UNF:aren - Avancerad
En uppföljningsutbildning från UNF:aren för den som vill lära sig mer. Utbildningen knyter an till
kunskaperna man fick på UNF:aren och låter deltagarna fördjupa sig i UNF:s verksamhetsområden,
ideologi och organisationsuppbyggnad. Syftet är att deltagarna ska få utforska UNF och hitta hur de vill
utveckla sitt fortsatta engagemang i UNF.

79
80
81
82
83
84

Ledaren
Ledaren är till för att utveckla medlemmar i sin formella eller informella ledarroll i verksamheten.
Deltagarna reflekterar och utvecklar sin och UNF:s syn om ledarskap både inom och utom UNF, med
utgångspunkt i UNF:s ledarsyn. Kopplingen till föreningsverksamheten är tydlig och det skapas större
kunskap och förståelse för förening som metod. Utbildningen kan med fördel genomföras som en del
av en föreningsstyrelsesamling.

85
86
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88

Egna koncept
Distrikt och föreningar har stor frihet att skapa egenanpassade koncept för att skapa bättre och mer
medlemsrelevant bildningsverksamhet. Exempel kan vara att man samverkar med andra
organisationer eller ha andra än UNF:are som målgrupp.

89
90

På uppdrag av förbundet

91
92
93
94
95

Specialisten - socialt, förebygg, drogpolitik och globalt.
Ger djupare kunskap och praktiska exempel från ett av UNF:s områden. Under utbildningen skapas
olika sorters kunskap av och för deltagarna som skapar förståelse och idéer om hur och varför UNF
arbetar med området. Deltagarna får förutsättningar att skapa och utveckla verksamhet utifrån
utbildningens innehåll.

96
97
98
99
100
101

Folkbildaren
Under den här utbildningen får deltagarna utmana och utveckla sitt praktiska ledarskap och sina
praktiska verktyg för att skapa bra arrangemang och annan folkbildningsverksamhet. Utifrån sina egna
erfarenheter och utmaningar får deltagarna utveckla och utforskar begreppen arrangörskap, ledarskap
och entreprenörskap. Utifrån UNF:s ledarsyn, bildningssystem och bildningssyn låts deltagarna
reflektera och applicera sin syn på bildning.

102
103
104
105

Förbundet ansvarar för en utbildning per område och termin, alltså totalt tio utbildningar per år.
Utbildningarna sker då på uppdrag och med stöd av förbundet, men genomförs av
distrikt/föreningar/medlemmar.

106
107
108
109
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110
111

Förbundsnivå

112
113
114
115
116

Höjdaren - i våra områden
UNF:s högsta utbildningar i socialt, förebygg, drogpolitik och globalt och anordnas av förbundet. Varje
utbildning genomförs med tre steg under en termin. För att få gå utbildningen ska man inom samma
område genomgått specialisten eller ha motsvarande erfarenheter. Utbildningen ska både relatera och
bjuda in forskarvärlden samt göra nedslag i praktiken och se verksamheten i verkligheten.

117

Genomförs roterande. 1 per termin och att varje område kommer tillbaka efter 2 år.

118
119
120
121
122

Kamratstödsresa
Årligen genomförs en kamratstödsresa som sträcker sig över julhelgen. Resan riktar sig både till
medlemmar som levt eller lever nära missbruksproblematik, samt andra medlemmar som är
intresserade av kamratstödsfrågor. Under resan får deltagarna lära sig mer om kamratstödsarbete och
arbeta med sig själva på ett djupare plan. Detta kombineras med någon form av utmanande aktivitet.

123
124

Övriga delar i systemet

125
126
127
128
129
130
131

Samlingar
En samling definieras av att uppgiften den fyller är att skapa en mötesplats och kontaktyta för
medlemmar som har liknande utmaningar, situation och intressen. Samlingar ska kunna användas till
att samla allt från föreningsstyrelser i ett distrikt till att samla medlemmar som arbetar med
verksamhet riktat mot högskolor. Samlingarna är där centrala för att skapa mötesplatser och låta
medlemmar få möjlighet att växa och utvecklas i gemenskap med syfte att låta UNF utveckla sin
verksamhet utifrån lokala initiativ och engagemang.

132
133

UNF avsätter varje år medel för att samlingar på eget initiativ ska kunna ordnas, ett arbete som
uppmuntrar samlingar som metod. Förutom detta så ordnar förbundet följande samlingar:

134
135
136
137
138

Ó Distriktsstyrelsesamlingar - varje år ordnas samling för distriktsstyrelser.
Ó Förbundssamlingar - Årligen ordnas en samling för att diskutera frågor som är
intressanta för att utveckla UNF som förbund.
Ó DO-samlingar - Genom ett regelbundet nätverk hålls distriktsordförande-samlingar
Ó DK-samlingar - Genom ett regelbundet nätverk hålls distriktskassörs-samlingar

139

Förbundskurser på uppdrag

140
141
142
143
144

För att säkerställa att Specialisterna och Folkbildaren genomförs har förbundet i uppdrag att se till att
två genomförs årligen per verksamhetsområde, i första hand en per termin. Detta genomförs genom en
utlysning där medlemmar, föreningar och distrikt får söka att genomföra utbildningar med ett
regionalt upptagningsområde och med det få resurser för att göra det. I detta arbete ska förbundet vara
stöd för genomförande, men ansvaret delegeras till arrangörerna.

145
146
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147
148

Microbildning

149
150
151
152
153

Förbundet ska bygga upp en databas med möjliga pass inom våra utbildningar och öppna upp det för
spridning inom UNF. Den som genomför bildningsverksamhet kan fritt använda och komponera de
delar man vill och de ska ses som inspiration i att skapa bra verksamhet. En “modul” kan vara ett pass
som tar ca 1-2 timmar att genomföra, genom att kombinera flera moduler kan man själv skapa en
specialanpassad bildningshelg.

154

Generell standard

155
156
157
158

Förbundet ska använda en generell standard för alla utbildningar som genomförs inom förbundets
ramar. I detta innebär bland annat långsiktig tidsplanering och kontinuitet, gemensam
informationsspridning, standardiserad utvärdering efter samt ett kit för ledare som ska genomföra
verksamhet
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PUNKT 10
Program och stadgeutskottets yttrande nr 5 angående förbundsstyrelsens förslag
nr 2 om Bildningssystem
PoSU tycker att förbundsstyrelsens förslag till Bildningssystem är mycket genomarbetat. Det finns en
tydlig ram samtidigt som det ges stort utrymme för att ha egna koncept fyllda med det innehåll som
känns relevant. Vi tycker också att det är bra att förbundet tar ansvar för att Specialisten genomförs.
Det säkerställer möjlig vidareutveckling i UNF:s verksamhetsområden för medlemmarna.
Vi tror att flexibiliteten gör att bildningssystemet är långsiktigt användbart eftersom det finns alla
möjligheter att byta fokus inom verksamhetsområdena.
Bildningssystemet är skrivet på ett modernt sätt som ändå inte riskerar att bli irrelevant eftersom det
vilar på folkbildningens grunder.

Program- och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

anta förbundsstyrelsens förslag nummer 2 Bildningssystem
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FLIK 5
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PUNKT 12A
Motion nr 1

Fokusera på högskolestudenter
När jag började studera på Stockholms universitet kände jag ingen. Jag blev introducerad till
kårverksamheten som fanns på skolan. De kom med argument som ”du lär känna massor av människor
om du aktivera dig”, ”har du förslag vad du vill göra så är det bara dra igång det” och så vidare. Det låter
ju fantastiskt!
I avdelningen Klubbmästeriet (KM) där puben och festerna anordnas så spred verksamheten att
Klubbmästaren, ordförande som leder avdelningen, har avlagt löftet att inte dricka på ett år. ”Det finns
inget krav att dricka här” säger KM. Men under den första veckan får jag det motbevisat.
Under den slutliga dagen i insparksveckan, där studenterna skolas in så anordnas en heldags aktivitet
på Humlegården där lagtävlingar avlöpas under hela dagen och prisas under kvällen. Första tävlingen
gick ut på att dricka upp en PET-flaska med hemlig dryck i. ”De som kör bil bör inte dricka det här”
säger tävlingsledarna. Och jag som inte dricker kan då inte deltaga och hjälpa laget. Vårt lag kom sist för
vi hade verkligen en som körde bil den dagen. Han fick en kommentar av tävlingsledningen, ”Idag är det
inte rätt dag att ta bilen”. En tävlingsledare följde med oss hela dagen och hade i sin uppgift att få oss
fulla. En station som ingick under dagen var påfyllning av dricka. I en av tävlingsaktiviteten gick det ut
att köpa öl för att bytas bort mot en korv hos en korvgrill.
Jag kunde stå emot allt det här, men de andra som är nya i en stad och vill lära känna vänner och få ett
nytt social nätverk, hamnar ofta hos kårverksamheten på högskolan. Enligt Kent Johnsson, som forskar
inom sekundärprevention av högkonsumerande unga vuxna (18-25 år) a k a alkoholforskare vid Malmö
högskola, säger att ”Unga vuxna mellan 18 och 25 år är den grupp i samhället som dricker mest alkohol.”
och ”Det är också i de åldrarna alkoholvanorna som vuxen grundläggs.”
Han fastslår också att ”Av de studenter som dricker riskabelt mycket under studietiden fortsätter var
tredje även efteråt”.
Därför anser jag att vi i UNF, ska engagera oss i denna fråga. När nya studenter kommer till en ny stad så
ska vi visa att det finns alternativa föreningar och andra sätt att få ett nytt social nätverk.

Härmed yrkas
Att

UNF ska sätta mer fokus på högskolestudenter

Att

UNF ska visa på alternativa aktiviteter i samband med insparksveckan

Att

UNF ska få igenom en alkoholfri pub per termin i högskolorna/universiteten

Att

man borde skriva högskoleinriktad reklam för Ungdomens Nykterhetsförbund.

Lena Chau, LIVE2035, Stockholm
Stöds av Stockholms distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund
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PUNKT 12A
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 1 Fokusera på
högskolestudenter
Förbundsstyrelsen delar motionärens tankar om att UNF:s arbete mot högskolestudenter bör utökas.
Förbundsstyrelsen har därför lagt ett förslag i arbetsplanen om att starta ett nätverk med fokus på 2035 åringar.

Därmed föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta
Att

anse motionens 1:a att-sats besvarad.

Förbundsstyrelsen vill däremot inte föregå arbetet i detta nätverk utan tycker att vilka metoder som
anses vara effektivast för högskolesatsningar ska beslutas i nätverket och därför föreslår
förbundsstyrelsen kongressen besluta

Att
Att
Att

avslå motionens andra att-sats,
avslå motionens tredje att-sats samt
avslå motionens fjärde att-sats.

Framtidsutskottets yttrande nr 2 angående motion nr 1 Fokusera på
högskolestudenter
Framtidsutskottet håller med om att mer fokus behöver läggas på högskolestudenter, under
exempelvis insparksveckan. Dock tycker vi att detta bör göras på distriktsnivå och att distrikten själva
väljer formerna för hur de vill arbeta med detta. Vi tycker att förbundet ska avsätta resurser för
högskolesatsningar.

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta

Att

bifalla motionens första att-sats

Att

avslå motionens andra att-sats

Att

avslå motionens tredje att-sats

Att

avslå motionens fjärde att-sats
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PUNKT 12B
Motion nr 2

Folknykterhetens vecka(FNV) - Ett familjegemensamt
arrangemang!
"När jag blev aktiv inom UNF så var min favorittid på året folknykterhetens vecka. Känslan av att vi har
en egen vecka då vi har möjlighet att gemensamt arbeta för något vi tror på var överväldigande. Men
snart insåg jag att UNF inte alls såg det här på samma sätt. Det var IOGT-NTO som förde flaggan
framåt. I min lokala UNF förening valde vi ändå att haka på och snart var det vi som ledde flaggan
framåt. Vi kom med nya idéer och jag är än idag tacksam för alla iggisar som ställde upp i tid och otid på
än det ena och än det andra upptåget under folknykterhetens vecka . Mitt intresse för politik och
opinionsbildande verksamhet väckts under folknykterhetens vecka.
Linda Tjälldén"

Detta är en berättelse som fler än jag delar och kan skriva under på. Folknykterhetens vecka är en viktig
del i vårt opinionsbildande arbete. Tänk då om vi gemensamt kunde satsa på folknykterhetens vecka.
Tänk om vi kunde göra den här veckan till “vår familje” vecka. En vecka där våra olika erfarenheter och
kunskaper tillsammans gör att vi kan skapa något fantastiskt?! Tänk Vit jul, det är en rörelsegemensam
kampanj som har nått stora framgångar.
Ensam är inte stark - tillsammans kan vi påverka många fler! Låt oss tillsamman göra det här till en rolig
vecka där vi låter allmänheten få en positiv bild av nykterhetsrörelsen! Jag vet att IOGT-NTO (och
UNF och Junis på vissa ställen) gör ett fantastiskt arbete med FNV över hela Sverige men jag tycker det
är dags att vi satsar på att göra det tillsammans.

Jag föreslår kongressen besluta

Att

satsa på att stärka folknykterhetens vecka som vår rörelsegemensamma vecka

Att

förbunden gemensamt tar fram material som går att använda under FNV

Att

det ska avsättas pengar som distrikt kan söka för att genomföra gemensamma
aktiviteter under FNV

Linda Tjälldén UNF
Jimmie Norberg IOGT-NTO
Eva Dahlström Junis
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PUNKT 12B
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 2 – Folknykterhetens vecka
(FNV) – Ett familjegemensamt arrangemang!
Förbundsstyrelsen tycker att folknykterhetens vecka är en vecka för UNF och övriga rörelsen att synas
tillsammans på. Att satsa på att stärka folknykterhetens vecka som vår rörelsegemensamma vecka ser
vi därför som en självklarhet. Då folknykterhetens vecka endast inträffar en gång per år anser
förbundsstyrelsen att det är ineffektivt att producera material specifikt för den här veckan. Idag äger
IOGT-NTO en kampanj (Stor och Liten) som de genomför under folknykterhetens vecka där många
UNF-distrikt brukar medverka, vilket ytterligare minskar behovet av specialproducerat material. Det
finns många aktiviteter man skulle kunna avsätta pengar till. UNF har redan pengar avsatta för stöd till
lokal och regional verksamhet (Pengar Att Söka) och förbundsstyrelsen anser inte att det finns
anledning att avsätta pengar specifikt till folknykterhetens vecka.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

bifalla motionens första att-sats

Att

avslå motionens andra att-sats samt

Att

anse motionens tredje att-sats besvarad

Framtidsutskottets yttrande nr 3 angående motion nr 2
Folknykterhetensvecka(FNV) – Ett familjegemensamt arrangemang!
Ett gemensamt Folknykterhetens vecka visar omvärlden att IOGT-NTO-rörelsen tillsammans gör
skillnad. Vi ser detta som ett bra steg i vår samverkan över gränserna. Dock anser vi att sättet att göra
det på är upp till förbundet.

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta

Att

Bifalla första att-satsen

Att

avslå andra och tredje att-satsen

Yttrande med likartad innebörd har lämnats av IOGT-NTO:s BU och JUNIS UU.
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PUNKT 12C
Motion nr 3

För en plattformsoberoende internkommunikationsstrategi
UNF har en internkommunikationsstrategi som är djupt eftersatt. Detta beror antagligen på
det nära samarbetet med IOGT-NTO (och Junis) i IT-relaterade frågor: IOGT-NTO har
lyckats bra med att upprätta en informationsspridningsstruktur som fungerar inom ett antal
givna parametrar. Tyvärr är några av dessa parametrar att man förväntas använda Microsoft
Windows, Microsoft Outlook, Microsoft Office, och Microsoft Internet Explorer för att kunna
använda ens grundläggande funktionalitet. Många av dessa problem går att komma runt. Man
kan slippa undan att använda Microsoft Windows om man avstår från tillgången till gemensam
filserver och delade skrivare, man kan slippa undan Microsoft Outlook genom att omdirigera
sin mail till en annan adress eller i vissa fall konfigurera en annan e-postläsare, man kan öppna
dokument i OpenOffice.org och spara dem likaså (men då får man räkna med att dokumentet
inte ser ut som man tänkt sig).
Men diskussionsmapparna på Sobernet, som är centrala i UNFs utskottsarbete och kritiska för
den som vill ha tag på t ex gamla kongressprotokoll, kräver Microsoft Internet Explorer. Att
Microsoft Internet Explorer är en objektivt sämre webbläsare än de flesta andra hör inte ens
till saken, knappt heller att Microsoft Internet Explorer inte finns till Mac OS X – även om den
webbläsare och det operativsystem som förutsattes var den bästa möjliga webbläsare och det
bästa möjliga operativsystemet, är det det faktum att organisationens internkommunikation
förutsätter att man använder sig utav en viss webbläsare och ett visst operativsystem som är
fel i sig.
Det är som att ha möte på andra våningen i en byggnad utan hiss trots att man i förväg vet om
att flera deltagare är rullstolsbundna.
Därför yrkar vi
Att

Förbundsstyrelsen och dess utskott innan 2011 års slut slutar använda mapparna
på Sobernet som diskussionsforum och filuppladdningsplats till förmån för en
lösning som fungerar för alla större webbläsare och operativsystem (t ex
gruppfunktionaliteten på Dusten),

Att

Förbundsstyrelsen utreder för- och nackdelarna med ett byte från Microsoft
Office till ett annat office-paket (t ex LibreOffice eller OpenOffice.org) i den av
förbundet kontrollerade datorparken, samt

Att

ovan nämnda utredning och dess resultat redovisas både så snart den är klar och
på nästa kongress.

Jobjörn Folkesson
Alva Lindenbaum
Emil Österlund
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PUNKT 12C

Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 3 För en
plattformsoberoende internkommunikationsstrategi
Förbundsstyrelsen har jobbat under hela mandatperioden med att förbättra och effektivisera
vår interna och externa kommunikation och våra kommunikationskanaler. Detta arbete har
gett många resultat men ska självklart drivas vidare.
Vi anser, precis som motionärerna, att ett välfungerande och livigt forum för debatt och
idéutbyte är ett viktigt verktyg för att underlätta kommunikation och säkerställa ett
demokratiskt UNF. Vi ser fortsatt behov av att styrelsens arbete blir ännu mer transparant i
framtiden, för att skapa mer delaktighet bland medlemmar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

bifalla motionen i sin helhet.

Framtidsutskottets yttrande nr 4 angående motion nr 3 För en
plattformsoberoende internkommunikationsstrategi
FU tycker att det är bra med tillgänglighet för alla. Idag finns standarder framtagna av det
internationella konsortiet W3C (World Wide Web Consortium). Rätt använda möjliggör de korrekt
åtkomst och tillgänglighet för alla populära webbläsare på de stora operativsystemen.

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
Att

alla UNF:s hemsidor ska följa rekommendationer kring webbutveckling enligt W3C

Att

avslå motionens första att-sats

Att

bifalla motionens andra att-sats

Att

avslå motionens tredje att-sats

Likalydande förslag till beslut har lämnats av IOGT-NTO:s BU.
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PUNKT 12D
Motion nr 4

Marknadsföring mot underrepresenterade grupper samt redan nyktra
ungdomar
UNF har runt 8 000 medlemmar. Det finns nästan 1,5 miljoner ungdomar i Sverige. Otaliga historier
har berättats av UNF:are som innan de hittade UNF alltid varit nykterister – men inte vetat om att UNF
ens existerar.
UNF:are är i stort en ganska homogen grupp som har svårt att nå målgrupper som traditionellt inte
förknippats med rörelsen, någonting som under hösten 2010 bland annat uppmärksammades i
Mångfaldsprojektet.
Som organisation vill och behöver vi växa, och detta av flera olika skäl. För att växa behöver vi dels nå de
grupper som är underrepresenterade i UNF, dels de nyktra ungdomar som inte är medlemmar i UNF.

För att åstadkomma detta föreslås kongressen

Att

arbeta för att nå grupper som är underrepresenterade inom UNF

Att

avsätta resurser på marknadsföring mot nyktra ungdomar som ännu inte är medlemmar
i UNF

Joakim Book Jönsson
Lovisa Bengtsson
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PUNKT 12D
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 4 Marknadsföring mot
underrepresenterade grupper samt redan nyktra ungdomar
Förbundsstyrelsen håller med om att det är viktigt att arbeta med mångfald och har därför under
mandatperioden arbetat fram en likabehandlingspolicy med tillhörande likabehandlingsplan. I denna
plan finns flera metoder oh verktyg för hur UNF kan arbetar med att inkludera fler i organisationen.
I förbundsstyrelsen förslag till arbetsplan finns ett mål om att ”200 000 av Sveriges ungdomar mellan
13 och 25 känner till vad UNF står för och har reflekterat kring alkoholnormen”. Detta mål syftar till att
nå personer som inte ännu är medlemmar i UNF. Som komplement till detta finns en post i budgeten
för att nå arbetsplansmålen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

anse motionen besvarad.

Framtidsutskottets yttrande nr 5 angående motion nr 4 Marknadsföring mot
underrepresenterade grupper samt redan nyktra ungdomar
Framtidsutskottet håller med om att det behövs mer mångfald inom UNF och yrkar därför bifall på den
första att-satsen. Vi tycker däremot att den andra att-satsen är besvarad i och med UNFs redan
befintliga arbete och att ett bättre sätt att fånga upp de som redan är nyktra är att synas mer.

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
Att

bifalla motionens första att-sats

Att

anse motionens andra att-sats besvarad
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PUNKT 12E
Motion nr 5

Ny IOGT-organisation för medlemmar mellan 25-35 år
En av de största målgrupperna IOGT-rörelsen har svårt att locka och behålla i sina led är unga vuxna i
ålderskategorin 25-35 år. Detta kan beskådas i UNF där många 25-plussare avsäger sig medlemskapet,
oftast i samband med studier på högskola eller universitet eller känslan av att inte höra hemma bland
äldre medlemmar i IOGT-NTO. Det har förts diskussioner och gjorts en del för att minska detta tapp.
Ändå finns känslan av att detta har varit otillräckligt eller rakt av inte fungerat.
Ett förslag är att ge denna grupp en egen organisation som är kopplad till IOGT-NTO men vars syfte är
att tilltala potentiella medlemmar i ovan ålder. Chansen är sannolikt större att fler kommer rekryteras
när man har kontakt med en person i samma ålder eller behålla sitt medlemskap när tiden i UNF är
över.
Motionsförslaget är radikalt och kommer ta tid, energi och resurser i anspråk men är ändå ett seriöst
försök att representera 25-35-kategorin i våra domäner. Samtidigt är det spännande att ge sig i kast med
detta projekt som säkerligen kommer mynna ut i något gott. Ett samspel med IOGT-NTO bör ingå då
ungdomsförbundet har en del medlemmar som är ”iggisar” eller ska bli.
Därför yrkar jag

Att

UNF lanserar en närstående organisation för medlemmar mellan 25-35 år i samspel med
IOGT-NTO

Robert Zackrisson
Lokförargatan 14
462 61 Vänersborg
Tel + 47 41 00 57 69
robertzackrisson@hotmail.com
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PUNKT 12E
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 5 Ny IOGT-organisation för
medlemmar mellan 25-35 år
UNF och IOGT-NTO har idag ett etablerat förhållande där medlemsåldrarna redan överlappar
varandra. Att verksamheten för medlemmar i det här övergångsstadiet inte är tillräckligt
attraktiv anser förbundsstyrelsen inte vara anledning nog att stödja uppstarten av en helt ny
organisation. Fokus bör snarare ligga på att påverka de befintliga organisationernas verksamhet inom
ramen för befintliga arbetsplaner och avsatta pengar. Inom ramen för den föreslagna arbetsplanen för
UNF 2012-2013 finns det utrymme för satsningar som riktar sig till medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen
mellan 20-35 år och det kommer även finnas möjlighet att söka pengar för sådan verksamhet från
Pengar Att Söka.

Med anledning av detta föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta
Att

anse motionen besvarad

Framtidsutskottets yttrande nr 6 angående motion nr 5 Ny IOGT-organisation för
medlemmar mellan 25-35 år
Framtidsutskottet håller med om att det finns ett problem med åldersglappet mellan UNF och IOGTNTO, men tror inte att lösningen är att starta en helt ny organisation. Istället vill stärka samarbetet
mellan de två organisationerna.

Därför föreslår vi kongressen besluta

Att

avslå motionen i sin helhet

Att

uppdra åt riksstyrelsen att utveckla riktlinjer för samarbete mellan
UNF och IOGT-NTO
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PUNKT 12F
Motion nr 6

Konsulenternas lediga dagar enligt avtal i samband med
Folknykterhetsveckan (FNV)
Varje år infaller Folknykterhetsveckan som är ett återkommande tillfälle för oss i Nykterhetsrörelsen
att kunna belysa den alkoholpolitiska agendan lite extra.
Det känns galet bra att vi har en egen vecka och vi borde utnyttja detta tillfälle mer än vad vi gör.
Samma vecka infaller alltid Kristi Himmelsfärdshelgen då våra anställda är lediga, dels på den röda
dagen och dels dagarna före och efter.
Att vara utan våra konsulenter under FNV är inte optimalt om vi vill göra veckan till den OP-vecka den
borde vara. Om konsulenterna ändå väljer att jobba under veckans lediga dagar så får de totalt ihop en
och en halv veckas komptid! 60 timmar som hade kunnat användas mycket bättre!
Med viljan att få till en händelserik och rolig Folknykterhetsvecka runt om i landet föreslår jag
kongressen att besluta:

Att

Ge FS i uppdrag att innan Folknykterhetsveckan 2012 förhandla om avtalet med de
parter som berörs i syfte att flytta de lediga dagarna enligt avtal i samband med Kristi
Himmelsfärdshelgen till en för oss lämpligare tidpunkt.

Att

Göra det lättare för distrikten att beordra in
konsulenterna under Folknykterhetsdagen (som är en röd dag) mot enligt avtal gällande
kompensationsregler.

Josefin Eklund,
UNF Vilda Viljor Katrineholm
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PUNKT 12F
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 6 Konsulenternas lediga dagar
enligt avtal i samband med Folknykterhetsveckan (FNV)
Folknykterhetens vecka är en på många sätt viktig vecka för IOGT-NTO-rörelsen, till exempel genom
samarbetsmöjligheterna som finns och den symboliska betydelsen av ”vår” egen vecka.
Förbundsstyrelsen förstår poängen med att revidera de lediga dagar som är förlagda i anslutning till
Kristi Himmelsfärd och tänker sig att en sådan revision framför allt rör de klämdagar då vår personal
enligt gällande avtal är ledig. Förbundsstyrelsen anser däremot inte att det finns anledning att värdera
de här helgdagarna lägre än några andra helgdagar och anser därför inte att kompensationsreglerna
skall skilja sig åt mellan olika helgdagar. Det är upp till distrikten att förlägga konsulentens arbetstid
och den komptid som är en följd av detta bör alltid tas i beaktande, oavsett vilken helgdag som arbetet
utförs på.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att
Att

bifalla den första att-satsen, samt
avslå den andra att-satsen

Framtidsutskottet yttrande nr 7 angående motion nr 6 Konsulenternas lediga
dagar enligt avtal i samband med Folknykterhetsveckan (FNV)
Framtidsutskottet går i samma linje som motionärens förslag. Dock är det inte distriktets uppgift att
bestämma konsulentens arbetstider, utan det behandlas mellan konsulent och arbetsledare.

Framtidsutskottet föreslår kongressen att besluta
Att

bifalla motionens första att-sats

Att

avslå motionens andra att-sats
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PUNKT 12G
Motion nr 7

Medlemskort
Vi har förstått att medlemskorten togs bort för att de kostade mycket utan funktion. Lösning för att få
det billigare är att man får ett medlemskort första gången man betalar medlemsavgiften. För att
uppdatera när medlemsavgiften blir betald på nytt så får man istället för ett nytt kort, ett klistermärke
varje år man betalar avgiften vilket skulle dra ner på kostnaden. Tappar man bort kortet så får man
betala pant på 50kr (eller inköpspris) för att få ett nytt.
En del föreningar har lokaler där man kommer in genom dörren med hjälp av magnetremsan på ett
kort. Detta finns det även en möjlighet att koppla det till medlemsregistret.
Det finns ett problem med att en del åker snåltjuts utan att man kan kolla om de har betalat eller inte
och då gynnas de som sköter sig inte tillräckligt mycket.
Syftet till att ha ett kort kan vara att man har koll på vilka som har betalt eller inte om man har ett
arrangemang där bara medlemmarna får vara med. Typ en konsert eller dyrare aktivitet för
medlemmarna. Detta skulle i längden förhoppningsvis göra att betalningsfrekvensen skulle öka.

Vi föreslår kongressen
Att
Att

Införa medlemskort med ovanstående uppdateringssystem.
ha en magnetremsa på kortet som är kopplat till medlemsregistret

Christoffer Nyberg, Gävleborg
David Svensson, Skåne
Linnea Granqvist, Norrbotten
Linda Tjällden, Västernorrland
Sanna Wide, Kalmar
Niklas Claesson, Kalmar
Linda Adolfsson, Västmanland
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PUNKT 12G
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 7 Medlemskort
Förbundsstyrelsen förstår de potentiella fördelar som motionärerna lyfter fram kring de tilltänkta
medlemskorten. Kostnaderna för att införa nya medlemskort riskerar dock att bli dyra, både på grund
av en gissningsvis kostsam koppling till vårt befintliga medlemsregister och de kostnader som
tillkommer med produktionen samt utskicken av korten. Även om det skulle kunna finnas fördelar
med nya medlemskort ser vi en risk med att kostnaderna för ett sådant projekt riskerar att bli alldeles
för stora i förhållande till fördelarna vi får.

Förbundsstyrelsen förelår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Historieutskottets yttrande nr 9 angående motion nr 7 Medlemskort
Vi tycker det är ett spännande förslag att återinföra medlemskorten i UNF, och vi tror att det i sådana
fall är bra att ha ett system med klistermärken för att visa att man betalt medlemsavgiften, likt det
system som finns för säkerhetskontroller av till exempel hissar. Vi tycker också att det finns ett värde
för den enskilda medlemmen av att ha ett medlemskort, för att kunna känna en större samhörighet
med organisationen som helhet. Vi är dock inte säkra på att det är nödvändigt att ha en magnetremsa på
korten, delvis för att det innebär en extra kostnad jämfört med att bara ha ett plastkort. Sedan tror vi att
det inte kommer användas i särskilt stor utsträckning och att det därför inte är värt den extra
kostnaden.

Historieutskottet föreslår kongressen besluta
Att

bifalla den första att-satsen i motionen, samt

Att

avslå den andra att-satsen i motionen.
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PUNKT 12H
Motion nr 8

Könsneutralisering av pronomen
För att UNF ska verka inkluderande för alla medlemmar tycker jag att även vårt tryckta material samt
vår medlemstidning ska vara det i den mening att de personliga pronomen som förekommer där ska
vara könsneutrala. På detta sätt begränsar vi inte människorna i texten till vare sig manligt eller
kvinnligt genus, eftersom det i dagens samhälle finns en mångfald och komplexitet kring kön och
genus. Genom att könsneutralisera vårt material visar UNF att organisationen är inkluderande för de
medlemmar som inte vill kategorisera sig själva, samtidigt som vi tar ett aktivt ställningstagande mot
en människosyn där man inte nödvändigtvis måste kategorisera människan i enkelspåriga och
onyanserade fack, såsom ”han” och ”hon”.

Jag föreslår

Att

UNF:s nytryckta material samt vår medlemstidning Motdrag ska använda de
könsneutrala pronomen hen, hens och henom istället för han/hon, hans/hennes samt
honom/henne.

Gabriella Franzén, Futurus Lundensis
Amanda Ylipää, UNF Kungsbacka
Joakim Book Jönsson, Futurus Lundensis
Ida Lidslot, IOGT-NTO Lund

187

PUNKT 12H
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 8 Könsneutralisering av
pronomen
Kongressen och medlemmarnas rätt att komma med förslag genom motioner är en fantastisk
möjlighet för organisationen att utvecklas. Förbundsstyrelsen har dock upplevt ett problem i att beslut
fattade på kongressen ibland faller bort för att ägandeskapet i frågan är oklart. I detta fall lyfter
motionärerna en viktig aspekt i hur till synes små handlingar kan verka exkluderande och det är något
som förbundsstyrelsen vill verka mot. Vi har haft en lång process där vi tagit fram en
likabehandlingsplan – UNF inkluderar. I den har vi även tagit upp språkbruket som en viktig aspekt.
Förutom motionärernas förslag upplyses också om begreppet en istället för man.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
Att

anse motionen besvarad

Historieutskottets yttrande nr 10 angående motion nr 8 Könsneutralisering av
pronomen
Vi tycker det är väldigt bra att motionärerna tar upp genusfrågan och vill engagera sig för att göra UNF
till en mer inkluderande organisation. Men för att genomföra ett sånt här förslag på ett bra sätt så tror
vi att vi behöver vara konsekventa genom hela organisationen och inte bara använda ett sådant
språkbruk i det material som skickas från förbundet. Vi tror då att det behövs en bättre förankring
bland medlemmarna på alla nivåer inom UNF, framförallt ute i föreningarna där man kanske inte
riktigt förstår varför man ska tillämpa dessa könsneutrala uttryck.

Vi föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet, samt

Att

ge i uppdrag åt förbundet att fortsätta arbeta med genusfrågan i sitt pågående
jämställdhetsarbete.
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PUNKT 12I
Motion nr 9

Hur vi hjälper när något händer?
UNF är en organisation för och av ungdomar. Detta ger oss enorma fördelar i många situationer, men
det finns också problem som kan uppstå när endast ungdomar finns i verksamheten. Eftersom vi
bedriver verksamhet finns risk för olyckor, katastrofer eller att man blir utsatt för brott.
Då vi jobbar i många sammanhang utan självklara, eller mycket unga, ledare kan detta bli ett stort
problem då en situation uppstår. Vi måste därför ha en bra krisplan, som är väl förankrad i rörelsen och
personer går att nå när det behövs stöd eller avlastning.

Jag föreslår kongressen att besluta

Att

tillsätta en grupp som skall genomarbeta krisplanen så;
- att det finns uppgifter om vad som gäller då någon blir utsatt för brott av
utomstående i ett UNF-sammanhang
- att det ska finnas en tydlig ansvarsordning där kansli/FS/konsulent kan ta ansvar från
utsatta medlemmar

Att
Att

krisplanen skall förankras på alla plan i organisationen och vara lättillgänglig
det ska finnas personer för avlastning som nästan alltid går att nå

Lovisa Bengtsson
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PUNKT 12I
Förbundsstyrelsens motionsyttrande angående motion 9 Hur hjälper vi när något
händer?
UNF tog under 2010 fram en omfattande krisplan. Denna har inte förankrats i organisationen så som
hade varit önskvärt. Förbundsstyrelsen vill ge cred till motionären som har uppmärksammat en brist i
UNF:s krisplan och dess implementering. Vi instämmer helt med motionären.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

Att

bifalla motionen i sin helhet

Historieutskottets yttrande nr 11 angående motion nr 9 Hur hjälper vi när något händer?
Vi anser att denna fråga är väldigt viktig, och vi håller med motionären om att UNF behöver ha en bra
och enkel krisplan. Brott behöver dock inte bara begås av utomstående i UNF-sammanhang, utan kan
också begås av våra egna medlemmar. Därför ser vi utrymme för en förändring av den första att-satsen i
motionen.
Historieutskottet föreslår kongressen besluta

Att

ändra den första att-satsen genom att ta bort orden ”av utomstående”, samt

Att

bifalla motionen i sin helhet, med föregående ändring av den första att-satsen.
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PUNKT 12J
Motion nr 10

Peace and love
Peace and love är Sveriges snabbast växande festival. Det är fem dagar av kärlek, budskap och musik.
Men även fem dagar med stort fokus på alkohol och andra droger. Det är viktigt att vi finns på plats och
visar att det är mycket roligare att vara nykter samt erbjuder ett alternativ då det saknas alkoholfria
zoner. Vi tycker därför att det är viktigt att kongressen inte ligger på samma tidpunkt som festivalen
Peace and love.
Vi föreslår att kongressen beslutar

Att

inte lägga kommande kongresser på samma dagar som festivalen Peace and love.

Lf 91 av IOGT-NTO
UNF Dalarnas distriktstyrelse
genom

Jenny Sjödin
0700 90 66 86

191

PUNKT 12J
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 10 Peace and love
Förbundsstyrelsen förstår problematiken kring att kongressen krockar med stora evenemang runt om i
Sverige där UNF skulle kunna dra nytta av att synas. Tyvärr finns det så många sådana evenemang att
det är orimligt att anpassa kongressen efter när den här eller andra festivaler inträffar. Eftersom det
dessutom finns en stor vikt av att UNF har sin kongress vid samma tid och samma plats som övriga
IOGT-NTO-rörelsen skulle det finnas ännu fler evenemang att ta hänsyn till.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Historieutskottets yttrande nr 12 angående motion nr 10 Peace and love
Vi förstår motionärens synpunkter att det är viktigt för IOGT-NTO rörelsen att medverka vid stora
utomstående arrangemang. Vi anser dock att många olika aspekter behöver övervägas innan man väljer
datum för våra kongresser. Det är då knappast möjligt att enbart ta hänsyn till ett specifikt
arrangemang eftersom vi måste se till helhetsperspektivet.

Historieutskottet föreslår kongressen besluta

Att

avslå motionen i sin helhet
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PUNKT 12K
Motion nr 11

Glass
I demokratiska organisationer och länder är det lätt hänt att de folkligt utsedda känner sig
ouppskattade och inte mäktar med sina åtaganden. Kongressen är UNFs högsta beslutande
organ, och numera fungerar den som en indirekt representativ parlamentarism. För att
undvika att de utvalda ombuden, folkets slavar, känner sig ouppskattade och utnyttjade av sina
distrikt,
yrkar vi

Att

varje ombud vid UNF kongress får 1 (en) Piggelin-glass, eller en därmed jämförbar
isglass, att intas i plenisalen

Linda Tjälldén, UNF Ånge 1973
Benjamin Boman, UNF Opposition
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PUNKT 12K
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 11 Glass
Kongressen är UNF:s högst beslutande organ och har under kongressveckan i uppgift att behandla
många olika frågor som är synnerligen viktiga då de bland annat behandlar UNF:s fortsatta arbete
under de kommande två åren. För att det ska bli bra beslut krävs glada och mätta ombud. Detsamma
gäller presidiet och andra funktionärer. Därför har förbundsstyrelse beslutat att under förhandlingarna
servera glass till alla som aktivt deltar i UNF:s förhandlingar.

Förbundsstyrelsen föreslår därmed kongressen
Att

anse motionen besvarad.

Historieutskottets yttrande nr 13 angående motion nr 11 Glass
Enligt en säker källa som bett att få vara anonym, vilket vi naturligtvis valt att respektera med
hänvisning till källskyddslagen, så har vi fått veta att förbundsstyrelsen valt att i hemlighet bifalla
motionen efter att den blivit inskickad till kansliet. Men i genomförandet har FS fått det att framstå
som att förslaget var deras eget. Vi riktar därför kritik mot FS eftersom man tagit ifrån de ursprungliga
motionärerna deras fråga. Vi anser också att frågan som tas upp i motionen är viktig och kan bidra till
en positiv stämning i förhandlingslokalen.

Vi föreslår kongressen besluta
Att

bifalla motionen i sin helhet
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PUNKT 12L
Motion nr 12

Fronten reser sig
För att framkalla rädsla i hjärtat på våra fiender bör vi ha ett mer skräckinjagande namn, så att
fienden inte tar så lätt på oss. Nu när Fidel har avgått är det dags. Vi bör dock inte byta ut vår
inarbetade förkortning.
UNF Opposition yrkar
Att

Ungdomens Nykterhetsförbund byter namn till Ung Nykteristisk Front

UNF 6281 Opposition
genom en mycket skiljaktig styrelse
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PUNKT 12L
Förbundsstyrelsens motionsyttrande angående motion 12 Fronten reser sig
Ungdomens Nykterhetsförbund är ett coolt namn, med stolt 40-årig historia. Det är känt och
välförankrat. Motionären talar om att framkalla rädsla i hjärtat på våra fiender. Det finns många som
inte tycker som vi och det finns en alkoholindustri som bör vara rädda för oss. Vi tror inte att ett
namnbyte är det mest skräckinjagande vi kan göra, istället ska vi fortsätta med det vi gör bäst – att
krossa den rådande alkoholnormen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Historieutskottets yttrande nr 14 angående motion nr 12 Fronten reser sig
Vi uppskattar motionärernas kampvilja, men vi ställer oss frågande till vem fienden är som åsyftas på
två ställen i motionen. Vi anser också att eftersom motionen är väldigt odetaljerad och har en svag
motivering, samt att ett namnbyte skulle innebära en stor kostnad för organisationen, så anser inte vi
att det namnbyte som föreslås är motiverat.

Historieutskottet föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet.

196

PUNKT 12M
Motion nr 13

Bifallsyrkande till vid tidigare kongresser framlagda
motioner
Alldenstund det skäligen måste anses ej vara av nöden, att i nya skrivelser repetera andras goda
motiveringar och hemställanden,
yrkar UNF Oppositions styrelse härmed, genom sin majoritet, i all underdånighet, att den
vällovliga kongressen, i nåder, finner för gott att besluta,

Att

bifalla motion nr 21: Inga gaskammare i UNF, framlagd vid 2003 års kongress

Att

bifalla motion nr 18: UNF-film, framlagd vid 2005 års kongress, dock avseende
uppspelning vid 2011 års kongress, av nu bilagd [INSÄND VIA VANLIG POST] version
av den år 2003 inspelade filmen (i vilken de "rätt grova personangrepp" som enligt § 157
kongressprotokollet ska ha förekommit i filmen, måste anses ha borttagits)

Att

bifalla motion nr 29: Ta bort all alkoholen (sic!) inom UNF, framlagd vid 2005 års
kongress

Att

bifalla motion nr 1: Botande av formella fel, framlagd vid (2007 och) 2009 års kongress.

Att

bifalla andra att-satsen i motion nr 6: Avståndstagande till feminismen, framlagd vid
2009 års kongress

Förtydligande av motion med bifallsyrkanden:
UNF Opposition vill förtydliga att vi i andra att-satsen med visning på kongressen avser visning i
plenisalen, för ombuden.

Underdånigast,

UNF 6281 OPPOSITION
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PUNKT 12M
HÄNVISADE GAMLA MOTIONER

Motion nr 21 ”Inga gaskammare i UNF”, framlagd vid 2003 års kongress:

UNF:s motion nummer 21 angående Inga gaskammare i UNF!
Av traditionella skäll, har vi nu satt oss ner och skrivit denna motion som vi hoppas gå genom. Och med
det avsluta det traditionella teman på denna motion. UNF är en stark organisation som ständigt växer.
UNF är en organisation som växer genom att vi är en radikal grupp ungdomar som vågar trotsa den
samhällsordningen som råder idag. UNF:s strävan efter ett drog fritt samhälle får aldrig stanna vid
vackra slagord på någon gata i Bjursås. UNF skall våga ställa krav på Världen som på sina egna
medlemmar.
Vi vill leva i ett tobaksfritt samhälle. Tobak är ingen drog enligt organisationen WHO där UNF tagit sin
definition om vad en drog är. Tobak räknas inte som en drog eftersom den inte är berusande. Varje dag
dör ca 20 personer på grund av tobaksskador, varje dag påverkas någon av att någon annan röker sin
cigarrett, varje dag tvingas barn leka i sandlådan omgiven av fimpar från oansvariga rökare, varje dag
tvingas en städerska på skolor och torg peta bort det giftiga portionssnusen som någon snusare lämnar
efter sig, varje dag gör UNF:are något av dessa onda ting.
UNF ska visa en tydlig bild av att man faktiskt inte vill att sina medlemmar skall röka och därmed
hamna i ett missbruk som det är svårt att komma ur.
Vi föreslår kongressen besluta
Att

även nikotin ska ingå som drog i vår drogdefinition.
Sergio Manzanares, UNF Söderhamn
Emil Österlund, UNF Bjursås
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PUNKT 12M
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 21 Inga gaskammare i UNF
(2003)
Precis som motionären skriver så är inte nikotin en drog enligt UNF:s drogdefinition. Vi har idag en bra
tobakspolicy om att tobak inte ska brukas under UNF-arrangemang och förbundsstyrelsen anser inte
att UNF ska lägga till fler substanser i vår drogdefinition. Risken är att listan på medel som inte får
brukas i UNF blir oändlig. Socker, kaffe, Coca-Cola, energidrycker är alla exempel på medel som i så fall
behöver diskuteras och detta tycker inte vi är det UNF bör fokusera på.

Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta
Att

avslå motionen

Historieutskottets yttrande nr 15 angående motion 21 Inga gaskammare i UNF
(2003)
UNF har en tobakspolicy som vi anser är tillräcklig i fråga om att lägga restriktioner på rökning i
samband med UNF arrangemang. Det kan dock vara så att tobakspolicyn inte efterföljs på ett
tillfredsställande sätt. Men då handlar det snarare om ett lokalt arbete ute bland distrikten och
föreningarna för att verkligen följa upp frågan.
Vi föreslår kongressen besluta

Att

avslå motionen i sin helhet
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PUNKT 12M
Motion nr 18 ”UNF-film”, framlagd vid 2005 års kongress:

Motion nr 18 angående UNF-film
Det medium som en gång introducerades av Edison och börderna Lumiére är numera ett
oerhört stort medium. Jag åsyftar naturligtvis filmmediet. För att uppnå maximal påverkan av
ungdomen i det förtappade svenska samhället bör vi i Ungdomens Nykterhetsförbund
använda oss av detta medium, och visa att alkoholen inte är ett måste för att kunna roa sig.
Skapande av film ger estetisk stimulans, och om UNF-producerade filmer kan öka antalet
nykterister i Sverige så vore detta inte fy skam för UNF.Filmerna kan vara både av upplysande
karaktär (exempelvis gällande alkoholens skadeverkningar) eller endast ta fram form som en
normal spelfilm, med det undantaget att ingen alkohol inmundigas. Filmerna bör spelas in
lokalt, och måhända även röra lokal händelser. Filmerna behöver självfallet inte ha någon
oerhörd budget, utan kan produceras utan att UNF-föreningen går bankrutt. Filmen är ett
passande medium för IOGT-NTO-rörelsen. Under förra året (2003) spelade jag och diverse
andra UNF-medlemmar in en film däri ingen alkohol intages. Filmens namn är ”Ultimate 14”
och denfärdigställdes i november månad, trots att den huvudsakligen är inspeladunder
sommaren. Denna film är ett gott exempel på att man kan ha roligt utan alkohol, och på att film
kan göras utan budget. Därför skulle det vara bra om denna film kunde bana väg för framtida
filmskapare inom UNF, genom att bli UNF:s första officiella film.
Med anledning av ovanstående yrkar jag på
Att

Att

att

Filmen ”Ultimate 14” (bifogad) spelas upp under kongressen
2005, och att den bifogade kopian förblir orörd fram till
nämnda kongress (Härmed försäkras att filmen ej innehåller
något som helst pornografiskt materia, osedligheter, blod, eller
annat stötande våld)
Om ovanstående att-sats beviljas, och kongressen efter
omröstning så beslutat, filmen ”Ultimate 14” utses till den
första officiella UNF-filmen, samt
kongressen håller omröstning angående UNF-medlemmarnas
intresse att producera film, och om intresset är stort beslutar
att ytterligare UNF-filmprojekt skall genomföras.
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PUNKT 12M

Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 18 UNF-film (2005)
Förbundsstyrelsen har sett filmen och anser att den varken är relevant eller intressant för ombuden att
titta på. Det finns medverkanden i filmen som inte vill att den visas och förbundsstyrelsen tänker
respektera detta. Filmen är inte lämplig som officiell UNF-film då vår logga eller vårt namn inte syns
samt att ingen information om UNF eller våra frågor finns med i filmen. Därför föreslår
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

Att

avslå motionen

Historieutskottets yttrande nr 16 angående motion 18 UNF-film (2005)
Vi anser inte att filmen är intressant eller ens relevant att visa under kongressen, eftersom personer
som är medverkande i filmen inte vill förknippas med den. Dessutom finns filmen spridd i andra
medier, vilket gör att det inte behöver avsättas värdefull kongresstid för att visa filmen.
Historieutskottet föreslår kongressen besluta

Att

avslå motionen i sin helhet
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PUNKT 12M

Motion nr 29: Ta bort all alkoholen (sic!) inom UNF, framlagd vid 2005 års kongress

Motion nr 29 angående Ta bort all alkoholen inom UNF!
Det borde vara självklart för alla i en nykterhetsrörelseatt inte ta något med alkohol i. Att vi
idag är "tillåtna" genom medlemslöftet att dricka 2,25% är absurt. Dricker jag en flaska cider
per dag med högsta tillåtna alkoholhalt så motsvarar det 19 flaskor vodka per år. Visst säger en
del, det går inte att bli full på och så vidare. Vi tror att vi får större trovärdighet som
organisation om vi förespråkar en alkoholfri livsstil. Inte en nykter livsstil med 2,25% alkohol i.
Föreslår
Att

ändra medlemslöftet i UNF att ta bort 2,25% "spärren" och
förespråka en "absolutistisk" hållning där man strävar efter en
hållning åt 0,0% gräns!
UNF 6291 SXE
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PUNKT 12M
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 29 Ta bort alkoholen inom UNF
(2005)
Svenska nykterhetsrörelser har 2,25% som gräns, det är den gräns som lagen fastställer för vad
som är en alkoholhaltig dryck. Vi håller med om att dessa argument är rätt tråkiga men
eftersom vi inte ser några problem med den nuvarande gränsen, och det ändå gäller alla våra
medlemmars personliga ställningstagande något som många vid ändring av löftet måste göra
om anser vi att det är upp till den som vill ändra till 0.0 eller 0.1% att argumentera varför vi
skulle göra det. Trots att vi har tre motioner som argumenterar för en sänkning är
förbundsstyrelsen inte övertygad. Vi har inte upplevt något problem med att förklara 2.25%gränsen. Vi upplever inte heller att nykterhetsrörelsen har något trovärdighetsproblem vad
gäller nykterhet och eftersom man inte blir onykter av att dricka lättöl orsakar det inte dom
samhällsproblem vi organiserat oss för att bekämpa. En av motionärerna pekar på problemet
med att stödja alkoholproducerande företag. Motionären har en poäng men vi anser att det är
upp till varje enskild medlem att ta det beslutet. Däremot skulle UNF kanske kunna bidra med
information om vilka varumärken man i så fall bör undvika.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen

Historieutskottets yttrande nr 17 angående motion nr 29 Ta bort all alkoholen
inom UNF! (2005)
Motionen tar upp en viktig fråga och vi tycker naturligtvis att en absolutistisk attityd gentemot
alkohol bör framhävas. Vi tycker därför att UNF ska förespråka denna hållning av
solidaritetsskäl. Men att ändra detta i praktiken är svårt eftersom löftet ingår i IOGT-NTOrörelsens stadgar och därför innebär en stadgeändring i samtliga fyra förbund i rörelsen och
motionen har bara skickats till UNF.
Historieutskottet föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet
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PUNKT 12M
Motion nr 1 ”Botande av formella fel”, framlagd vid 2009 års kongress:

Motion till UNF:s kongress beträffande botande av formella fel,
skriven 2007-06-28
Med ”formell regel” menar jag en regel som slår fast att en viss (ofta byråkratisk) handling måste
genoföras, för att allting ska gå korrekt till. De formella reglerna motiveras av olika skäl, t.ex. att
medlemmar ska ha såväl praktisk som teoretisk möjlighet att delta i föreningsarbetet. Det finns många
formella regler i föreningslivet och i UNF, som kan vara svåra att förstå och följa. Vissa regler är
visserligen lätta att förstå, men det kan ibland vara jobbigt att följa dem ändå. Exempelvis bryter jag
mot en sådan formell regel just nu, genom att lämna in en motion senare än tio veckor före kongressen.
Kongressen är hursomhelst suverän, vilket innebär att en större majoritet av den torde kunna besluta
t.ex. att ta upp denna motion, även om den helt klart är för sent inkommen. Detta önskar vi i UNF
Opposition att kongressen gör. Jag frågar mig hur många av UNF:s medlemmar som grundligt läst våra
stadgar, och IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program. Vi är ett förbund, som man kan gå med
ifrån tretton års ålder. Fem personer i lägre tonåren kan bilda en förening inom UNF. Eftersom jag är
aktiv i olika föreningar sedan jag var tretton, vet jag att det kan vara svårt att få allt det formella att
fungera som det ska. Är man en liten förening kanske man inte får ihop ett beslutsmässigt möte – någon
kanske är sjuk och någon annan upptagen – men man vill eller måste fatta beslut ändå. Kanske glömmer
styrelsen att kalla till årsmöte fem veckor i förväg. Kanhända glömmer man – eller har inget behov av –
att ta upp alla de 25 punkter, som ska tas upp på årsmötet, enligt stadgan. Kanske har den nyvalda
föreningsstyrelsen glömt att skicka en kopia på sitt protokoll till distriktet. Ordföranden kanske själv
har skrivit under någon form av avtal, trots att UNF-stadgan kräver att en förening har två personer
som skriver under papperen, och att dessa ska skriva under tillsammans.
De formella reglerna är relativt många, och av skiftande karaktär. Om man ser krasst på saken, så
medför ett formellt misstag, som att man bryter mot t.ex. en regel om kallelse, att årsmötet som blivit
felaktigt kallat inte blir beslutsmässigt, dvs. inte var kapabelt att fatta beslut. I förlängningen innebär
detta att den styrelse årsmötet valt, inte blivit ordentligt vald. Alla beslut styrelsen fattar är därför
ogiltiga. Detta bör även gälla styrelsens beslut om att kalla till nytt årsmöte. Om misstaget skett för
några år sedan, bör ju det innebär att exakt alla beslut föreningen fattat under dessa år, varit ogiltiga,
och att föreningen egentligen inte finns som förening. Detta blir förstås en byråkratisk mardröm, och
jag tror att situationen aldrig skulle uppstå – åtminstone är det svårt att tänka sig en situation där någon
skulle påpeka att föreningen egentligen bara fattar ogiltiga beslut. Men detta betyder inte att besluten
blir mer giltiga…
Min och UNF Oppositions lösning på problemet med de formella felen, är att kongressen beslutar att
alla de formella fel som begåtts på förenings- och distriktsnivå, sedan UNF bildades, ”botas”, genom att
kongressen – som ju är suverän – för klarar alla beslut gällande ändå. Jag yrkar, med anledning av
ovanstående, att kongressen behandlar denna motion och beslutar att alla beslut som fattats av
föreningsårsmöten, föreningsmöten, föreningsstyrelser, distriktsårsmöten och distriktsstyrelser,
sedan UNF bildades, förklaras retroaktivt giltiga, så vida de inte uppenbart strider mot 3 (26) IOGTNTO-rörelsens vid beslutsfattandet gällande grundsatser eller är brottsliga. Jag hoppas att kongressen
bifaller motionen, för att vi som begått misstag under åren – jag tror nämligen vi är några stycken – ska
kunna pusta ut, och slippa leva med vetskapen att vi egentligen skapat total byråkratisk kaos. Ett bifall
till denna motion bör ses som symbolisk, eftersom det knappast kommer ha särskilt många praktiska
verkningar.
Enligt styrelsebeslut av UNF Opposition
Oskar Augustsson
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PUNKT 12M
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 1 Botande av formella fel
(2009)
Motionsförfattaren beskriver en svår och spännande situation, när delar inom UNF gör så kallade
”stadgevidriga” saker. Vilket betyder att någon bryter mot de principer som är nedskrivna i våra
stadgar. Att formalisera och giltighetsgöra alla beslut som tagits i UNF, ser vi i förbundsstyrelsen som
något som mer blir en formell handling utan större verklig betydelse. Styrelsen ser det också som en
potentiell farlig åtgärd, då det kan innebära att UNF även ger eventuella oetiska beslut giltighet i
organisationen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen

Historieutskottets yttrande nr 18 angående motion nr 1 Botande av formella fel
(2009)
Denna motion handlar i praktiken om att retroaktivt godkänna alla fel som eventuellt kan ha begåtts,
men utan någon specifikation på vilka fel som åsyftas så yrkar vi på avslag.

Vi föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet.
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PUNKT 12M
Motion nr 6 ”Avståndstagande till feminismen”, framlagd vid 2009 års kongress

Motion av avståndstagande till feminismen
Därför är det viktigt att en stor del av satsningarna kommer tjejer till gagn. [T]jejerna [...]
måste få mer resurser i form av pengar, utrymme och tid.
Är detta citat ett sätt att göra Sverige jämställt? Hur? Genom att skilja ut kvinnor som utsatt
grupp, ger man kvinnor en offerroll?
En metod som exempelvis är bättre, är att inte angripa symptomen, som att ta en värktablett
vid feber, vilket tillochmed kan förvärra orsaken, utan att gå till grunden med problemet, och ej tvinga
in barn i ett stereotypt tänkande. Om man istället för att i låga åldrar indoktrinera barn till att anse att
kvinnor har ett lägre värde än män, och att de har lägre lön för samma arbete, uppfostrar barnen
enhetligt, utan avseende på deras kön, kommer det ’’systematiska’’, ’’förtrycket’’ att ebba ut, då den
generationen ej har någon anledning att fortsätta i samma mönster, om de själva ej fostras till att följa
det.
Att konsekvenser av dagens jämställdhetspolitik håller på att hända, kan man se i minst 82
studier som genomförts nyligen, där man visat att våld inom parrelationer utförs oftare av kvinnor än
män. (se J Archer, psychological Bulletin, 2000). Om inte denna våldsamhet ett tecken på att kvinnor
indoktrinerats till att se sig själva som offer, och samtidigt fostrats till att ’’hävda sin rätt’’, vad går då att
se som sociologiska tecken på förändring? Att då fortsätta ge en offerroll till kvinnokönet, kan inte vara
annat än skadligt, så

härmed föreslås kongressen besluta
Att
Att

UNF skall utträda ur nätverket Kön spelar roll, samt
UNF ej skall kalla sig feministiskt.
Mats Heden
UNF 5125 Morgonstjärnan
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PUNKT 12M
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 6 Avståndstagande till
feminismen (2009)
Motionsskribenten är inne på ett spännande område om vad ord betyder och innebär. Först och främst
tycker inte förbundsstyrelsen att feminism är något som UNF skall driva som ett externt politiskt krav.
Däremot tycker styrelsen att det är grymt viktigt att vi internt i organisationen skapar bra
förutsättningar för alla medlemmar. Förbundsstyrelsen tycker inte UNF ska ta ställning i att inte vara
feministiskt och inte heller driva att vi är feministiskt.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå andra att-satsen.

Historieutskottets yttrande nr 19 angående motion nr 12 Avståndstagande till
feminismen
Vi håller inte med motionären om det problem som denne beskriver. Vi anser att det är en icke-fråga
eftersom UNF som organisation aldrig kallat sig feministisk.

Historieutskottet föreslår kongressen besluta
Att

avslå andra att-satsen i motionen.
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Motion nr 14

Motionsrätt till Active
UNF tillåter sedan en längre tid att de enskilda medlemmarna i organisationen motionerar till
förbundets högsta beslutande organ i alla frågor de vill komma med yrkanden i. Detta ökar möjligheten
för organisationen att växa, eftersom de enskilda medlemmarna har möjlighet att väcka frågor direkt,
istället för att gå genom sina föreningar och distrikt, vilket gör att frågor inte hindras av lokala
stridigheter eller tappas bort på vägen fram.
Den svenska godtemplarrörelsen är inte en rörelse som arbetar enbart för Sverige, utan vi syftar till att
bygga en solidarisk och demokratisk värld fri från droger. För att nå detta samarbetar vi internationellt,
på europeisk och nordisk nivå med andra godtemplarrörelser; Active, NordGU och IOGT
International.
På Actives senaste kongress hade en motion kommit in från enskilda medlemmar ur UNF, vilket
förorsakade en debatt om huruvida enskilda medlemmar har rätten att motionera. Efter en lång
diskussion togs motionen upp för behandling.
För att öka medlemmarnas möjlighet att påverka den rörelse de är engagerade i faller det sig naturligt
för motionären att ej lägga det ansvar på de enskilda förbundsstyrelserna och kongresserna det innebär
att granska alla möjliga motioner till Actives kongress för att sedan bilda sig en åsikt och föra fram
denna till kongress eller motionär, när det finns viktigare ärenden för organisationens högsta
beslutande organ än att agera en byråkratisk stoppkloss.

Vi yrkar härmed kongressen besluta

Att

åsända Actives kongress denna motion översatt med följande att-sats
”Att lägga till i Actives Constitution en paragraf med översatt ekvivalent lydelse a
”Rätten att motionera till kongressen tillfaller alla medlemmar i Active, samt
medlemmars medlemmar.””,

Att

åsända ekvivalent motion till NordGUs Kongress

Att

åsända ekvivalent motion till IOGT Internationals Kongress.

Mats Heden, UNF 2035 Live
Lars Lindholm, UNF 5936 Lansen
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Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 14 angående motionsrätt till Active
Till skillnad från UNF så är Active en paraplyorganisation, vilket innebär att medlemskapet är kopplat
till de nationella organisationerna och därmed inte direkt personbundet. Därför har inte enskilda
medlemmar rätt att motionera till Actives kongress utan en organisations stöd.
Eftersom UNF ska företräda sina medlemmar är det viktigt att medlemmarna har möjlighet att påverka
vad organisationen ska tycka i de frågor som gäller våra paraplyorganisationer. I dagsläget har det inte
funnits bra former för att medlemmar ska kunna skicka in motioner till förbundsstyrelsen som UNF
som organisation kan skicka in till Actives kongress. Detta vill förbundsstyrelsen ändra på.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att
Att

avslå motionen i sin helhet
ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa bra möjligheter för UNF:are att bidra med
idéer och motionsförslag till Active kongresser.

Historieutskottets yttrande nr 20 om motion nr 14 angående motionsrätt till
Active
Vi anser att det är problematiskt att ge medlemmar motionsrätt till Active, eftersom det är en
paraplyorganisation till UNF där man som enskild person inte kan vara medlem. Samma sak gäller
IOGT international och NordGU. Active måste också, om motionen går igenom, lagra personuppgifter
för att kunna kontrollera att motionären är medlem i en av dess medlemsorganisationer. Vissa av
Actives medlemsorganisationer har inte egna medlemsregister, vilket skulle skapa stora praktiska
svårigheter när detta inte kan kontrolleras, samt att vi inte tror att detta är förenligt med
personuppgiftslagen att UNF delar uppgifter om våra medlemmar med andra organisationer.

Vi föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet
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Förbundsstyrelsen förslag nr 3
Drogpolitiskt program för Ungdomens Nykterhetsförbund

Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997
Reviderat vid UNF:s kongress i Gävle 1999
Reviderat vid UNF:s kongress i Stockholm 2001
Reviderat vid UNF:s kongress i Jönköping 2003
Reviderat vid UNF:s kongress i Piteå 2005
Reviderat vid UNF:s kongress i Uppsala 2007
Reviderat vid UNF:s kongress i Göteborg 2009
Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011
UNF:s vision
UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger.
Inledning
UNF arbetar på flera sätt för att motverka droger och skapa bra förutsättningar för drogfrihet i
samhället. Droger har en avgörande, negativ, inverkan på samhällets och medborgarnas utveckling och
därför finns det behov av gemensamma och långsiktiga politiska lösningar. UNF har under lång tid
samlat på sig erfarenhet, kunskap och idédebatt vilket har resulterat i en stor expertis kring vilka
politiska åtgärder som krävs för att åtgärda problemen. I detta drogpolitiska program lägger UNF fram
sin syn på drogpolitiken och de åtgärder vi menar är nödvändiga för att skapa en positiv
samhällsutveckling.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

anta förbundsstyrelsens förslag på drogpolitiskt program.
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1
2
3

UNF:s syn på droger

4
5

I denna inledande del sammanfattar UNF sin syn på drogproblematiken och de begrepp som relevant
kan spegla såväl alkohol som andra drogers skadeverkningar på samhället och människan.

6

UNF:s drogdefinition

7
8
9
10
11

UNF definierar droger med utgångspunkt i preparatets egenskaper. Droger har en berusande,
beroendeframkallande och giftig effekt på människan. Effekten av droganvändande är också
passiviserande och innebär att människors engagemang och förmåga att förändra samhället eller
utveckla sig själv minskar.

12

Droganvändande

13
14
15

Det finns många olika orsaker till att människor använder droger och dessa bör ses i ett sammanhang.
För att göra detta beskriver UNF hur och varför människor använder droger som en samverkan mellan
fyra faktorer:

16
17
18
19

Människan

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Varje människa bär på vissa individuella egenskaper som påverkar hur drogkonsumtionen utvecklas.
Genetiska förutsättningar och personlighetsdrag har betydelse. Varje person gör också utifrån sina
förutsättningar och sin situation ett val att använda eller inte använda droger.

Medel
Drogens egenskaper och styrka har naturligtvis betydelse. Drogen ger ofta en upplevelse som man vill
uppleva igen och kan därigenom leda till ett psykiskt beroende. Den andra delen av beroendet är den
fysiska effekten av drogen. När beroendet, både psykiskt och fysiskt, har gjort människan mer eller
mindre passiv styr det dennes liv. Är droger lätta att få tag på, och accepterade i samhället, ökar
användandet och därmed antalet människor som skadas.

Miljö
Människor påverkas av sin omgivning. Föräldrars, vänners, lärares och förebilders inställning till
droger påverkar vår egen uppfattning. Det är det som vi kallar det sociala arvet. En otrygg omgivning
där droger förekommer och är accepterade ökar risken för att människor börjar använda droger.

Marknad
En av de mest drivande mekanismerna bakom användandet av droger är drogindustrin. De har som
syfte att tjäna pengar genom att sälja mer droger och arbetar därför för att öka droganvändandet. En fri
drogmarknad leder till sänkta priser och ökat användande. Därför får en oreglerad, eller mindre
reglerad, drogmarknad ödesdigra effekter på människors droganvändning.

35
36
37
38
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39
40

Drogskador

41
42

Skador som orsakas av droger kan delas in i fyra olika grupper.

43
44
45
46
47
48

Medicinska skador

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Droger skadar människor både fysiskt och psykiskt. Det kan vara allt från magsår, hjärtsvikt och
levercirros leverskador orsakat av alkohol till försämrat immunförsvar, depressioner och psykoser
orsakat av cannabis. Människor får fysiska skador som en följd av trafikolyckor eller misshandel där
alkohol är den utlösande orsaken. Spädbarn kan få obotliga fosterskador av den gravidas
alkoholkonsumtion under graviditeten.

Sociala skador
Skadorna är inte begränsade till droganvändaren själv, utan droganvändande leder ofta till sociala
problem. Om någon i ens närhet missbrukar påverkar det en negativt. Psykiskt och fysiskt våld och
ekonomiska problem är exempel på sociala skador. Andra exempel är att man får sämre
självförtroende, mår dåligt eller klarar sig sämre i skolan för att man lever tillsammans med en
missbrukare.

Ekonomiska skador
Drogerna kostar samhället många miljarder kronor varje år. Det är dyrt att vårda de som skadats till
följd av eget eller andras drogmissbruk. Om någon får leverskador eller blir misshandlad får det
ekonomiska konsekvenser, bland annat i form av läkarvård och medicin. Andra kostnader utgörs av
skadegörelse, sjukfrånvaro och förlorad arbetsinkomst. Många skador och kostnader som aldrig hade
behövt uppstå gör det för att någon av de inblandade har varit påverkad av droger.

Politiska skador
Droger passiviserar människor och är ett hinder för att vi tillsammans ska hjälpas åt att förbättra
tillvaron. Droger får människor att fly bort ifrån verkligheten och skapar problem för både användaren
och människor runt omkring. Under påverkan och efterverkan av droger kan inte människor ta itu med
problem i sina liv eller ta del i samhället. Droger hindrar människor från att delta i den demokratiska
processen. I ett välfungerande samhälle är alla delaktiga och ingen är påverkad av droger.

67
68

Drogpolitiska samband

69
70

Det finns flera avgörande samband för vilka politiska åtgärder som är motiverade att använda. Viktiga
sådana är:

71
72
73
74
75
76

Totalkonsumtionsmodellen
Det finns ett samband mellan den totala konsumtionen av alkohol i samhället och omfattningen av
alkoholskadorna. Ökad totalkonsumtion av alkohol ger alltid ökade skador och samma förhållande
gäller för andra droger. Totalkonsumtionen av alkohol påverkar antalet våldsbrott och antalet intagna
med skrumplever, bukspottkörtelinflammation, alkoholpsykos och alkoholförgiftning.
Konsumtionsökning leder också till att fler riskerar att hamna i missbruk, fler hamnar i ett beroende,

213

PUNKT 13A

77
78
79
80

vilket i sin tur innebär fler familjer där barn växer upp i missbruk. Detta betyder att vi behöver en
alkoholpolitik som syftar till att minska hela befolkningens konsumtion. En solidarisk alkoholpolitik
gör det svårare för alla att få tag i alkohol. En sådan politik räddar liv.

81
82
83
84
85
86
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Preventionsparadoxen

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

En vanlig uppfattning är att drogproblemen bäst åtgärdas genom att hjälpa dem som har störst
problem med drogerna, det vill säga missbrukare eller de som är beroende. Faktum är dock att
“måttlighetskonsumenter” som grupp betraktad åstadkommer fler alkoholrelaterade skador än de som
dricker mest alkohol. Preventionsparadoxen innebär att den totalt sett största förebyggande effekten
uppnås om de alkoholpolitiska insatserna riktas mot hela befolkningen och inte endast mot den grupp
med högst alkoholkonsumtion.

Desintresseringsprincipen
Så länge det finns ekonomiska intressen av att öka alkoholkonsumtionen kommer den att vara svårare
att hålla nere. Desintresseringsprincipen går ut på att man genom till exempel reglerad import,
tillverkning och försäljning håller enskildas vinstintressen borta från alkoholhanteringen. Företag och
branschorganisationer har vinstintressen som står emot samhällets intresse av att upprätthålla
folkhälsan och måste därför fråntas inflytande över drogpolitiken.

Den triangulära preventionsmodellen
Ett effektivt och framgångsrikt preventionsarbete bör omfatta tre olika områden. Dessa är politiska
åtgärder för att kontrollera tillgången och hanteringen av droger, utbildningsinsatser för att öka
förståelsen för drogproblem och -politik, samt mobilisering av civilsamhället att delta i det
förebyggande arbetet. Denna utgångspunkt kallas för den triangulära preventionsmodellen.

99
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100
101

UNF:s lösningar

102
103
104
105
106
107

Det är enkelt att se de problem som droganvändandet skapar för samhället och för enskilda människor,
men det är en större utmaning att presentera politiska förslag som leder till att dessa problem minskar.
UNF presenterar nedan vår syn på den konkreta drogpolitiken. Vi har delat upp våra förslag på sex olika
områden och presenterar hur politiken på dessa områden bör se ut och vilka politiska åtgärder som
behövs för att skapa en positiv samhällsutveckling. Utgångspunkten är ett normkritiskt perspektiv som
ifrågasätter alkoholens dominerande roll på många områden och strävar efter att främja nykterhet.

INLEDNING

108
109

Samhälle & beslutsfattande

110
111
112

Användningen av droger hindrar en positiv samhällsutveckling och minskar människors frihet och
deltagande. Minskat droganvändandet är därför viktigt för att få fler aktiva medborgare, tryggare
offentliga miljöer och ett mer levande demokratiskt samhälle.

113
114
115
116
117
118
119

Idag finns en stark norm kring alkohol som innebär att alkohol är en naturlig och central del av
samhällslivet. Normen gör att människor som vill avstå alkohol, om så bara för en kväll, exkluderas
eller pressas att anpassa sig efter normen. Konsekvenserna blir färre egna aktiva val, högre
alkoholkonsumtion och att de som avstår från alkohol hamnar utanför. Om alla ska känna sig trygga,
välkomna och ha möjlighet att fatta egna beslut krävs det att alkoholnormen kritiseras. Det görs genom
att det finns fler naturliga alkoholfria miljöer och ett brett utbud av fritids- och nöjesaktiviteter som
inte förutsätter alkoholkonsumtion.

NORMER

OFFENTLIGA
RUMMET

120
121
122
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En viktig del av det offentliga rummet är restaurang- och kroglivet och där står alkoholkonsumtion ofta
i centrum. Detta leder till att många med en dålig relation till alkohol exkluderas, men skapar också en
oacceptabel våld- och övergreppsrisk. Tryggheten får lida till förmån för drogkonsumtionen. För att
motverka detta krävs fler offentliga miljöer som är drogfria och trygga dygnet runt. Det krävs politiska
beslut som skapar incitament för och driver en utveckling mot ett mer drogfritt näringsliv som i lägre
grad är beroende av alkoholförsäljning. En viktig del är att samhället går före genom att göra offentligt
ägda lokaler drogfria och offentlig representation drogfri.
DROGPER-

128
129
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Droganvändningen påverkar samhället och medborgarna på många sätt och alkoholnormen
genomsyrar hela samhället. Därför behöver alkoholperspektivet genomsyra alla politiska områden.
Beslutsfattare på alla nivåer ska ha kunskap om alkohol- och narkotikafrågor och ta hänsyn till sociala
aspekter och folkhälsa när de fattar beslut. För att klara detta ska alla kommuner ha drogpolitiska
program som innehåller kommunens insatser för att minska användningen av alkohol och andra
droger och beskriver vilka målsättningar dessa insatser har. Arbetet för att minska droganvändningen
ska utvärderas och uppdateras regelbundet.

SPEKTIVET

136
137
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138
139
140
141

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

142

att utbildningsväsendet genomsyras av ett omfattande drogförebyggande arbete,

143
144

att föreningslivet är fritt från droger,
att alla berörda politiker är pålästa i alkohol- och narkotikafrågor,

145
146

att alkoholperspektivet genomsyrar alla politikområden så att hänsyn tas till sociala aspekter och
folkhälsa,

147
148

att alla kommuner har uppdaterade drogpolitiska program,
att inga offentliga medel går till att finansiera alkoholkonsumtion.

att alkoholförsäljning inte förekommer i samband med idrotts- och kulturarrangemang,
att det finns alkoholfria fritids- och nöjesaktiviteter för alla unga,

149
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Förebyggande arbete
Ingen föds med ett behov att konsumera droger, utan konsumtionen skapas av en kultur som sprids
genom vänner, grupptryck, marknadsföring och framförallt genom traditioner och normer. En
utgångspunkt för att motverka alkohol och andra drogers skadeverkningar är därför att arbeta
förebyggande. Ett förebyggande arbete som syftar till att den enskilda individen kan fatta kloka beslut
och undvika droganvändning och dess konsekvenser.
DET FÖREBYGGANDE
ANSVARET

Idag skapar kombinationen av en stark alkoholnorm och en ansvarslös alkoholindustri en ohållbar
situation. Unga människor har dåliga förutsättningar att göra ett eget aktivt val om de vill börja
använda alkohol eller inte. Frågan som ställs är oftast inte om, utan när en ung person ska börja
använda alkohol. Samhället och politiken måste ta ansvar och agera för att förbättra förutsättningarna
för unga att välja bort droger. En stor del av arbetet bör ske genom satsningar på förebyggande insatser.
Dessa insatser ska utgå ifrån allas rätt till en drogfri uppväxt samt att varje individ ges goda
förutsättningar att välja drogfrihet och att detta val respekteras. Det förebyggande arbetets syfte är att
fler väljer bort alkohol helt, men även att ge senare alkoholdebuter och minskad alkoholkonsumtion.
AKTÖRER

167
168
169
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171
172
173

Ett framgångsrikt förebyggande arbete finansieras långsiktigt av samhället, men genomförs till stor del
av det civila samhällets organisationer. Bland dessa finns många organisationer som är experter på
frågorna och har en hög trovärdighet. Alkoholindustrin ska inte ges utrymme att driva förebyggande
arbete. Deras drivkraft är att stärka alkoholnormen och sälja sina produkter. Det gör att när de bedriver
förebyggande arbete är syftet i de flesta fall att köpa sig trovärdighet och skapa en falsk bild av sig själva
som ansvarsfulla. Kampanjerna utgör dessutom oftast indirekt reklam för alkoholdrycker.
FORSKNING OCH
UTBILDNING

174
175
176
177

För att alkoholpolitiken ska vara effektiv behövs forskning om bland annat hur konsumtionen
förändras och om vilken effekt det förebyggande arbetet har. Forskningen ska vara oberoende och inte
styras eller bekostas av de som har ekonomisk vinning av att människor dricker alkohol.
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179
180
181
182
183
184

Skolan har ett stort ansvar i det förebyggande och normbrytande arbetet. Skolan är en plats där unga
tillbringar mycket tid och det är en självklarhet att all verksamhet kopplad dit ska vara drogfri. I skolans
ansvar ligger också att förmedla saklig och normkritisk information om droger som inte bara fokuserar
på medicinska aspekter utan framhåller droganvändningens ekonomiska, sociala och politiska
konsekvenser. Skolan ska förespråka drogfrihet och får aldrig förutsätta att unga senare ska börja
använda alkohol eller andra droger.
DROGFRIA
MILJÖER

185
186
187
188
189

Offentliga drogfria miljöer är en viktig komponent i att skapa bra förutsättningar för drogfrihet, men
också för att inkludera och välkomna alla oavsett ålder eller förhållande till alkohol. Föreningar och
andra delar av det civila samhället är exempel på aktörer som bör skapa drogfria miljöer som genom
tydliga regler kring droger blir tillgängliga för alla. Även hemmet bör vara drogfritt, föräldrar ska inte få

190
191
192
193

bjuda sina barn på alkohol. Målet att skapa drogfria miljöer ska också vara utgångspunkten för alla stora
allmänna arrangemang, som sportarrangemang, kulturfestivaler och statsfester. Kommuner har ett
stort ansvar för att det finns drogfria miljöer och ska därför inte finansiera verksamhet som inte är
drogfri.

194
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Det är viktigt att det förebyggande arbetet inte går ut över unga människors rättigheter. Unga ska
åtnjuta samma grundlagsskydd som övriga medborgare, därför ska de inte utsättas för tvångsliknande
drogtester, om inte misstanke om brott föreligger.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

203
204
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att all forskning inom alkoholområdet utförs och finansieras av oberoende aktörer utan ekonomisk
vinning,
att drogfria förebilder ges utrymme och lyfts fram,
att tvångsliknande drogtester mot unga inte används om personen inte är brottsmisstänkt,

207

att det inte ska vara tillåtet för föräldrar att bjuda sina minderåriga barn på alkohol.

att samhället satsar tillräckligt med resurser på förebyggande arbete i det civila samhället,
att alla barn och unga får en drogfri uppväxt,
att alkoholindustrin inte ges utrymme att bedriva förebyggande arbete eller påverka forskning eller
utbildning,

208
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Globalt

210
211
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Droger är inte enbart ett problem för Sverige eller för europeiska unionen, EU. I hela världen drabbas
människor av drogers negativa effekter, och därför är det viktigt att drogpolitiken inte slutar vid
Sveriges gränser.
UTVECKLINGSHINDER

213
214
215

Droger är ett hinder för människors och samhällens utveckling i världen, och det märks extra tydligt i
utvecklingsländer. Sjukdom, olyckor och sociala problem raserar människors hela tillvaro, och familjer
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216
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drabbas hårt när ett beroende gör att deras pengar går till droger istället för att täcka basbehoven för
överlevnad. Alkoholens roll i spridandet av HIV/AIDS, där alkoholen bidrar både till att öka
smittorisken och förvärra symptomen är ytterligare ett exempel på hur droger slår hårt mot
samhällsutvecklingen.

GLOBAL
ALKOHOLINDUSTRI

221
222
223
224
225
226
227
228

I många utvecklingsländer utan en historisk alkoholtradition saknas kunskap om hur en effektiv
alkoholpolitik bedrivs och det finns ingen reglering av försäljning och marknadsföring av alkohol.
Alkoholindustrin är otroligt skicklig på att utnyttja detta genom att måla upp en bild av alkoholen som
en del av västerländsk framgång, välmående och rikedom. Alkoholindustrin har fått ett
tolkningsföreträde och har ofta ett stort inflytande när det gäller utformning av alkoholpolitiken.
Sverige måste ta ett stort ansvar att sprida den framgångsrika restriktiva alkoholpolitiken och kritiskt
granska vad alkoholindustrin gör utanför Sveriges gränser.

INTERNATIONELLA
ORGANISATIONER &
MARKNADER

229
230
231
232
233
234
235

Genom EU är Sverige med och subventionerar produktionen av vin. Detta skapar en överproduktion
som tidigare lett till prisdumpning av vin i utvecklingsländer. Det är inte försvarbart att på detta sätt
gynna produktion av alkohol samtidigt som användningen av alkohol leder till stort lidande och kostar
medlemsstaterna enorma summor varje år. Sverige ska tvärtom genom EU och andra internationella
samarbetsorganisationer verka för att priset på alkohol höjs med målet att det ska täcka sina egna
kostnader.

236
237
238
239
240

Världshälsoorganisationen, WHO, antog våren 2010 Global Strategy to reduce the harmful use of
alcohol. Strategin stödjer de restriktiva alkoholpolitiska metoder som använts i Sverige och går på flera
områden längre. Sverige har ett åtagande och ett ansvar att bidra till att en solidarisk och restriktiv
alkoholpolitik står högt på agendan och får global genomslagskraft. Konkret innebär detta bland annat
att frihandelsavtal ska ta hänsyn till drogers negativa effekter.

241
242

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

243

att alkohol behandlas som en drog och därmed ingår som ett problem i folkhälsopolitiken,

244

att alkohol behandlas som ett utvecklingshinder i biståndspolitiken,

245

att skattemedel aldrig subventionerar alkohol eller alkoholproduktion,

246

att folkhälsa står över ekonomiska intressen och frihandelsavtal,

247

att internationella samarbetsorganisationer främjar en restriktiv drogpolitik.

248
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249
250

Tillgänglighet och pris

251
252
253
254

Människor påverkas av sin omgivning och det är något som kanske speciellt gäller unga människor.
Sambandet är ganska enkelt: när alkohol och andra droger finns nära och är lätta att få tag på används
de mer och med det blir också drogskadorna större. Därför är en viktig utgångspunkt för drogpolitiken
att närheten och tillgängligheten till droger påverkar omfattningen av användningen.

TILLGÄNGLIGHET &
MONOPOL

255
256
257
258
259
260
261
262

De politiska åtgärder som minskar tillgängligheten och närheten till droger har visat sig mest effektiva
för att minska drogskadorna i samhället. Det handlar bland annat om att begränsa tiden då alkohol går
att få tag på, höga åldersgränser, hårda tullregler och färre ställen där alkohol får serveras och användas.
En fri marknad består av aktörer som inte beaktar samhällets intresse av minskad alkoholkonsumtion
utan tvärtom har ökad vinst och därmed ökad försäljning som fokus. Statligt monopol på
alkoholhantering är därför en bra metod för att ta tillvara hela samhällets intressen istället för
ekonomiska särintressen.

263
264
265
266

Idag har Systembolaget monopol på detaljhandel av alkohol. Liknande monopol ska införas på
partihandel, import, export och produktion av alkohol. Monopolens överordnade syfte ska vara att
successivt minska alkoholkonsumtionen. Minskad alkoholkonsumtion betyder minskade skador och
gör att resurser istället kan användas till förbättrad välfärd.
FÖRSÄLJNING &
KONTROLL

267
268
269
270
271
272
273
274
275

Systembolagets monopol drivs utan vinstintresse och innebär att tillgängligheten påverkas genom att
antalet försäljningsställen begränsas, men också att försäljningsmiljön kan kontrolleras och att
åldersgränser efterföljs bättre. UNF har i över 40 år testat butiker och krogars ålderskontroller och
resultatet är nedslående. Handeln och restaurangnäringen klarar inte sitt uppdrag och säljer
regelbundet till underåriga. Systembolaget är en kontrollerad försäljningsmiljö där ålderskontrollerna
kommer före försäljningsintressen. Därför bör all försäljning, inklusive ”folköl”, ske genom
Systembolaget. För att höja åldern för alkoholdebut och göra reglerna tydligare bör åldersgränsen för
att köpa alkohol vara 20 år överallt.

276
277
278
279
280
281
282

Serveringstillstånd är samhällets metod för att kontrollera att bara lämpliga
uteställen/krogar/restauranger serverar alkoholdrycker. Idag bryts reglerna för servering systematiskt
och metoden har havererat. Tillstånden har gått från att vara ett speciellt förtroende till att ses som en
rättighet. Ett exempel på att reglerna inte fungerar är den överservering som sker och som leder till
brutalt krogvåld och ett mer otryggt uteliv. Normen bör vara att serveringstillstånd ges restriktivt och
det ska vara möjligt att ta alkoholpolitisk hänsyn vid beslut om serveringstillstånd. Näringslivets
intressen får inte gå före alkohol- och folkhälsopolitiska mål.

283
284
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Priset på alkohol har en direkt påverkan på hur mycket alkohol som konsumeras och detta gäller
särskilt bland unga, som har mindre ekonomiska resurser. Ett högt pris på alkohol innebär att den
totala konsumtionen minskar och med detta också alkoholskadorna. Skatt och minimipriser på alkohol
är därför viktiga instrument för att minska användningen av alkohol och därmed skadeverkningarna.
Målet med priserna bör utgå ifrån en etablerad ekonomisk princip om att en produkt ska täcka sina
egna kostnader och det är alkoholen långt ifrån att göra idag.

PRIS
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291
292
293

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

294

att skatten på alkohol höjs, med ett långsiktiga målet att alkoholen bär sina egna kostnader,

295

att modellen för serveringstillstånd görs om så att folkhälsopolitiska intressen prioriteras ,

296

att alkoholservering inte sker efter 01.00,

297

att 20-årsgräns för köp och konsumtion av alkohol införs överallt,

298
299

att Systembolagets detaljhandelsmonopol bevaras, stärks och försvaras samt innefattar försäljningen
av folköl,

300

att monopol införs på partihandel, import, export och produktion av alkohol,

301

att alkoholhantering sker ansvarsfullt, utan vinstintresse och med utbildad personal,

302

att införselkvoter av alkohol reduceras.

att tillgängligheten på alkohol minskas och vara starkt begränsad,

303
304

Stöd vid missbruk

305
306
307
308
309
310

Så länge det finns droganvändande så kommer det finnas missbruk och negativa skadeverkningar
förknippade med det. UNF menar att ett liv i och nära ett missbruk inte är ett värdigt och fritt liv och att
en human politik måste ha detta som utgångspunkt. En människas missbruk påverkar även de personer
som finns i dennes närhet, särskilt barn och unga är utsatta. Behandling, stöd och rehabilitering får
dock aldrig ställas emot de mer långsiktiga och effektiva åtgärder som handlar om att i förebyggande
syfte minska användningen av droger.
STÖDRESURSER

311
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315
316

Att ha någon i sin närhet med ett missbruk är idag tabubelagt och därmed ett osynligt problem i
förhållande till hur utbrett det är i samhället. De professioner som jobbar nära barn och unga ska ha bra
kunskap om konsekvenser av att växa upp i en missbruksmiljö. Tillräckliga resurser ska finnas för att ge
det stöd som behövs för att synliggöra individen, skapa trygghet och ge möjlighet till personlig
utveckling.
BEHANDLINGSGARANTI

317
318
319
320
321
322
323

För att samhället ska kunna leva upp till sitt ansvar att erbjuda bra missbruksbehandling krävs ökade
resurser. Idag tvingas många som söker hjälp vänta länge på behandling, en väntan som ger
livsavgörande negativa konsekvenser. Samtidigt vet vi att det är lättast att hjälpa någon när personen
själv har motivation att göra något åt sitt problem och därför måste en behandlingsgaranti införas.
Utöver detta har samhället ett ansvar att ingripa och hjälpa den som genom sitt missbruk riskerar att
skada sig själv eller närstående.
SKADEBEGRÄNSNING

324
325
326

Allas rätt till ett nyktert liv och rätt att få hjälp med att bryta sitt drogberoende ska vara en självklarhet
och en utgångspunkt för missbruksvården. Samhället ska därför inte använda enkla och billiga åtgärder
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327
328
329
330
331

för att lindra symtomen, utan behandla grundproblemet, drogberoendet. De så kallade
skadebegränsande insatser som enbart syftar till att lindra symtomen är inhumana
behandlingsmetoder som underlättar fortsatt beroende. Exempel på sådana insatser är utdelning av
sprutor eller långvariga substitutionsbehandlingar.

332

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver

333

att missbruksvården utgår ifrån alla människors rätt till ett nyktert liv ,

334

att alla som arbetar nära barn och unga har kunskap om konsekvenserna av att leva nära ett missbruk,

335

att alla barn och unga som lever i missbruksmiljö får det stöd de behöver,

336

att alla som söker hjälp erbjuds behandling direkt genom att en behandlingsgaranti införs,

337

att sprututbytesprogram och andra former av skadebegränsning inte används.

221

PUNKT 13A
Program- och stadgeutskottet yttrande nr 6 angående förbundsstyrelsens förslag
nr 3 Drogpolitiskt program
Program- och stadgeutskottet är mycket nöjda med Förbundsstyrelsens förslag till nytt drogpolitiskt
program. Det visar tydligt vad UNF vill och kräver av samhället. Programmet är även lättförståeligt för
dem som inte är så insatta i det politiska språket.
PoSU håller med motionären till motion nummer 15 om att programmet bör revideras till kongressen
2013. PoSU tycker vissa formuleringar bör ändras så att det inte förutsätts att droganvändning är
grundinställningen för människor, exempelvis med hjälp av FAKE FREE- metoden. Dessutom vill vi att
möjlighet ska finnas att revidera de krav vi ställer, eftersom vissa krav kan komma att kännas
överflödiga och andra kommer att behöva skärpas.

Program- och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

anta förbundsstyrelsens förslag till Drogpolitiskt program

Att

det drogpolitiska programmet ska revideras till kongressen 2013
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Motion nr 15

Drogpolitiska programmet
Vårt drogpolitiska program har lidit av revidering efter revidering sedan det infördes. Denna motion
förutsätter att Förbundsstyrelsen behåller modell och innehåll i det drogpolitiska programmet efter
deras revisionsförslag. Det kompromissande system som bragt fram det drogpolitiska programmet har
medfört flertalet problem. Exempelvis har texten ”Mer alkoholfritt än alkohol på krogen” utgått från
en utopisk matematisk omöjlighet; För att kreera en alkoholhaltig dryck, behövs endast att en
alkoholhaltig lösning tillförs till valfri dryck. Detta gör att varje alkoholfri dryck har flertalet
alkoholhaltiga motparter. Att då kräva att alkoholfritt skall serveras i ett större utbud är orealistiskt,
och den rubriken bör strykas.
Fler problem som uppstått är oppositionen mellan vissa rubriker. Rubriken ”Nej till
skadebegränsning” promoverar ett kollektivt ansvar, då individerna ej förväntas ta ett eget ansvar, utan
förlita sig på de preventions- och rehabiliteringsprocesser samhället ställt upp. Vår rörelse syftar till att
bygga upp ett solidariskt samhälle; Således kan vi ej utlämna dem som är i behov av skadebegränsande
åtgärder till det öde som annars väntar dem. Mot detta står ”Ungdomar skall inte utsättas för generella
drogtester” som förkastar kollektiva preventions- och upptäcktsmetoder; snarare förväntar rubriken
av individen att aktivt avstå från droger. För att åtgärda detta bör vi eliminera antingen kollektivismen
eller individualism ur dessa punkter, genom att stryka eller omarbeta våra ståndpunkter under dessa
rubriker.
I programmet finns även tautologier; Rubriken ”Flytta folkölet till systembolaget” syftar på samma
problem som ”Begränsa tillgängligheten”, även rubrikerna ”Stoppa all direkt och indirekt reklam” och
”Stoppa alkoholglorifieringen” överlappar varandras budskap. För att göra vårt budskap tydligt, bör vi
slå samman dessa rubrikpar till två väldefinierade rubriker. De slutgiltiga problem som bör åtgärdas rör
innehållet i avsnittet ”kunskap och skola”. Avsnittet är i dagsläget snårigt och sönderklippt, beståendes
av löst ihopslängda meningar utan slagkraft. då vi avser med vårt dokument att vara konkret och
slagkraftigt, är en helrevidering av detta avsnitt att föredra. Saknar vi slagkraftiga program saknar vi
meningen med dessa program.
Då det funnits tradition att revidera programmet, har det troligtvis funnits en tradition av att komma
fram till ett imperfekt drogpolitiskt program; ett som rörelsen ej kan enas bakom; det finns ingen
anledning att anta att kongressen kommer framställa ett drogpolitiskt program utan behov av
revidering. Att göra en helrenovering av programmet skulle förhoppningsvis förbättra programmet.
För att göra en äkta helrenovering, bör ett fristående utskott tillsättas, då förbundsstyrelsens tidigare
arbete hitintills endast resulterat i ett beslut från kongressen om att uppdra åt nästkommande
förbundsstyrelse att lägga ett förslag om revidering.
Noteras bör att endast att-sats 1-4 avser att förändra ståndpunkternas mening. 5-9 avser endast
utformning,
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Kongressen föreslås gällande behandlingen av motionens 9 att-satser besluta
Att

att-sats 1,7, 8, 9 behandlas som separata frågor

Att

att-sats 2-4 behandlas tillsammans, ifall kontrapropotionsvotering;

Att

de då ställs upp [[2,3]4] (med [[x,y]z] menas att x ställs mot y, och

den valda av dessa mot z.)
Att

att-sats 5, 6 beslutas om i klump

Kongressen föreslås härmed besluta gällande det drogpolitiska programmet

Att

stryka rubriken ”Mer alkoholfritt än alkohol på krogen”,

Att

stryka rubriken ”Nej till skadebegränsning”, eller

Att

stryka rubriken ”Ungdomar ska inte utsättas för generella drogtester”,
eller

Att

ersätta rubriken
”Ungdomar ska inte utsättas för generella drogtester”
med
”Ingen särbehandling gällande drogtester”
”För att skapa en säker miljö på arbetsplatser och i skolor, kan
regelbundna drogtester genomföras. Vid sådana tester skall inga
fördomar få yttra sig, utan denna typ av tester bör vara allmän och
oförberedd. Visar sig någon vara positiv skall rehabilitering och vård
erbjudas.”,

Att

stryka rubriken ”Flytta folkölet till systembolaget”, samt

Att

ersätta texten i ”Begränsa tillgängligheten” med
”Ifall tillgång och närhet till alkohol minskar, sänks
alkoholkonsumtionen, och därmed är det viktigt att begränsa antalet
försäljningsställen. Detta görs enklast genom att låta systembolaget
sköta all alkoholförsäljning; då även överta försäljningen av annan
alkohol. De återförsäljare som säljer folköl i dag klarar ej att följa svensk
lag; varannan butik säljer alkohol till minderåriga.
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Kommunerna klarar ej heller att förhindra att denna olagliga försäljning.
För att ytterligare begränsa tillgängligheten och minska intresset av
alkoholkonsumtion skall dessutom systembolaget hållas stängt vid
helger och dagar förknippade med alkoholkonsumtion. Av ordnings- eller
folkhälsoskäl skall även kommuner få utökade möjligheter att stoppa
försäljningen av alkohol.”

Att

rubrikerna ”Stoppa [...] alkoholreklam” och ”Stoppa
alkoholglorifieringen” (Delvis flyttat till ”Oberoende Alkoholforskning och journalistik”)
ersätts med
”Stoppa all alkoholreklam och glorifiering.”
”Reklam görs endast för att öka konsumtionen, och därför måste all
alkoholreklam upphöra. Det gäller även smygreklam, såsom
alkoholglorifierande vinspalter, sponsring av idrottsarrangemang och
studentkårsverksamhet, samt reklam för varumärken förknippade med
alkoholdrycker.

Produktion av alkoholglorifierande verk och verk reproducerandes
alkoholkulturen avsedda att spridas genom massmedia skall förbjudas.”

Att

under avdelningen ”kunskap och skola”, ersätta alla underrubriker
förutom ”stoppa supartraditionen i högskolevärlden”
med rubrikerna
”Skolan och omgivningen måste ta sitt ansvar”
”I kommunerna och skolorna upprättas planer för skolverksamheten. I
dessa är det viktigt att det finns en helhetssyn på frågorna kring alkohol
och andra droger där man tar ansvar för att förebygga och komma tillrätta
med de problem som kan uppstå. Det är även viktigt att skolan som
ansvarig för annan verksamhet håller dessa evenemang alkoholfria, då
skolan aldrig ska få hjälpa ungdomar in i ett framtida missbruk. För att
ytterligare förhindra framtida missbruk, skall organisationer med ett
vinstintresse i en ökad alkoholkonsumtion vägras sprida sin propaganda,
då dessa organisationer knappast kan ses som trovärdiga.

Som en motpol mot alkoholindustrin måste individer som arbetar med
ungdomar arbeta förebyggande, vilket ej går att åstadkomma om dessa
individer saknar kunskap i förebyggande arbete. Därför måste det
genomgående ingå i deras yrkesutbildning hur man arbetar förebyggande
på bästa sätt.”
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”Förbättra undervisningen om alkohol, narkotika och tobak i skolan”
”Ungdomar ska ha rätt till bra och saklig undervisning om alkohol,
narkotika och tobak, så att de kan göra det rationella valet att avstå från
dessa destruktiva aktiviteter. Denna undervisning kan ej endast gälla
deras biologiska effekt, utan måste även innefatta de sociala, politiska
och ekonomiska som står som följd till av drogkonsumtion. För att
ungdomar skall kunna få en saklig undervisning, krävs att oberoende
forskning finns att tillgå; forskningen rörande alkoholkonsumtion får ej
styras av de som har ett egenintresse av att öka alkoholkonsumtionen. I
dagsläget är dock ANT-undervisningen ej tillräcklig, utan behöver ges
mer utrymme, högre prioritet, och mer väldefinierade mål i läroplanen.”

”Oberoende alkoholforskning och journalistik”
(Delvis flyttat från ”Stoppa alkoholglorifieringen”)
”För att kunna utvärdera alkoholpolitikens effekter krävs oberoende
forskning om bland annat konsumtionsutvecklingen i Sverige i relation
till den politik som förts.

För att sedan ge en korrekt spegling av alkohol och narkotika måste alla
journalister som skriver om detta ämne hålla sig uppdaterade och
resonera objektiv utgåendes från den oberoende forskning som finns att
tillgå.

Att

tillsätta ett utskott vars uppgift är att framställa ett förslag på reviderat
drogpolitiskt program till kongressen 2013.

Mats Heden, UNF 2035 Live
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Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 15 angående drogpolitiskt program
Förbundsstyrelsen delar motionärens analys om att UNF:s drogpolitiska program har lidit av alla
revideringar. Därför har förbundsstyrelsen valt att skriva om programmet i sin helhet. Detta
omfattande arbete har lett till att både innehåll och struktur har förändrats. Med tanke på motionens
inledningsmeningar
föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta

Att

motionen anses besvarad

Vi hoppas att motionären är nöjd med den omarbetade versionen av det drogpolitiska programmet.

Program och stadgeutskottets yttrande nr 7 angående motion 15
Pogram och stadgeutskottet anser motionen vara besvarad genom Förbundsstyrelsens förslag
nummer 3 och PoSUs andra att-sats.

Program och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

motionen anses besvarad
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Rikstyrelsens förslag nr 3 angående
IOGT-NTO-rörelsens värdegrund
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

anta förslaget om ändring av rörelsens grundsatser och program till IOGT-NTOrörelsens värdegrund enligt nedan

Att

skriva in IOGT-NTO-rörelsens värdegrund och Vårt uppdrag i stadgarnas § 1:1
respektive § 1:2. och som en konsekvens av detta numrera om stadgarna enligt
följande: § 1:1 blir 1:3, § 1:2 blir 1:4, § 1:3 blir 1:5, § 1:4 blir 1:6, § 1:5 blir § 1:7 och § 1:6
blir § 1:8.

Att

ändra formulering i nya § 1:3 till ”De fyra förbunden kallas gemensamt IOGT-NTOrörelsen och arbetar efter samma värdegrund (tidigare benämnt Grundsatser och
Program).”

Att

ändra formuleringen i nya § 1:6 första mening till: ” Som medlem i IOGT-NTO (alt
Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTOs Juniorförbund) lovar jag att arbeta för
ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens Värdegrund (tidigare benämnt
Grundsatser och Program).

Att

ändra formuleringen i nya § 1:8, Medlemskapets upphörande till: ”En medlem som
uppenbarligen motverkar IOGT-NTO:s (alt UNF:s, IOGT-NTOs Juniorförbunds)
syften som de framgår av IOGT-NTO-rörelsens värdegrund (tidigare benämnt
grundsatser och program) kan också uteslutas.”

Att

ändra formuleringarna i tredje meningen i § 2:8 till: Den leder förbundets arbete efter
stadgar, värdegrund (tidigare benämnt grundsatser och program), ideologiska program
och kongressens beslut.”

Att

likaledes ändra tredje meningen § 3:8 till: Den leder förbundets arbete efter stadgar,
värdegrund (tidigare benämnt grundsatser och program), ideologiska program samt
distriktsårsmötets och kongressens beslut.”

Att

likaledes ändra tredje meningen i § 4:6 till: Den leder förbundets arbete efter stadgar,
värdegrund (tidigare benämnt grundsatser och program), ideologiska program samt
föreningsmötets och kongressens beslut.”

Att

IOGT-NTO-rörelsens Värdegrund träder i kraft efter det att alla fyra förbund genomfört
kongress/förbundsmöte
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PUNKT 14A

Rikstyrelsens förslag nr 3
Angående IOGT-NTO-rörelsens värdegrund
Bakgrund
Till kongressen i Uppsala 2007 inkom en motion med förslag om att ett tillägg skulle göras i
programmet om ”… att vi också vill samla män och kvinnor utan hänsyn till sexuell läggning.”
Riksstyrelsen ansåg som motionären att det fanns anledning att se över rörelsens grundsatser och
program. Kongresserna beslöt att uppdra åt Riksstyrelsen att genomföra en översyn av grundsatser och
program under kommande kongressperiod.
Efter kongressen tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att se över Grundsatser, Program och Stadgar
(GPS-gruppen) som också påbörjade översynen.
Under 2008 beslutade IOGT-NTO:s förbundsstyrelse för sin del att genomföra en omfattande
rådslagsprocess kring rörelsens grundsatser och program. Rådslaget motiverades bland annat av den så
kallade ”Green-affären” under vilken det stod klart att stora grupper medlemmar vara oklara över
IOGT-NTO:s värdegrund. Rådslagsarbetet omfattade alla nivåer inom förbundet. Rådslagsarbetet
tilläts också ta mycket tid och detta gjorde i sin tur att det inte var möjligt att presentera ett förslag till
2009 års kongress.
Efter genomförd rådslagsprocess stod det klar att den värdegrund som framgår av grundsatser i hög
grad är aktuell men att en modernisering av utformningen skulle välkomnas. Såväl begreppet Program
som dess innehåll ifrågasattes i flera rådslagsrapporter.

Förslaget
Att förslag formats som det gjorts har flera skäl:
•

Ny benämning – från Grundsatser till Värdegrund.

•

Programmet tas bort. Programmet är ett sätt att uttrycka hur intentionerna i värdegrunden ska
förverkligas. I detta ligger också att programmet ska vara aktuellt i tid och anpassat till den
organisation där verksamheten ska genomföras. Riksstyrelsen menar att detta kommer till
uttryck i respektive förbunds styrdokument för hur verksamheten ska utformas och bedrivas.

•

Hur respektive förbund ska förverkliga värdegrunden definieras i Vårt uppdrag.

•

Då och då har en diskussion uppstått om grundsatser och program är en del av stadgarna eller
inte. I förslaget undanröjs sådana tvivel genom att värdegrunden skrivs in som en del av
stadgarna. Detta motiverar också att medlemslöftet refererar i sin nuvarande form till
grundsatserna och programmet. IOGT-NTO-rörelsens värdegrund skrivs in som § 1:1 och Vårt
uppdrag som § 1:2. Som en konsekvens av detta numreras nuvarande paragrafer om.
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PUNKT 14A
Konsekvensändringar
Som en konsekvens av förslaget behöver vissa justeringar göras i gällande stadgar:
•

I stadgarna för IOGT-NTO, UNF, JUNIS och NSF numreras följande paragrafer om:
§ 1:1 blir 1:3, § 1:2 blir 1:4, § 1:3 blir 1:5, § 1:4 blir 1:6, § 1:5 blir § 1:7 och § 1:6 blir § 1:8.

•

Genom att ändra grundsatser och program till värdegrund, måste sista meningen i gällande §
1:1, föreslagen § 1:3 göras i stadgarna för IOGT-NTO, UNF och JUNIS. Gällande formulering:
”De fyra förbunden kallas gemensamt IOGT-NTO-rörelsen och arbetar efter samma
grundsatser och program”.
Förslag till ny lydelse: ”De fyra förbunden kallas gemensamt IOGT-NTO-rörelsen och arbetar
efter samma värdegrund (tidigare benämnt Grundsatser och Program).”
NSF har en annorlunda lydelse i gällande § 1:1, föreslagen § 1:3. NSFs sista mening i denna
paragraf här följande gällande lydelse: ”Förbunden, som är IOGT-NTO-rörelsens fyra
organisationsgrenar, utgår i sin verksamhet från samma grundsatser och program.”
Föreslagen lydelse: ” Förbunden, som är IOGT-NTO-rörelsens fyra organisationsgrenar, utgår
i sin verksamhet från samma värdegrund (tidigare benämnt grundsatser och program).”

•

Genom att ändra grundsatser och program till värdegrund, måste en justering göras i
medlemslöftets första mening. Gällande formulering: ”Som medlem i IOGT-NTO (alt
Ungdomens Nykterhetsförbund, IOGT-NTOs Juniorförbund) lovar jag att arbeta för ett bättre
samhälle utifrån IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program.”
Förslag till ny lydelse: ” Som medlem i IOGT-NTO (alt Ungdomens Nykterhetsförbund,
IOGT-NTOs Juniorförbund) lovar jag att arbeta för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTOrörelsens Värdegrund (tidigare benämnt Grundsatser och Program).

•

Genom att ändra grundsatser och program till värdegrund, måste justering göras i gällande §
1:6, föreslagen § 1:8 Medlemskapets upphörande i stadgarna för IOGT-NTO, UNF och JUNIS.
Fjärde styckets tredje mening har följande gällande formulering: ”En medlem som
uppenbarligen motverkar IOGT-NTO:s (alt UNF:s, IOGT-NTOs Juniorförbunds) syften som
de framgår av IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program kan också uteslutas.”
Föreslagen lydelse: ”En medlem som uppenbarligen motverkar IOGT-NTO:s (alt UNF:s,
IOGT-NTOs Juniorförbunds) syften som de framgår av IOGT-NTO-rörelsens värdegrund
(tidigare benämnt grundsatser och program) kan också uteslutas.”
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PUNKT 14A
•

Genom att ändra grundsatser och program till värdegrund, måste justering göras i § 2:8, § 3:8
och § 4:6 i IOGT-NTO:s, UNF:s och IOGT-NTOs Juniorförbunds stadgar. Första styckets
andra mening lyder: ”Den leder förbundets arbete efter stadgar, grundsatser och program,
ideologiska program och kongressens beslut.”
Föreslagen lydelse: ”Den leder förbundets arbete efter stadgar, värdegrund (tidigare benämnt
grundsatser och program), ideologiska program och kongressens beslut.”

232

PUNKT 14A
Förslag till

IOGT-NTO-rörelsens värdegrund
IOGT-NTO-rörelsen är en del i en världsomfattande folk- och bildningsrörelse. Vi bygger vårt
arbete på övertygelsen om alla människors lika värde. Vi kämpar för en solidarisk och
demokratisk värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och
rikt liv.
I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:

Demokrati
Alla människor har rätt till frihet och personlig utveckling. Det vill vi skapa genom arbete för en hållbar
samhällsutveckling som utgår från människans möjlighet till demokratiskt inflytande och behov av
gemenskap och trygghet. Vårt arbete medverkar till jämlika förutsättningar för alla.

Solidaritet
Samförstånd, dialog och samarbete mellan människor ger de bästa förutsättningarna för en hållbar
global utveckling. Genom vår verksamhet tar vi ansvar för gemenskap på demokratisk grund lokalt,
nationellt och globalt.

Nykterhet
Alkohol och andra droger med berusande effekt är en belastning för enskilda personer. Vi arbetar för en
solidarisk och demokratisk värld. I kampen mot detta hinder för mänsklig utveckling väljer våra
medlemmar ett liv fritt från alkohol och andra droger och att verka för spridning av nykterhet som idé.

Vårt uppdrag
För att förverkliga sin värdegrund har IOGT-NTO-rörelsen organiserat sitt arbete i fyra självständiga
förbund som tillsammans utgör en stark folk- och bildningsrörelse med medlemmar och verksamhet i
hela landet. Förbunden driver frågor med den gemensamma värdegrunden som utgångspunkt.
IOGT-NTOs Juniorförbund utgår från barn och ungdomars rättigheter och därmed rätten till en
drogfri uppväxt och organiserar barn och ledare i en engagerande och utvecklande verksamhet.
Ungdomens Nykterhetsförbund är unga människor som genom egen organisering skapar inflytande
och är en avgörande del för att förändra samhället.
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund får barn och ungdomar att växa till självständiga och
ansvarstagande individer genom att organisera dem i nykter scouting.
IOGT-NTO är en stark organisation av vuxna medlemmar som tillsammans utgör en kraft för att
förändra samhället.
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PUNKT 14A
Program och stadgeutskottets yttrande nr 8 Riksstyrelsens förslag nr 3 angående
IOGT-NTO-rörelsens värdegrund
PoSU tycker att det är bra att riksstyrelsen har sett över rörelsens ideologiska grunddokument.
Meningen är att det ska fungera i många år framöver, men förslaget har tyvärr så stora brister att det
inte är lämpligt som ett sådant dokument. För att tydliggöra bristerna har vi samlat våra synpunkter
nedan.
- Vi anser i likhet med flera motionärer att ordet ”grundsatser” inte bör ersättas med ”värdegrund”.
”Grundsatser” är ett tydligt och tidlöst ord med förankring i rörelsens traditioner. Däremot skulle
beteckningen ”program” kunna avskaffas.
- Vi tycker också att rubriken ”vårt uppdrag” är något luddig. Det är inte uppenbart varför en text som
huvudsakligen handlar om vilka personer en organisation vänder sig till ska kallas ”uppdrag”.
Uppdragen är också otydliga. IOGT-NTO och UNF vill ”förändra samhället”, men hur? NSF arbetar
med ”nykter scouting”, men vilken scouting är onykter?
- Stycket med rubriken ”nykterhet” är problematiskt till både språk och innehåll. Om vi talar om
”droger med berusande effekt”, vilka droger utan berusande effekt anser vi då att det finns? Att droger
är en belastning även för samhället, som det står i nuvarande grundsatser, har fallit bort. Andra
meningen har ett oklart samband med resten av stycket, och tredje meningen kan eventuellt tolkas som
att vårt arbete för en solidarisk och demokratisk värld är ett hinder för mänsklig utveckling.
- Dokumentet ska vara grundläggande för rörelsen, och det kan därför vara olämpligt att skriva in det i
stadgarna, som har en mer praktisk funktion och ofta ändras. Om det trots allt ska vara en del av
stadgarna, skulle det kunna placeras efter (eller arbetas ihop med) ”portalparagrafen” 1:1. Ordningen
mellan paragraferna skulle i så fall bli mer logisk och man skulle lättare kunna undvika onödiga
upprepningar.
- Om ”grundsatser och program” skulle ändras till ”värdegrund” är det tveksamt om det är en bra idé
att i stadgarna nämna värdegrundens föregångare. Detta skulle kunna skapa onödig förvirring, till
exempel när nya medlemmar ska avlägga medlemslöftet.
- I förslaget till stadgeändringar framkommer inte att det i UNF:s stadgar även står ”grundsatser och
program” i § 2:15 och ”grundsatser” i § 4:7.
- Flera citat ur de nuvarande stadgarna är felaktigt återgivna i förslaget, som därför innebär att
oavsiktliga ändringar skulle föras in i stadgarna.
I fråga om motion nr 18 kan sägas att det redan framgår av § 1:1 i stadgarna att IOGT-NTO är religiöst
neutralt och partipolitiskt obundet. Det är därför överflödigt att föra in detta på något annat ställe.
Riksstyrelsens förslag om en sådan ändring i förslaget till värdegrund är dessutom illa formulerat och
har inte lämnats till UNF och Junis.
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PUNKT 14A
Det finns goda anledningar att uttryckligen nämna olika diskrimineringsgrunder i ett ideologiskt
grunddokument, bland annat att detta kan synliggöra omedveten diskriminering. Det är å andra sidan
också en fördel om dokumentet är kort och koncentrerat på allmänna principer. Därför väljer GU att
föreslå avslag på motion nr 19.

Program och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

avslå riksstyrelsens förslag nr 3 angående IOGT-NTO-rörelsens värdegrund

Att

uppdra åt riksstyrelsen att till kongresserna 2013 utarbeta ett nytt förslag till reviderade
grundsatser för IOGT-NTO-rörelsen

Förslag med samma innebörd från IOGT-NTO:s GU, UNF:s PoSU och Junis RU.
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PUNKT 14B

Riksstyrelsens förslag nr 4 angående
Ändring av stadgarnas paragraf 3 i IOGT-NTO:s och
UNF:s stadgar

Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

fastställa § 1:3 Medlemskap i enlighet med framlagt förslag.
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PUNKT 14B

Riksstyrelsens förslag nr 4
Angående § 1:3 Medlemskap i IOGT-NTO:s och UNF:s stadgar
I samband med 2007 års stadgerevision beslöts att uppdra åt Riksstyrelsen att ytterligare utreda
medlemsbegreppet (§1:3) och lägga ett förslag till kongressen i Göteborg 2009. Något förslag i detta
ärende presenterades inte vid kongressen i Göteborg. Det förslag som Riksstyrelsen nu lägger fram, har
utarbetats i anslutning till processen att se över rörelsens grundsatser och program.
Ett viktigt motiv bakom beslutet att se över medlemsbegreppet var att det ansågs krångligt och svårt att
förstå. De gällande stadgarna om medlemskapet beskriver en form av dubbelmedlemskap i IOGT-NTO
och UNF. Riksstyrelsen ser inga skäl att behålla denna form av dubbla medlemskap. I förslaget till
Värdegrund och Vårt uppdrag markeras tydligt att IOGT-NTO är en organisation för vuxna och UNF
en organisation för ungdomar.
Ett argument som tidigare uttryckts för att behålla det dubbla medlemskapet var att man på orter som
saknar någon av rörelsens verksamhetsgrenar ska kunna registrera medlemmar i den organisation som
är lokalt representerad. Exempelvis om UNF saknas på en ort så kan ungdomar registreras som
medlemmar i IOGT-NTO.
Att entydigt binda medlemskapet till respektive förbund med medlemmens ålder som bestämmande,
innebär inte att man inte kan vara verksam i ett annat förbund. Dessutom föreslås en ”överlappning”
genom att medlemskap i IOGT-NTO kan ingås från det år man fyller 20 år.
I december 2010 var totalt 538 medlemmar i åldern 13 – 25 år registrerade i IOGT-NTO. Av dessa var 112
i åldern 13 – 20 år.

237

PUNKT 14B
Gällande lydelse § 1:3 IOGT-NTO

Föreslagen lydelse § 1:3 IOGT-NTO

Den som har avlagt medlemslöfte och är
registrerad i förbundets medlemsregister är
medlem i IOGT-NTO. En medlem kan tillhöra en
förening eller vara direktansluten till ett distrikt
eller till förbundet. Varje medlem kan ha lokalt
medlemskap i flera föreningar men kan bara vara
registrerad medlem i en förening.

Den som har avlagt medlemslöfte och är
registrerad i förbundets medlemsregister är
medlem i IOGT-NTO. En medlem kan tillhöra en
förening eller vara direktansluten till ett distrikt
eller till förbundet. Varje medlem kan ha lokalt
medlemskap i flera föreningar men kan bara vara
registrerad medlem i en förening.

Man kan vara medlem i IOGT-NTO från och med
det år man fyller 12 år.

Man kan vara medlem i IOGT-NTO från och med
det år man fyller 20 år.

Varje registrerad medlem i IOGT-NTO anses
också vara medlem i UNF från och med det år
medlemmen fyller 13 år till och med det år
medlemmen fyller 25 år. Varje registrerad
medlem i UNF anses också vara medlem i IOGTNTO. Den som anses som medlem i ett annat
förbund har de rättigheter som följer av ett
medlemskap i förbundet i fråga, med undantag
för de rättigheter som är förbehållna förbundets
registrerade medlemmar.

Gällande lydelse § 1:3 UNF

Föreslagen lydelse § 1:3 UNF

Den som har avlagt medlemslöfte och är
registrerad i förbundets medlemsregister är
medlem i UNF. En medlem kan tillhöra en
förening eller vara direktansluten till ett distrikt
eller till förbundet. Varje medlem kan ha lokalt
medlemskap i flera föreningar men kan bara vara
registrerad medlem i en förening.

Den som har avlagt medlemslöfte och är
registrerad i förbundets medlemsregister är
medlem i UNF. En medlem kan tillhöra en
förening eller vara direktansluten till ett distrikt
eller till förbundet. Varje medlem kan ha lokalt
medlemskap i flera föreningar men kan bara vara
registrerad medlem i en förening.

Man kan vara medlem i UNF från och med det år
man fyller 13 år till och med det år man fyller 25 år.

Man kan vara medlem i UNF från och med det år
man fyller 13 år till och med det år man fyller 25 år.

Varje registrerad medlem i UNF anses också vara
medlem i IOGT-NTO. Varje registrerad medlem i
IOGT-NTO anses från och med det år
medlemmen fyller 13 år till och med det år
medlemmen fyller 25 år också som medlem i
UNF. Den som anses som medlem i ett annat
förbund har de rättigheter som följer av ett
medlemskap i förbundet i fråga, med undantag
för de rättigheter som är förbehållna förbundets
registrerade medlemmar.
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PUNKT 14B
Program och stadgeutskottets yttrande nr 9 angående RS förslag nr 4
Ändring av stadgarnas paragraf 3 i IOGT-NTO:s och
UNF:s stadgar
PoSU anser att det inte finns skäl att höja den undre åldersgränsen för medlemskap i IOGT-NTO till 20
år. Tvärtom kan det i vissa fall finnas tungt vägande lokala eller personliga skäl för yngre personer att
vara medlemmar i IOGT-NTO i stället för i UNF.
Förslaget om att ta bort bestämmelserna om att vissa medlemmar anses vara medlemmar i ett annat
förbund skulle innebära att UNF-medlemmar inte skulle ha motionsrätt till IOGT-NTO:s kongress och
distriktsårsmöten. Dessutom skulle unga IOGT-NTO-medlemmar inte ha motionsrätt till UNF:s
kongress och distriktsårsmöten. Motionsrätten gäller nämligen alla medlemmar i respektive förbund,
även dem som bara anses vara medlemmar. Vi anser att en sådan förändring är olämplig, framför allt för
att UNF:are bör ha möjlighet att påverka IOGT-NTO.

Program- och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

avslå riksstyrelsens förslag nr 4 angående § 1:3 Medlemskap.

Förslag med samma innebörd från IOGT-NTO:s GU och UNF:s PoSU.
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PUNKT 14C
Motion nr 16

Fullmaktsröstning
Fullmaktsinstitutet är ett nödvändigt inslag i samhällslivet. Det är viktigt att den som för tillfället
känner sig tyngd av ett visst ansvar kan delegera detta ansvar till någon annan. Det är också nödvändigt
att den som har rösträtt men inte möjlighet att använda den just vid ett visst möte eller en viss del av ett
möte, inte ignoreras. Vid studier av kongressprotokoll kan det konstateras att en så för den
demokratiska processen meningslös åtgärd som ombudsfotografering kan leda till att vissa ombud i
praktiken förhindras att utöva rösträtt i vissa frågor. Detta är ett hån mot de medlemmar som gett
dessa personer deras förtroendeuppdrag. En styrelseledamot, ett kongressombud, ett DÅM-ombud
etcetera. bör då hon eller han anser sig förhindrad att bruka sin rösträtt, kunna överlåta den tillfälligt
till någon annan. Föreningslivet ska inte anse sig stå över de bestämmelser om fullmakt som finns (i
avtalslagen och handelsbalken).

Kongressen föreslås därför besluta
Att

som stadga § 1:7 tillägga "Den som genom beslut av ett distrikt eller en förening har i
uppdrag att avge röster vid någon sammankomst, får lämna skriftlig fullmakt åt någon
annan att rösta å hennes eller hans vägnar. Den som innehar sådan fullmakt skall i
röstlängderna anses vara jämbördig med den röstberättigade."

Att

om första att-satsen avslås, tillägga en § 1:7 med samma sakliga innehåll som i första attsatsen

Att

om båda föregående att-satser avslås, uttala som kongressens mening att det är tillåtet
att en styrelseledamot i en förening eller ett distrikt lämnar fullmakt till någon annan att
rösta å hennes eller hans vägnar, och således även anses närvarande genom den
befullmäktigade

UNF 6281 Opposition, genom sin styrelse
Mats Heden, UNF 2035 Live
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PUNKT 14C
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 16 Fullmaktsröstning
UNF använder sig i de flesta fall av representativ demokrati, alltså att en församling väljer människor
att företräda dem i olika sammanhang. Förtroendeuppdraget är individuellt eftersom de personer som
väljs blir valda för sina personliga egenskaper och kunskaper. Vi tycker att det viktiga är antalet
personer på ett möte och inte antalet röster. Anledningen till att vi har ett system med ersättare till
bland annat årsmöten i dagsläget är på grund av att det ses som prioriterat att så många åsikter och
infallsvinklar som möjligt får luftas.

förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 10 angående motion nr 16 Fullmaktsröstning
Det finns redan ett system där man använder ersättare för att komma runt de problemen som
motionären ser med att inta ha fullmaktsröstning. Dessutom ska det enligt förslaget vara möjligt för
vem som helst att få fullmakt från ett ombud/ ledamot och gå och prata för denna på
årsmöte/styrelsemöte. Detta gör att även icke medlemmar skulle få komma och påverka på samma
villkor som medlemmarna.

Program och Stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet
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PUNKT 14D
Motion nr 17

Ombud till NordGUs kongress
I likhet med vid kongressen 2009 taget beslut, är det en demokratisk sjävklarhet att våra
internationella samarbetsorgan inom godtemplarrörelsen behandlas som likvärdiga ur vårt perspektiv,
det vill säga att kongressens beslut bör vara grunden för de ombud som representerar oss på NordGUs
kongress.
Vi yrkar härmed kongressen besluta

Att

i §2:6, efter punkt ”T” tillföra en punkt ”U”: ”Val av ombud till NordGUs Kongress”

Att

konsekvensjustera numreringen av ärenden listade i §2:6 i stadgarna

Mats Heden, UNF 5125 Morgonstjärnan
Lars Lindholm, UNF 5936 Lansen
Jessica Stridh, UNF Halmstad
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PUNKT 14D
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion 17 Ombud till NordGUs kongress
Nordgu:s kongress infaller samma plats och i tidsmässig anslutning till Actives kongress. Därför ser
förbundsstyrelsen det som praktiskt och en god idé att kongressen behandlar båda dessa ombudsval.
Nordgu:s kongress är ett mindre möte som brukar bestå ett par timmar med en mindre agenda och
ombudsskara än vad Active har.
Förbundsstyrelsen ser det som rimligt och hållbart att kongressen strävar efter att samma personer
representerar UNF både på Actives årsmöte och Nordgu:s årsmöte. Därför anser förbundsstyrelsen att
båda valen borde behandlas under samma punkt.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

i §2:6, ändra punkt ”T” till ” val av ombud och ersättare till Active:s respektive Nordgu:s
Kongress”,

Att

kongressen ska sträva efter att välja samma ombud till Active:s respektive Nordgu:s
kongress, samt

Att

med det anse motionen besvarad

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 11 angående motion 17 Ombud till
NordGUs kongress
Om dessa val görs på kongressen får fler medlemmar chansen att ställa upp till val för dessa
kongressplatser. Detta är ett mer demokratiskt system än att ombuden blir utvalda av en grupp på
förbundsnivå.

Program och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

bifalla båda att-satserna i motionen
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PUNKT 14E
Motion nr 18

Ombud till Nordgu kongressen
Nordgu är paraplyorganisationen för olika nykterhetsförbund i Norden och verkar för ökad
nykterhet och utveckling av medlemsorganisationerna.
Förra kongressen togs beslutet att välja ombud till Actives kongress på unf kongressen året
innan.
Jag tycker att även Nordgu kongressens ombud ska väljas på unf kongressen.
Därför föreslår jag kongressen
Att
Att

Ombud till Nordgu väljs under UNF:s kongress 2011 Att Framtida ombud till
Nordgus kongress väljs på unfs kommande kongresser.
göra eventuella skriftliga ändringar i stadgar, eller andra texter som hindrar
dessa två att satser från att genomföras.

Linda Tjälldén
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PUNKT 14E
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion 18 Ombud till Nordgu-kongressen
Nordgu:s kongress infaller samma plats och i tidsmässig anslutning till Actives kongress. Därför ser
förbundsstyrelsen det som praktiskt och en god idé att kongressen behandlar båda dessa ombudsval.
Nordgu:s kongress är ett mindre möte som brukar bestå ett par timmar med en mindre agenda och
ombudsskara än vad Active har.
Förbundsstyrelsen ser det som rimligt och hållbart att kongressen strävar efter att samma personer
representerar UNF både på Actives årsmöte och Nordgu:s årsmöte. Därför anser förbundsstyrelsen att
båda valen borde behandlas under samma punkt.

förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

i §2:6, ändra punkt ”T” till ” val av ombud och ersättare till Active:s respektive Nordgu:s
Kongress”,

Att

kongressen ska sträva efter att välja samma ombud till Active:s respektive Nordgu:s
kongress, samt

Att

med det anse motionen besvarad

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 12 angående motion 18 Ombud till
Nordgu-kongressen
Om dessa val görs på kongressen får fler medlemmar chansen att ställa upp till val för dessa
kongressplatser. Detta är ett mer demokratiskt system än att ombuden blir utvalda av en grupp på
förbundsnivå.

Program och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

bifalla båda att-satserna i motionen
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PUNKT 14F
Motion nr 19

Ombud till IOGT Internationals kongress
I likhet med vid kongressen 2009 taget beslut, är det en demokratisk självklarhet att våra
internationella samarbetsorgan inom godtemplarrörelsen behandlas som likvärdiga ur vårt perspektiv,
det vill säga att kongressens beslut bör vara grunden för de ombud som representerar oss på IOGT
Internationals kongress.

Vi yrkar härmed kongressen besluta

Att

i §2:6, efter punkt ”S” tillföra en punkt ”T”: ”Val av ombud till IOGT Internationals
Kongress”

Att

konsekvensjustera numreringen av ärenden listade i §2:6 i stadgarna

Mats Heden, UNF 2035 Live
Lars Lindholm, UNF 5936 Lansen
Jessica Stridh, UNF Halmstad
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PUNKT 14F
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 19 Ombud till IOGT
Internationals kongress
UNF är medlem i en mängd olika paraplyorganisationer och alla ombud till deras årsmöten kan inte
väljas av kongressen av effektivitetsskäl. Vi väljer att bifalla motionerna om val av ombud till Nordgus
då det har en så tydlig koppling till Actives, de har kongress på samma plats och vid samma tillfälle.
Förbundsstyrelsen ser värdet av att vara konsekventa när det gäller våra internationella
paraplyorganisationer som jobbar för nykterhet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

bifalla motionen i sin helhet

Vidar Aronsson reserverade sig mot förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 19.

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 13 angående motion nr 19 Ombud till
IOGT Internationals kongress
Om dessa val görs på kongressen får fler medlemmar chansen att ställa upp till val för dessa
kongressplatser. Detta är ett mer demokratiskt system än att ombuden blir utvalda av en grupp på
förbundsnivå.

Program och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

bifalla båda att-satserna i motionen
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PUNKT 14G
Motion nr 20

Stadgeändring gällande förslagsrätt för
granskningsutskottet
I dagsläget utser kongressen ett granskande organ, Granskningsutskottet, vars uppgift är att granska
förbundsstyrelsens arbete. Det torde sig då falla naturligt att detta utskotts medlemmar har
förslagsrätt för att deras yttrande skall ha en effekt, stadgarna ger dock ej utskottssmedlemarna denna
rättighet. För att granskningsutskottet skall kunna verka ur sitt uppdrag, är det givet i att utskottet
under kongressen skall kunna reagera på förslag som väcks kring förbundsstyrelsens arbete; Det vill
säga kunna lägga relevanta och genomtänkta yrkanden baserade på det granskande arbete de utfört
under mandatperioden.
Att enbart lägga fram en rapport saknar i realiteten slagkraft; det skulle krävas att
Granskningsutskottet förordar kongressen att inte ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för att
rapporten skulle ha effekt. Dock bör nämnas att ett förordande ifrån en grupp utan yttranderätt kräver
omständiga omvägar för att komma till ett yrkande.

Kongressen föreslås härmed besluta

Att

i §2:5 tillföra ”varje medlem i granskningsutskottet har förslagsrätt”

Mats Heden, UNF 2035 Live
Lars Lindholm, UNF 5936 Lansen
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PUNKT 14G
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion 20 Stadgeändring gällande förslagsrätt
för granskningsutskottet
Förbundsstyrelsen förstår värdet av att granskningsutskottet får möjlighet att utifrån sitt arbete
komma med förslag på åtgärder. Däremot ser förbundsstyrelsen inte det är granskningsutskottets
uppgift att lägga förslag på kongressen i den mångfalden av olika frågor som där behandlas. Utskottet
finns till för att under perioden granska och komma med en rapport till kongressen. I denna rapport ser
förbundsstyrelsen att det finns ett tydligt värde av att utskottet ska ha möjlighet att lägga förslag.
Förbundsstyrelsen tycker att detta bättre regleras i §2:15 där granskningsutskottet i övrigt beskrivs.

förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

i §2:15 som sista mening i fjärde stycket tillföra ”I sin rapport har granskningsutskottet
möjlighet att lägga förslag till beslut.”, samt

Att

avslå motionens att-sats

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 14 angående motion 20 Stadgeändring
gällande förslagsrätt för granskningsutskottet

Granskningsutskottets roll är följa och granska förbundsstyrelsens arbete. Dessutom ska de informera
ombuden om vad de kommit fram till i sin granskning. Vi vill förhindra att granskningsutskottet
lämnar förslag i frågor som inte rör deras granskning. Granskningsutskottet har yttranderätt, vilket vi
anser tillräckligt för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Program- och stadgeutskottet föreslår kongressen härmed besluta

Att

avslå motionen
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PUNKT 14H
Motion nr 21

Förändring av tolkningsföreträde
I föreningar binds styrelsens verksamhet av det som fastställts av föreningens årsmöte, och vad som
redan finns nedtecknat i stadgar och principprogram; situationen går att beskriva som att årsmötet
bestämmer de tyglar som tvingar styrelsen att gå föreningens ärenden. Om man då ger rätten till
styrelsen att definiera sina egna tyglar, försvinner mycket av poängen årsmötena.
Inom UNF har vi nyligen beslutat att tillföra ett nytt organ; granskningsutskottet, vars verksamhet är
att löpande se till att styrelsen håller sig inom sina tyglar. En logisk reaktion vore då att föra över
tolkningsföreträdet av stadgarna till granskningsutskottet, då detta innebär en möjlighet för
förbundets medlemmar att hålla de metaforiska tyglarna.

Kongressen föreslås härmed besluta

Att

rätten till tolkningsföreträde av stadgarna per §6:2 överförs från förbundsstyrelsen till
granskningsutskottet. Då det saknas ett motsvarande utskott gentemot riksstyrelsen
lämnas således lydelsen gällande riksstyrelse kvar.

Mats Heden, UNF 2035 Live
Kave Noori, UNF 5125 Mogonstjärnan
Lars Lindholm, UNF 5936 Lansen
Jessica Stridh, Unf Halmstad
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PUNKT 14H
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 21 Förändring av
tolkningsföreträde
Förbundsstyrelsen håller inte med om behovet av förändring av vart tolkningsföreträdet inom UNF
ligger. Förbundsstyrelsen samt dess beslut och verksamhet granskas av många olika organ under hela
sin verksamhetsperiod, bland annat granskningsutskottet, revisorer, utskott till kongressen och
enskilda medlemmar. Dessa olika granskningsmöjligheter gör förbundsstyrelsen till en bra part att ha
tolkningsföreträdet, då dessa inte går obemärkta förbi utan kan granskas och noteras av flertalet parter
och individer. För vem granskar granskningsutskottet?

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 15 angående motion nr 21 Förändring av
tolkningsföreträde
Kongressen ger förbundsstyrelsen ett stort förtroende. Förtroendet innebär bland annat att tolka
stadgar och de beslut som tas på kongressen. Granskningsutskottet har fortfarande möjlighet att
anmärka på tveksamma tolkningar som förbundsstyrelsen skulle kunna göra.

Program- och stadgeutskottet föreslår kongressen härmed besluta
Att

avslå motionen
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PUNKT 14I
Motion nr 22

Dubbla medlemskap
UNF och IOGT-NTO har som mål att på bästa sätt engagera och erbjuda unga vuxna ett meningsfullt
medlemskap. Detta sker givetvis redan idag genom lokala samarbeten på olika sätt men mer kan göras.
Medlemmar i åldern 20-25 år (som för närvarande är UNF:s övre åldersgräns) är enligt våra stadgar
ansluta till såväl UNF som IOGT-NTO på förbundsnivå, och detta är ömsesidigt mellan förbunden.
Stadgarna reglerar dock att man bara kan vara registrerad medlem i en förening. Våra unga vuxna måste
alltså välja om de vill vara registrerade medlemmar i en UNF- eller IOGT-NTO-förening. Vi tycker att
man borde kunna vara registrerad medlem i en UNF- och IOGT-NTO-förening samtidigt.
Visserligen finns enligt stadgarna möjligheten till lokalt medlemskap, men detta är ett manuellt
hantverk och upp till varje förening att administrera. Dessutom har man som lokal medlem inte samma
rättigheter som en registrerad medlem, t ex vad avser valbarhet som ombud.
För föreningarnas och distriktens administration ställer det lokala medlemskapet till ytterligare
problem då de lokala medlemmarna inte syns vid körningar i IRMA (IOGT-NTO-rörelsens
medlemsadministration). Detta försvårar avsevärt inbjudningar till arrangemang över
förbundsgränserna trots att medlemmar i åldern 20-25 år enligt stadgarna är ansluta till såväl UNF som
IOGT-NTO.
Rent praktiskt skulle det hela kunna gå till på så sätt att varje medlem i åldern 20-25 år automatiskt
ansluts till en UNF och en IOGT-NTO-förening, alternativt direktansluten till respektive distrikt.

Vi föreslår därför

Till UNF:s kongress

Att

ändra stadgarnas § 1:3, första stycket, tillägg efter meningen ”Varje medlem kan ha lokalt
medlemskap i flera föreningar i IOGT-NTO-rörelsen men kan bara vara registrerad
medlem i en enda UNF-förening.” Tillägg: ”Medlem i åldern 20-25 år kan också vara
registrerad medlem i en IOGT-NTO-förening.”
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PUNKT 14I
Till IOGT-NTO:s kongress

Att

ändra stadgarnas § 1:3, första stycket, ändring av tredje meningen samt tillägg: ”Varje
medlem kan ha lokalt medlemskap i flera föreningar i IOGT-NTO-rörelsen men kan
bara vara registrerad medlem i en enda IOGT-NTO-förening.” Tillägg: ”Medlem i åldern
13-25 år kan också vara registrerad medlem i en UNF-förening.”

Anna Ekström
UNF 597 Futurus Lundensis Lund

Linda Hassellund
IOGT-NTO 1589 Lund
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PUNKT 14I
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion 22 Dubbla medlemskap
Frågan om det dubbla medlemskapet har under senare år väckt en del debatt. Ur denna diskussion fick
riksstyrelsen ett uppdrag av kongresserna 2007 att se över medlemskapets definition under den
paragrafen motionärerna hänvisar till. Ett uppdrag som ledde till ett förslag till kongressen om ändring
i paragrafen. Därför är det extra kul att se att medlemmar vill lyfta medlemskapsfrågan just i år.
Förslaget innebär att vi helt stryker det ”automatiska” dubbla medlemskapet och att IOGT-NTO
föreslår en nedre åldersgräns på 20 år. Detta innebär att den åldersgrupp som motionärerna skriver om
har möjlighet att skaffa sig ett medlemskap både i IOGT-NTO och UNF med fulla medlemsrättigheter i
båda organisationerna. Bra tycker vi!
Med det menar förbundsstyrelsen att det förslag på förändring som motionärerna lyfter inte längre är
aktuellt, utan hänvisar till riksstyrelsen förslag i medlemsfrågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

Att

avslå motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 16 angående motion 22 Dubbla
medlemskap
PoSU anser att det är en fördel att ha så enkla medlemskapsbestämmelser som möjligt. De
förändringar som föreslås i motionen går i motsatt riktning. Dessutom kan dubbla medlemskap vara
problematiska både för vår interna demokrati (eftersom en person kan bli dubbelt representerad inom
rörelsen) och vår trovärdighet utåt (eftersom IOGT-NTO-rörelsens medlemsantal kan öka utan att
fler personer faktiskt blir medlemmar).

Program och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen

Förslag med samma innebörd från IOGT-NTO:s GU och UNF:s PoSU.
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PUNKT 14J
Motion nr 23

Motion till UNF:s kongress Värdegrund
IOGT-NTO-förbundet genomförde ett rådslag med anledning av översynen av IOGT-NTO:s
grundsatser och program. Det är positivt att översynen gjorts eftersom det gått cirka 30 år sedan
nuvarande grundsatser och program antogs, förslaget är också till stor del bra. Men det man bland
annat vill göra är att förändra ordet grundsatser och istället använda sig av värdegrund.
Ordet värdegrund dök upp på 90-talet apropå diskussionen om etisk fostran i skolan, ordet finns inte
internationellt (både bra och dåligt) och är kritiserat även inom skolforskning som ett diffust och
oklart begrepp. Värdegrundsbegreppet har ingen historia i IOGT-NTO rörelsen. Begreppet
grundsatser har däremot en historia i rörelsen; i t.ex. Hilding Johanssons bok från 1947 används det och
det har säkert en ännu längre förhistoria. Jag tycker begreppet är bra; det är modernare än ordet
”grundval” och tydligt. Enligt Bonniers svenska ordbok betyder grundsats: princip, huvudregel som
man följer. Och Wikipedia skriver följande om ordet grundsats: Med grundsats menar man i dagligt tal

en regel eller lag som anses utgöra grunden för andra regler och lagar."
Jag tycker ovanstående stämmer väl på våra grundsatser. Grundsatserna är gemensamma för hela
IOGT-NTO-rörelsen – alltså själva grunden som vi är överens om.
Utifrån de gemensamma grundsatserna bedriver sedan respektive förbund målgruppsanpassad
verksamhet.

Jag föreslår kongressen besluta

Att

ordet "värdegrund" skall undvikas och istället ord som "grundsatser" användas, i
förbundets samtliga grundsatser och program och dylika styrdokument

Linda Tjälldén
UNF
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PUNKT 14J
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 23 Värdegrund
Vi tackar för motionärens stöd för det omfattande arbete förbundsstyrelsen har lagt ner tillsammans
med de andra förbunden i att omarbeta våra gemensamma grundsatser och program.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att grundsatser är ett tydligare ord som bättre
förklarar vad vi menar och att grundsatser hellre än värdegrund speglar innehållet.

Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen
Att

bifalla motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 17 angående motion nr 23 Värdegrund
Motion nr 23
Med hänvisning till resonemanget under Riksstyrelsens förslag nr 3angående värdegrund vill PoSU
bifalla motion nummer 23
- Vi anser i likhet med flera motionärer att ordet ”grundsatser” inte bör ersättas med ”värdegrund”.
”Grundsatser” är ett tydligt och tidlöst ord med förankring i rörelsens traditioner. Däremot skulle
beteckningen ”program” kunna avskaffas.

Program och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta

Att

bifalla motion nr 23
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PUNKT 14K
Motion nr 24

Handlingar till kommande årsmöten
Gällande lokala föreningstadgar tillåter att medlemmar på årsmötet överraskas av beslutunderlag, då
motioner och propositioner senast måste presenteras under punkten för behandling av dessa.
Att inte låta medlemmarna ta del av handlingarna innan de skall behandlas, anser vi vara
odemokratiskt, då viktiga motioner och propositioner kan nå förhastade beslut.

Kongressen yrkas därför besluta

Att

Tillföra i §4:2 i stadgarna;
”Inför föreningsmöte skall mötets handlingar finnas tillgängliga för föreningens
medlemmar senast 5 dagar innan årsmötet”

UNF 5125 Morgonstjärnan
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PUNKT 14K
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 24 Handlingar till kommande
årsmöten
De senaste åren har det skett arbeten runt om i landet för att göra det enklare att driva en förening, där
årsmötet är en stor del av det. Förbundsstyrelsen anser därför att det är onödigt reglerande att skriva
stadgar som försvårar verksamheten i våra föreningar och som gör årsmötesprocessen mer avancerad.
I UNF finns många små föreningar där en stor del av medlemmarna är involverade i styrelsearbetet och
förberedandet av handlingar till årsmötet. I dessa föreningar finns inte alltid behovet av detta
reglerande som motionären föreslår. I de större föreningarna hoppas förbundsstyrelsen att föreningen
och dess medlemmar själv känner behovet av att skicka ut eller publicera handlingar till sina årsmöten
innan själva årsmötet, men det är inget vi anser behöver regleras i stadgarna.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 18 angående motion nr 24 Handlingar
till kommande årsmöten
Vi tycker att motionen är ett bra initiativ för att förbättra kulturen kring föreningsårsmötena. Att
medlemmarna har möjlighet att ta del av handlingarna i god tid ökar demokratin i föreningen. Vi tror
också att det inte borde vara något stort problem att tillhandahålla handlingarna fem dagar innan
föreningsårsmötet.

Program- och stadgeutskottet föreslår kongressen härmed besluta
Att

bifalla motionen
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PUNKT 14L
Motion nr 25

Revisorer i föreningar
Det är oskäligt att en mindre förening skall åläggas att finna tre personer till något så för själva
föreningsverksamheten oväsentligt som revision. En lekmannarevisor duger oftast utmärkt.
Sålunda yrkar UNF Opposition
Att

punkt Q i § 4.4 UNF:s stadgar ändras så att den lyder "val av revisor, eller, när det
med hänsyn till föreningens ekonomi är erforderligt, två revisorer och minst en
ersättare" eller något därmed i sak jämförligt.

UNF 6281 Opposition
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PUNKT 14L
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 25 Revisorer på årsmöten
Enklare årsmöten och styrelsearbete är något som förbundsstyrelsen tycker är positivt och bra för
organisationen. Förenklade strukturer är bra och för många små föreningar är valet av tre revisorer
omständigt och att det finns ett förslag om att detta lyfts bort är ett mycket bra initiativ.
Förbundsstyrelsen anser dock att skrivelsen är något krånglig och föreslår därmed en ny skrivelse.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

Att

anse motionen besvarad med följande att-sats

Att

punkt Q i §4.4 UNF:s stadgar ändra ”val av två revisorer och minst en ersättare” till ”val
av revisor, eller, när det med hänsyn till föreningens ekonomis storlek är lämpligt, två
revisorer och minst en ersättare”

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 19 angående nr 25 Revisorer på
årsmöten
Vi tror att det kan vara en risk med att bara välja en revisor. Föreningsårsmötet kan inte i förväg avgöra
om det under året kommer att räcka med en eller behövas två revisorer.
Stadgetexten är också skriven med stort tolkningsutrymme vilket gör att den blir svår att tolka och följa
i praktiken.
Program- och stadgeutskottet föreslår kongressen härmed besluta

Att

avslå motionen
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PUNKT 14M
Motion nr 26

Konsekvensändring
I dagsläget har distriktsstyrelseledamöter och förbundsstyrelseledamöter samt föredragande revisorer
på distriktsårsmöte respektive kongress förslagsrätt. På föreningsårsmöte saknar dock styrelsen och
revisorer förslagsrätt.
Då förslagsrätt ej förändrar annat än den möjliga propositionsordningen, och då endast utökar den,
vore det orimligt att låta denna situation fortgå, då det effektivt endast försvårar föreningsmöte, om
revisorn ej får lämna förslag gällande den gångna ekonomin eller om styrelsen av exempelvis ålderskäl
varit tvungna att byta lokalförening. Då styrelsen har fått ett förtroende tidigare, kan man rimligen anta
att föreningen har detta förtroende kvar. Skulle förtrendet förlorats så kan församlingen rimligen
avgöra huruvida från styrelsens lagda förslag är vettiga.
I många styrelser förekommer medlemmar från andra föreningar, vilket utan denna ändring hindras
verka för att mötet skall fortlöpa så effektivt som möjligt.

Kongressen yrkas härmed besluta
Att

före
”Varje medlem i föreningen har förslags- och yttranderätt”
i §4:3 i stadgarna tillföra
”Varje ledamot av föreningsstyrelsen samt föredragande revisor har förslagsrätt”

Mats Heden, UNF 2035 Live
Lars Lindholm, UNF 5936 Lansen
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PUNKT 14M
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 26 Konsekvensändring
Förbundsstyrelsen håller med motionärerna i det de skriver om förslagsrätt för de som vanligtvis är
med på ett föreningsårsmöte, men i nuläget inte specifikt regleras i stadgarna. Att föredragande revisor
och de styrelseledamöter som inte är med i föreningen ska få förslagsrätt på årsmötet känns lämpligt
och vettigt utifrån hur UNF som organisation fungerar. Förbundsstyrelsen tycker även att det är bra att
stadgarna samstämmer på alla nivåer i UNF i den här frågan.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

bifalla motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 20 angående nr 26
Konsekvensändring
PoSU tycker att detta är ett bra förslag eftersom det då blir konsekvent samma regler som gäller genom
alla steg i organisationen. Motionen behöver en finjustering för att den nya stadgan ska skrivas på
samma form som de för förbund och distrikt.

Program och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

Efter ”Varje medlem i föreningen har förslags- och rösträtt” i §4:3 i stadgarna tillföra
”Varje ledamot i föreningsstyrelsen samt föredragande revisor har förslagsrätt”
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PUNKT 14N
Motion nr 27

Rättigheter
Ibland kan en enskild men aktiv medlem presentera en lösning i förhandlingar, som de aktiva
medlemmarna ej förmår komma fram till. I dagsläget måste denna enskilde medlem, vars förslagsrätt
dragits in i och med motionsstoppet flertalet veckor tidigare, övertala ett ombud om att lägga just hans
förslag. Detta tar tid, både från medlemmen och ombuden, och undviks enklast om den enskilde
medlemmen beviljas förslagsrätt. Ifall ett förslag är kontroversiellt kan dessutom ombuden, för att ej
visa med namn att de står bakom ett förslag, vägra lägga medlemmens förslag.
Ett system där den enskilde medlemmen har förslagsrätt underlättar även vid situationer då ersättare
närvarar vid förhandlingar. Då rösterna ej är personliga till ombuden, utan snarare bundna till den
delorganisation som skickat ombuden, underlättar denna förslagna förändring ifall ersättare närvarar;
De behöver således ej registrera att de ersätter ett ombud vid varje tillfälle de lägger ett förslag.

Härmed yrkas kongressen besluta

Att

i §3:5 om mötesrättigheter och beslutsformer efter formuleringen
”[...] löftesbunden medlem [...] har yttranderätt”
lägga till
”Varje medlem i distriktet har yttrande- och förslagsrätt”, samt

Att

i § 2:5 om mötesrättigheter och beslutsformer efter formuleringen
”[...] löftesbunden medlem [...] har yttranderätt”
lägga till
”varje medlem i förbundet har yttrande- och förslagsrätt”, samt

Att

då även stryka ”[...] förslags- och [...] i ändrade paragrafer.

UNF Stockholm
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PUNKT 14N
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion 27 Rättigheter
Mötesrättigheter och demokratifrågor i stadgan är spännande frågor, där gränsdragningar lätt blir
principiella frågor. Motionärerna utmanar här en sådan gränsdragning om vem som ska ha direkta
påverkansmöjligheter genom förslagsrätt. UNF har en distrikts- och förbundsstadga som bygger på
representativ demokrati som grund. Något som förbundsstyrelsen tycker ger sitt uttryck i att ett fåtal
får förtroende av en större grupp att föra deras talan, försvara deras intressen och lyfta deras
perspektiv. Detta finns också till för att det inte ska vara så att den förening eller de medlemmar som
har störst möjlighet att delta på årsmöten ska kunna få makt, bara för de kan vara där. Alltså, demokrati
och representation säkerställs genom att ha valda ombud.
Förbundsstyrelsen tycker att förslaget om att vilken medlem som helst ska kunna lägga förslag
inskränker på denna idé om representation. Alltså, utan förtroende som ombud kunna driva en aktiv
agenda och ta resurser av mötet. Förbundsstyrelsen tycker att de som inte är ombud ska använda sin
yttranderätt för att bidra med sina perspektiv och eventuellt uppmana ombuden att lägga något förslag.
Om inte ens ett ombud kan tänka sig lägga ett förslag är det ändå tveksam om förslaget förtjänar att
diskuteras och ta mötets tid och kraft.
Redan idag har medlemmar möjlighet att närvara och yttra sig; något som är bra och skapar insyn i
demokratin. Men att ge förslagsrätt skulle vara ett steg i fel riktning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 21 angående 27 Rättigheter
PoSU tycker att funktionen med representerade ombud förminskas om man ger samtliga medlemmar
förslagsrätt på distriktsårsmötet och kongressen. Det finns flera sätt att få fram sina förslag till
distriktsårsmötet och kongressen. Möjligheten som varje medlem har att komma till distriktsårsmötet
och kongressen och yttra sig gör att det går att få upp sina förslag via ombuden. Om det är så att inget av
ombuden är intresserade av att lyfta frågan så är den uppenbarligen inte intressant för mötet.

Program och stadgeutskottet föreslår mötet besluta
Att

avslå motionen i sin helhet
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PUNKT 14O
Motion nr 28

Stadgeändring
§3:2 ”Ordinarie distriktsårsmöte”
För att alla UNF:s medlemmar ska känna sig delaktiga och få chansen att påverka behöver de bli kallade
till ett distriktsårsmöte. För tillfället finns det inget tydligt ansvar som pekar på vem som ska se till att
det händer. Om det inte finns en distriktsstyrelse eller ens en förening, men ändå inaktiva medlemmar
(potentiellt aktiva medlemmar) är det viktigt att de får åtminstone en chans per år att starta upp
verksamheten. Detta skulle förbundsstyrelsen helt klart kunna ta ansvar för och som det är nu så kan de
göra det, men jag vill införa att det ska vara mer en skyldighet än en möjlighet. För våra medlemmars
bästa.

Jag föreslår kongressen besluta

Att

ändra i texten under §3:2 ”Ordinarie distriktsårsmöte” till att lyda:

”Distriktsstyrelsen ska kalla till distriktsårsmöte senast två månader innan distriktsårsmötet öppnas.
Om distriktsstyrelsen inte har kallat till distriktsårsmöte så att det kan hållas i tid ska
förbundsstyrelsen kalla till distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt.”

Gammal lydelse

Ny lydelse

§3:2 ”Ordinarie distriktsårsmöte”

§3:2 ”Ordinarie distriktsårsmöte”

Distriktsstyrelsen ska kalla till
distriktsårsmöte senast två månader
innan distriktsårsmötet öppnas. Om
distriktsstyrelsen inte har kallat till
distriktsårsmöte så att det kan hållas i tid
kan förbundsstyrelsen kalla till
distriktsårsmöte vid en senare tidpunkt.

Distriktsstyrelsen ska kalla till
distriktsårsmöte senast två månader innan
distriktsårsmötet öppnas. Om
distriktsstyrelsen inte har kallat till
distriktsårsmöte så att det kan hållas i tid ska
förbundsstyrelsen kalla till distriktsårsmöte
vid en senare tidpunkt.

Linda Adolfsson,
UNF Västmanland
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PUNKT 14O
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 28 Stadgeändring §3:2
”Ordinarie distriktsårsmöte”
Förbundsstyrelsen ser inga problem med den nuvarande skrivelsen. I tidigare fall har förbundet fört en
dialog med aktiva i distriktet för att se om man ska kalla till ett distriktsårsmöte. Förbundsstyrelsen ser
att man med det nya förslaget blir tvungen att kalla till distriktsårsmöten även i de fall då de lokala
medlemmarna inte vill ha ett årsmöte utan låta distriktet vara vilande. Detta kommer i dessa fall bara
leda till onödigt arbete då förbundet måste kalla till årsmöten. Vi tror att kommande förbundsstyrelser
är tillräckligt kompetenta för att kunna avgöra när man behöver kalla till ett årsmöte åt ett distrikt.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 22 angående motion 28 Stadgeändring
§3:2 ”Ordinarie distriktsårsmöte”
PoSU tycker att tanken är bra. Men en stadgeändring skulle göra att förbundsstyrelsen blir tvingade att
kalla till årsmöte i distrikt som inte har haft årsmöte. Detta kan leda till att förbundsstyrelsen får lägga
ner mycket arbete på distriktsårsmöten som de i förväg vet att medlemsföreningarna inte är
intresserade av eller inte kommer bli giltiga.

Program och stadgeutsottet föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet
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PUNKT 14P
Motion nr 29

Ombud på distriktsårsmöte
Enligt stadgarna så styrs hur många ombud till distriktsårsmöte en förening får skicka, hur många
betalande medlemmar föreningen hade 31 december året innan.
I Stockholms distrikt så är UNF Morgonstjärnan den största föreningen i Stockholm och hade därmed i
år rätt att ha 23 ombud. Det betyder att de ha majoritet på mötet och röstar igenom alla förslag till deras
fördel om alla platser fyllts.

Härmed yrkas
Att

UNF ska ändra stadgarna så att det ska finnas en maxgräns på ombud per förening på
distriktsårsmötet så att ingen förening har enskild majoritet bland ombuden.

Lena Chau, LIVE2035, Stockholm
Stöds av Stockholms distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund
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PUNKT 14P
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion 29 Ombud på distriktsårsmöte
Motionären beskriver en verklighet som förbundsstyrelsen kan förstå att den ibland blir problematisk,
en utmaning som uppstår i en demokrati, nämligen majoritetens makt över minoriteten. Detta är inget
förbundsstyrelsen tror att kan lösas genom att införa ett maxtak så att en förening inte kan få egen
majoritet, för vad skulle det få för konsekvenser?
Låt oss säga att ett distrikt bara har en eller två föreningar. I ena fallet får då inte denna enda förening
ha egen majoritet, men vem ska ha det? Vid två föreningar måste båda enligt motionärens förslag ha lika
många ombud i så fall, oavsett om ena föreningen har 200 medlemmar och den andra fem. Detta är
ingenting som förbättrar demokratin, snarare tvärt om.
Förbundsstyrelsen tror att lösningen på det problem som motionären målar upp snarare är en bra och
bred diskussion med högt i tak, då tror vi inte att ombuden kommer vara låsta till sin
ursprungsförening utan vara öppna för andra idéer och förslag!

förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 23 angående motion 29 Ombud på
distriktsårsmöte
PoSU tycker att förslaget skulle leda till ett odemokratiskt system där de föreningar med färre
medlemar får större möjlighet att påverka. Hela systemet bygger på majoritetsbeslut och det skulle
vara olyckligt att ta bort detta i någon nivå av organisationen.

Program och stadgeutskottet förslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i dess helhet
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PUNKT 14Q
Motion nr 30

Senareläggning av styrelseval
I dagsläget ligger distriktsårsmötena på ett för ungdomar opraktiskt tillfälle; Många ungdomar söker
till gymnasier och högskolor, vilket hindrar kännedom om vad man sysselsätter sig med - och var.
En av motionärerna erfor detta vid UNF Stockholms distriktsårsmöte 2006 när val av gymnasium
stundade och sedan även vid UNF Stockholms distriktsårsmöte 2010, då samma motionär sökte till
högskolan. Detta ledde till att valberedningen ålades extra arbete efter att de beslutat att nominera
motionären för att hitta en potentiell suppleant som skulle tillträda när motionären möjligen flyttat. I
det här fallet var valberedningen förberedd på den eventuella flytten, men i desto fler fall kommer det
som en plötslig överraskning. Att veta vad man ska göra till hösten redan i april är uppenbarligen inte så
enkelt. Den andra av motionärerna var tvungen att tacka nej till ett uppdrag i styrelsen då denne
saknade kännedom om studieort hösten 2010. Detta visade sig onödigt då studieorten slutligen förblev
oförändrad. Valberedningen hade därmed mist en kandidat, som numera är invald i styrelsen.
Många av högskolestudierna är också förlagda på annan ort vilket lett till att styrelsen plötsligt haft en
invald distriktsledamot placerad i Göteborg eller Enköping. Detta försvårar, och i flera fall förhindrar
styrelsens arbete.
Ett ytterligare problem som dykt upp i UNF Stockholm är att det under kongressår har varit en spänd
och svår diskussion kring arbetsplanen - då distriktet söker uppfylla sin del av kongressmålen har det
varit svåra beslut att diskutera då kongressmålen inte är kända förens månader efter distriktsårsmötet.
Ifall kongressen väljer att gå en annan riktning än vad de enskilda distrikten beslutat gör att onödiga
arbeten med att uppfylla två möjligen olika och möjligen motstridiga arbetsplaner - något som skulle
kunna förhindras om distriktsårsmötena kunde ta ställning till kongressens beslut efter att dessa är
fattade.
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PUNKT 14Q

Vi yrkar härmed kongressen besluta

Att

i §3:2 i stadgarna ändra
“ Distriktsårsmötet ska hållas senast den vecka då den 15 april infaller och
minst tio veckor före kongressen.”
till

“ Distriktsårsmötet ska hållas senast den vecka då den 31 augusti infaller.
Val av kongressombud de år som kongressen hålls skall hållas senast den vecka då den 15
april infaller och minst tio veckor före kongressen. Kallelse till val av kongressombud
följer samma regler som kallelse till distriktsårmöte.”

Alva Lindenbaum och Mats Heden, UNF 2035 Live
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PUNKT 14Q
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 30 Senareläggning av
styrelseval

Förbundsstyrelsen ser en vikt av att distriktsårsmötena ligger på våren av flera skäl. Dels är det lättare
för föreningar att välja ombud eftersom mötet de väljs till inte ligger så långt fram i tiden. Dels brukar
det finnas många andra val av mötesombud för diverse samarbetsorganisationer som ska tas upp på
distriktsårsmötet som också brukar ligga på våren. Men framförallt ser förbundsstyrelsen vikten av att
kunna sitta en hel mandatperiod och att kunna göra en överlämning efter att man har gjort klart sin
mandatperiod. Precis som motionärerna skriver i sitt förslag är det oftast under sommaren/hösten som
ungdomar flyttar eller börjar plugga/jobba. Förbundsstyrelsen vill inte heller lägga mer administration
på distrikten då de enligt förslaget eventuellt kommer behöva samla alla ombud två gånger under året.
Angående problematiken som motionärerna lyfter kring kongressens arbetsplan så börjar inte den
arbetsplan en kongress antar att gälla förrän kommande årsskifte vilket gör att ett distrikt har gott om
tid på sig att läsa in sig på kongressens arbetsplan och anpassa distriktets arbetsplan utefter det.

Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 24 angående motion nr 30
Senareläggning av styrelseval
PoSU tycker inte att nackdelarna med förslaget inte väger upp de fördelar som motionären talar om.
Om årsmötet kan hållas fram till 31 augusti ger det ett spann på 8 månader då distrikten har möjlighet
att hålla årsmöte. Detta försvårar mycket annat arbete som arbetsplaner och ekonomisk planering. Det
blir även svårare att samordna DSSer och andra nationella nätverk som bygger på de nyvallda
distriksstyrelser.

Program och stadgeutskottet förslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet
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PUNKT 14R
Motion nr 31

Valbarhet vad gäller kongressombud
Av § 2:11 stadgarna framgår ett kongressombud måste vara "registrerad medlem i det distrikt
eller i någon av föreningarna i den region som ombudet representerar". Detta förefaller vara
onödigt förmynderi över distrikten, och rimmar illa med den allmänna behörigheten för envar
medlem i rörelsen att bli förtroendevald (§§ 2:11, 3:11, 4:8). Det kan dock misstänkas att en lika
öppen valbarhet som i allmänhet, beträffande kongressombud, kan leda till att äldre personer
än UNF:are anses mer kompetenta att föra distriktens talan, vilket i sin tur hämmar
ungdomars intresse för och medverkan i den demokratiska processen.
UNF Opposition föreslår därför kongressen besluta
Att

ändra § 2:11 andra meningen i stadgarna till "Ett kongressombud måste dock vara
medlem i UNF".

UNF 6281 Opposition
genom Dr. A. P.
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PUNKT 14R
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 31 Valbarhet vad gäller
kongressombud
I dagsläget ser inte förbundsstyrelsen något problem med nuvarande stadgelydelse. Vi anser att det
finns en vikt av att kongressombuden kommer från de distrikt dem verkar i. Just nu är det inga problem
att byta mellan föreningar och medlemmen kan sitta med i en styrelse även om den inte är medlem i
föreningen eller distriktet.

Därför föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 25 angående motion nr 31 Valbarhet
vad gäller kongressombud
PoSU vill avslå. Ombuden representerar sitt distrikt. Det är då rimligt att representanten är medlem i
distriktet den ska representera.

Program och stadgeutskottet förslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet
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PUNKT 14S
Motion nr 32

Ändrade rätt- och möjligheter för distrikt
Distrikt är administrativa föreningar, skapade för att samordna regionala föreningar. Att då låta dessa
styra över sig själva, till en sådan grad att de tillåts upplösa sig själva kommer ingen till gagn, utan kan
endast skada lokalföreningarna som beslutar att sluta samarbeta.
Ifall ett distrikt endast skulle bestå av en förening, är samordningsfunktionen hos distriktet tillsvidare
ej nödvändigt. För att då behålla nödvändiga distriktsfunktioner kontinuerligt aktiva, istället för att
välja en grupp, vilka kommer att ta beslut på ett distriktsårsmöte, kan årsmötet avgöra de ärenden som
skulle komma att tas upp, på plats. Då denna förening har absolut majoritet, är representativitet ej
nödvändigt, utan försvårar enbart processen.

Kongressen yrkas härmed besluta att

Att

ta bort möjligheten att upplösa distrikt helt, genom att ta bort §3:15 och därmed ändra
lydelsen i §3:1; från
”Distriktets gränser fastställs av riskstyrelsen. Bestämmelser [...] § 3:15”
till
”Distriktets gränser fastställs av riskstyrelsen. Kongressen kan efter förslag från
riksstyrelsen besluta att distrikt skall gå samman.”, samt

Att

lägga till en sista mening i §3:2;

”Ifall endast en aktiv förening finns, utgör denna förenings årsmöte även distriktets
årsmöte”

Mats Heden, UNF 2035 Live
Lars Lindholm, UNF 5936 Lansen
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PUNKT 14S
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 32 Ändrade rätt- och
möjligheter för distrikt
Motionärerna lyfter två olika distriktsfrågor. Första frågan rör möjligheten för distrikt att själva kunna
besluta att upplösa sig. Förbundsstyrelsen ser en viktig poäng i att distrikt ska vara självständiga och ha
möjlighet att välja att avveckla sig. Motionären lyfter att detta skulle kunna gå ut över föreningar, men
distriktet är direkt beroende av föreningarnas representanter för att kunna avveckla sig, så det går
aldrig att göra utan föreningarnas vilja.
Motionärerna lyfter som en annan fråga distrikt med endast en förening, där ska föreningsårsmötet
utgöra distriktsårsmöte. Detta är ett förslag som förbundsstyrelsen inte tror är rätt väg då det
begränsar små distrikt att ha ett separat distriktsårsmöte, exempelvis samtidigt som övriga rörelsen
har distriktsårsmöte.
Förbundsstyrelsen har också sett exempel på distrikt med en förening som haft separata
distriktsårsmöten och detta har lett till att förutsättningarna för fler föreningar ökat med det.

Med bakgrund av detta föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och stadgeutskottets yttrande nr 26 angående motion nr 32 Ändrade
rätt- och möjligheter för distrikt
Motionens argument utgår från att distrikt kan lösa upp sig själva vilket de i nuläget inte kan göra. §3:15
som motionen vill ta bort tillåter kongressen att efter förslag från riksstyrelsen tillåta distrikt att bildas,
lösas upp eler gå samman. Om denna stadga tas bort och ändringen i §3:1 går igenom skulle detta
innebära att man även tar bort möjligheten för distrikt att bildas. Detta skulle bli problematiskt om ett
sammanslaget distrikt vill dela upp sig igen. Vi tycker att stadgarna för bildande, sammangående och
upplösning av distrikt fungerar bra som de är.
Angående andra att-satsen tycker vi att det ska vara två skilda möten även då det bara finns en aktiv
förening i distriktet. Detta då distriktet och föreningen har olika roller i organisationen.

Program och stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet
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FLIK 8
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PUNKT 15A

Förbundsstyrelsens förslag nr 4 angående
Fältkonsulentsystem 2012-2013
2009 antogs ett fältkonsulentsystem på 16 tjänster fördelade på 19 distrikt. Förbundsstyrelsen har
utvärderat både roll- och ansvarsfördelningen mellan distrikt och förbund och fördelningen av
tjänsterna i landet.
Förbundsstyrelsen lägger ett förslag där vi tror att vi får ut mest nykterhet och verksamhet utifrån de
satsade resurserna. Vi lägger ett förslag på 17 fältkonsulenttjänster, där 16 tjänster är ordinarie
fältkonsulenter fördelade på 18 distrikt. Den sista tjänsten är en ny satsning, en så kallad flygande
fältkonsulent som ska stötta och utveckla de 5 distrikt som är utan fältkonsulent att utvecklas.
Förbundsstyrelsen utvärdering visar att det aldrig är lika effektivt när en konsulent delas mellan
distrikt eller med andra förbund. Trots det ser vi att det ändå är en nödvändig lösning på vissa ställen.
För att tillgodose behovet av det stöd som distrikt utan fältkonsulent efterfrågat under denna
mandatperiod lägger Förbundsstyrelsen ett förslag om en flygande fältkonsulent. Detta tycker vi är
spännande att testa och utvärdera om två år.
Vårt förslag till fördelning finns längre ned. Vi har byggt upp vårt resonemang kring ett antal principer.
Dessa är yta, befolkning, medlemmar totalt och antal betalande, antal rapporterande föreningar och
värvartrend. Utöver detta och ofta avgörande för var vi valt att placera en fältkonsulent i vårt förslag är
där vi ser att det finns mest potential att öka nykterheten och utveckla verksamheten. Nedan finns alla
distrikt med en lite motivering.
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PUNKT 15A
Motivering till FS förslag till fältkonsulentsystem, distrikt för distrikt
Begrepp

Medlemsantal:
Baseras på 2010-12-31

Rapporterande föreningar:
Baseras på 1 maj 2011.
Norrbotten
Fakta: Till ytan oerhört stort distrikt med 396 medlemmar varav 133 betalande. Har nyligen vänt sin
värvningstrend och dubblade medlemsantalet föregående år. Har 5 rapporterande föreningar och en
fungerande DS finns.
Motivering: Med den stora ökningen senaste året krävs det fungerande föreningar som behöver stöd,
den stora ytan kräver också mycket restid.
Västerbotten
Fakta: Till ytan mycket stort distrikt med 449 medlemmar varav 207 betalande. Har nästan dubblat sitt
medlemsantal sen 2008 och har både stabil DS och 7 rapporterande föreningar.
Motivering: Här finns potential då expanderingstänk och verksamhet är en naturlig del av det som sker
i distriktet
Jämtland
Fakta: Till ytan mycket stort distrikt med 158 medlemmar varav 120 betalande, har ökat i medlemsantal
de senaste åren. Finns 1 rapporterande föreningar. DS finns och har funnits men har varit lite svårt att
få folk att sitta i DS.
Motivering: En halvtid skulle vara lämpligt men eftersom det är nästa omöjligt att lyckas bra med
halvtider ligger förslaget på ingen tjänst. Vi ser att en heltid senaste åren inte med automatik gett
föreningar och verksamhet.
Västernorrland
Fakta: Stort distrikt till yta med 382 medlemmar varav 285 betalande, har haft en liten stadig ökning
senaste åren. Har 10 rapporterande föreningar och ett fungerande UNF-råd men gemensam styrelse
med de andra förbunden.
Motivering: Ett distrikt med en hög betalningsfrekvens och många föreningar samt mycket
distriktsarrangemang.
Gävleborg
Fakta: Stort distrikt till ytan med 768 medlemmar varav 396 betalande. Har senaste året haft stort tapp
av medlemmar men har trots det varit UNF:s största distrikt senaste åtta åren och är det fortfarande.
Har 8 rapporterande föreningar och är strukturellt ett ganska svagt distrikt just nu men har flera stabila
föreningar som rullar på ändå.
Motivering: Detta stora distrikt behöver en konsulent som hjälper distriktet att bygga en struktur för
att klara av att hantera så många medlemmar.
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Dalarna
Fakta: Stort distrikt till ytan med 365 medlemmar varav 285 betalande. Har legat hyfsat stilla i
medlemsutveckling senaste åren och har 8 rapporterande föreningar och stabil DS finns.
Motivering: Ett distrikt med många föreningar och mycket verksamhet.
Uppsala
Fakta: Litet distrikt till ytan med 249 medlemmar varav 154 betalande. Har legat hyfsat still i
medlemsutvecklingen senaste åren och har 3 rapporterande föreningar. Mycket samverkan med övriga
förbund finns och egen fungerande DS finns.
Motivering: Har förhållandevis få medlemmar för att ha en heltidstjänst men då detta är en studentstad
med många av UNF:s äldre medlemmar och med god förmåga att fånga upp medlemmar som flyttar in
från övriga landet så finns det ett värde av att ha konsulent här.
Stockholm
Fakta: Litet distrikt till ytan med 708 medlemmar varav 443 betalande. Har ökat ordentligt i
medlemsantal senaste två åren och har 10 rapporterande föreningar. Stabil DS finns.
Motivering: Sveriges största stad och ett distrikt på riktig uppgång. Här finns stor potential.
Gotland
Fakta: Mycket litet distrikt till yta. Har 84 betalande medlemmar varav 57 betalande och har mer än
halverat sitt medlemsantal de senaste fyra åren. Har 0 rapporterande föreningar och en DS som till stor
del är samma personer som är aktiva i den enda föreningen.
Motivering: Detta är ett distrikt som egentligen bara består av en förening. Halvtider är nästan omöjligt
att lyckas bra med och vi ser inte att förutsättningarna för expandering av medlemmar och verksamhet
finns så att en konsulent behövs.
Västmanland
Fakta: Litet distrikt till ytan . Har 70 medlemmar varav 44 betalande och har mer än halverat sitt
medlemsantal de senaste fyra åren. Har 2 rapporterande föreningar och för andra året i rad valt en DS,
innan det låg distriktet i vila. Har ökat enormt i verksamhet senaste åren även om medlemssiffrorna
inte hänger med.
Motivering: Ett litet distrikt som visserligen tappat i medlemsantal men vi ser en utökning av
verksamheten och ett go och en positiv kultur. Här tror vi det finns potential att öka och bli det
Västmanland det en gång var.
Södermanland
Fakta: Litet distrikt till yta . Har 144 medlemmar varav 88 betalande och har ökat sitt medlemsantal
senaste tre åren. Har 4 rapporterande föreningar och fungerande DS finns.
Motivering: Ett distrikt som äntligen lyckats vända den negativa medlemsutvecklingen. Inte tillräckligt
många medlemmar för att ha en egen konsulent.
Örebro
Fakta: Litet distrikt till ytan med 285 medlemmar varav 78 betalande. Har nästan dubblat sitt
medlemsantal senaste 4 åren och har 4 rapporterande föreningar. Distriktet har varit lite vilade för
några år sedan men kommit igång ordentligt senaste två åren och har nu en stor stabil DS.
Motivering: En ordentlig ökning i medlemmar och verksamhet samt en inställning hos distriktet om att
vilka öka och samarbete gör att vi tror att Örebro har stor potential att bli riktigt stora.
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Värmland
Fakta: Stort distrikt till ytan med 184 medlemmar varav 69 betalande. Har pendlat i medlemsantal och
tappat många medlemmar senaste året. Det finns 1 rapporterande förening och en liten DS med många
nya ledamöter.
Motivering: Värmland har tappat mycket de senaste åren och vi ser inte att en riktig vändning finns i
sikte. Vi tror att förutsättningarna att dela konsulent med ett granndistrikt är dåligt var på vi föreslår
ingen konsulent.
Östergötland
Fakta: Medelstort distrikt till ytan med 237 medlemmar varav 125 betalande. Har sakta minskat i
medlemsantal senaste 8 åren förutom i år då de lyckades vända den negativa medlemsutvecklingen.
Har 3 rapporterande föreningar och en DS som är stabil och varit det i många år.
Motivering: Ett distrikt som länge minskat men nu fått ordning på utvecklingen och där vi ser potential
att bli ett stort och stabilt distrikt igen. Har många stora städer och mycket befolkning.
Göteborg och Bohuslän
Fakta: Mycket litet distrikt till ytan med 306 medlemmar varav 166 betalande. Hade en stor
medlemsökning för två år sedan men tappade lika många året därpå. Har 2 rapporterande föreningar
och har en liten DS.
Motivering: En stor stad och en folkhögskola med projektbildaren tillsammans med många
medlemmar gör att en konsulent borde vara placerad i Göteborg och Bohuslän. Här finns potential att
blir lika stora som Stockholm.
Skaraborg
Fakta: Litet distrikt till ytan med 111 medlemmar varav 86 betalande. Har ökat lite flera år men tappade
många medlemmar förra året. Har 2 rapporterande föreningar och en liten DS som varit hyfsat stabil i
flera år.
Motivering: Ett distrikt som rullar på lite smått men där vi inte sett att en tjänst varit avgörande för
verksamheten.
Älvsborg
Fakta: Medelstort distrikt till ytan med 292 medlemmar varav 148 betalande. Har pendlat i
medlemsantal senaste åren, tappade senaste året. Har 5 rapporterande föreningar och en DS som inte
riktigt fungerat men nu en är ny vald.
Motivering: En halvtid är inte optimalt men här ska det vara kongress om två år och då finns ett stort
värde av många aktiva medlemmar.
Jönköping
Fakta: Medelstort distrikt till ytan med 695 medlemmar varav 326 betalande. Har ökat varje år de
senaste fyra åren och nästan fördubblat sitt medlemsantal sedan 2006. Har 26 rapporterande
föreningar och en välfungerande stabil DS.
Motivering: UNF:s största distrikt sammanslaget. Starka ledare, många föreningar och stor fokus på
verksamhet.
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Kronoberg
Fakta: Litet distrikt till ytan med 711 medlemmar varav 519 betalande. Det distrikt med flest betalande
medlemmar och som ökat de senaste fyra åren och fyrdubblat sitt medlemsantal sedan 2006. Har 3
rapporterande föreningar och en stabil och stark DS.
Motivering: Ett distrikt som ökat mycket behöver hjälp att bygga struktur för att fungera under en
längre tid. Många aktiva medlemmar och goda samarbeten med kommun och NBV är också skäl till att
ha en egen konsulent.
Kalmar
Fakta: Medlestort distrikt till ytan med 735 medlemmar varav 377 betalande. Har nästan sjudubblat sitt
medlemsantal sedan 2006 och har 8 rapporterande föreningar och DS som fungerar bra.
Motivering: Ett distrikt som ökat snabbare i medlemsantal än vad föreningar och verksamhet hunnit
hänga med behöver hjälp att bygga struktur för att behålla medlemmar.
Halland
Fakta: Litet distrikt till ytan med 129 medlemmar varav 79 betalande. Har minskat i flera år men
lyckades vända den negativa trenden och ökade rejält i medlemsantal. Har 2 rapporterande föreningar
och en stabil DS.
Motivering: Ett distrikt som gjort stora framsteg och nu förtjänar en konsulent.
Skåne
Fakta: Medelstort distrikt till ytan med 214 medlemmar varav 146 betalande. Har ökat några år men är
nu tillbaka på samma medlemsantal som de hade 2006 och har 3 rapporterande föreningar. Stabil DS
finns.
Motivering: Stora städer, studentstäder med hög inflyttning av ungdomar, nära kontinenten och hög
alkoholkonsumtion bland unga är några av anledningarna till att Skåne borde ha en egen konsulent.
Blekinge
Fakta: Mycket litet distrikt till både ytan och antal medlemmar. Har 78 medlemmar varav 44 betalande.
Har minskat från 224 medlemmar 2003 men har senaste åren vänt trenden och ökat lite. Har 2
rapporterande förening och under 2011 bildat en egen DS bestående av Junisledare. Det är första UNFDS:en på flera år.
Motivering: Blekinge är på gång men ännu inte riktigt redo att fylla en tjänst med uppdrag. Visar det sig
att engagemanget håller i sig kan en konsulent mycket väl vara lämplig i framtiden.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

fastställa antalet tjänster i fältkonsulentsystem till 17,

Att

fastställa förslaget till arbets- och ansvarfördelning mellan distrikt och förbund,

Att

fastställa fördelningen i av fältkonsulenter enligt bifogat förslag,

Att

detta fältkonsulentsystem börjar gälla den 1/1 2012,
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Arbetsgivning
Förbundet är avtalsskrivande part det vill säga arbetsgivare. Detta innebär att förbundet
formulerar fältkonsulenternas befattningsbeskrivning och arbetsområden samt ansvarar för friskoch hälsovård, kompetensutveckling samt ledighet. Förbundet har även mandat att prioritera
arbetsuppgifter som kommer utifrån kongressbeslut så som t.ex. värvning.
Fältkonsulenter ska gentemot förbundet rapportera sitt arbete, delta på medarbetarsamtal och
personalsamlingar samt vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet.
Anställning
Det är viktigt att distrikten genom distriktsstyrelsen deltar i anställningsprocessen. Distriktet och
förbundet ska vara överens om vem man vill anställa, men är man oense ska det avgörande ordet i
anställningsförfarandet ligga hos distriktsstyrelsen. Om en konsulent ska arbeta i två distrikt och
distriktsstyrelserna inte är överens så har förbundet det avgörande ordet i anställningsförfarandet.
Vid ett uppsägningsförfarande ska en dialog föras med berört distrikt innan förbundet beslutar om
en eventuell uppsägning. Innan en provanställning övergår till en fast anställning ska en utvärdering
göras gemensamt med kontaktpersonen i distriktet. Förbundet avgör om en anställning ska
avslutas eller förlängas.
Arbetsledning
Som arbetsgivare är förbundet också ansvarigt för arbetsledning i det dagliga arbetet med och för
distriktet. Detta innebär att ansvarig arbetsledare på kansliet tillsammans med fältkonsulenter ser
över hur arbetet bäst kan genomföras utifrån de uppdrag som distrikten gett.
Uppdragsgivning
Distriktsstyrelsen är uppdragsgivare. Det innebar att det är distriktsstyrelsen som har mandat att
utifrån kongressens och sin egen arbetsplan ge konsulenten uppdrag. Distriktsstyrelsen bör utse
en kontaktperson som har huvudansvar för att förmedla uppdrag till konsulenten och följer med i
det kontinuerliga arbetet. Förbundet tillhandahåller verktyg för uppdragsgivning och uppföljning
och dessa ska användas av distrikten. Om det inte finns tillräckligt med uppdrag för konsulenten
fyller arbetsledarna på.
Synkmöten
Minst en gång per år ska ett synkmöte ske mellan konsulent, utvald kontaktperson från
distriktsstyrelsen samt ansvarig arbetsledare från kansliet. Förutom detta sker en kontinuerlig
kontakt mellan ansvariga arbetsledare från kansliet och utsedd kontaktperson från
distriktsstyrelsen.
Arbetsfördelning
En konsulent har ungefär 245 arbetsdagar om året. Av dessa används 40 dagar till semester och
förmåner och 175 dagar till distriktets verksamhet. De kvarvarande 30 dagarna förfogar förbundet
över för konsulentsamlingar och gemensamma satsningar. Målsättningen är att dessa dagar inte
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ska orsaka problem för distriktets egen verksamhet. Genom dialog med distrikten och god
framförhållning från förbundet minskar risken för krockar.
Distrikt kan ta över arbetsgivaransvaret
Ett distrikt kan överta arbetsgivaransvaret för en konsulent. När ett distrikt vill ta över
arbetsgivaransvaret för en konsulent så skriver de en ansökan om detta till förbundsstyrelsen. I en
sådan ansökan ska en plan för hur arbetsledning och arbetsgivarfrågor kommer att hanteras i
distriktet och en redogörelse över den ekonomiska situationen i distriktet finnas med. För att
ansökan ska kunna bifallas ska distriktet teckna samma kollektivavtal och lokala avtal som
förbundet har, samt att en utbildning i arbetsledning ha genomförts av flera i distriktsstyrelsen. När
ett distrikt har arbetsgivaransvaret för en fältkonsulent innebär det att distriktet är arbetsgivare,
och därmed står för lön och andra personalkostnader, resor, lokalkostnader och övriga
administrativa kostnader som telefon och material. Detta ersätts genom en schablonsumma för
konsulentkostnader från förbundet. När en fältkonsulent är anställd av ett distrikt erbjuds den att
delta på teamträffar och utbildningar till självkostnadspris. Utöver detta kan 10 dagar användas till
centrala satsningar där förbundet står för kostnader men inte lön. Ett distrikt ansöker om att ha
arbetsgivaransvaret för sin fältkonsulent på årsbasis.

Beskrivning av flygande fältkonsulent (FFK)
Utformning
En heltidstjänst med uppgift att stötta och utveckla distrikt utan konsulent. Personen är placerad
på en ort där resmöjligheten till de distrikt personen ska arbeta med är så smidig som möjligt. FFK
arbetsleds av en Biträdande Generalsekreterare (BiGS) och dessa planerar och prioriterar
tillsammans de arbetsuppgifter som finns. FFK innefattar samma arbetsrättsliga villkor som de
andra fältkonsulenterna och deltar på de personalsamlingar och utbildningar som arbetsledaren
anser lämpligt.
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77
78
79

Uppdrag
FFK har samma huvuduppdrag som de andra konsulenterna. Att underlätta för distriktsstyrelserna
att utföra sina uppdrag, att utföra uppdrag på önskemål från distriktsstyrelser och representera
förbundet regionalt som kontaktperson.
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Den flygande konsulenten besöker de konsulentlösa distrikten för att lägga upp en utvecklingsplan
och kommer gemensamt överens om vad distriktet behöver hjälp med. FFK kommer inte att ha
möjlighet att upprätthålla kontinuerligt veckoverksamhet . Så mycket som möjligt utförs på distans
med undantag för punktinsatser. BiGS och FFK prioriterar utifrån vilka behov och förutsättningar
som finns ute i distrikten för att totalt sätt nå ett så högt resultat som möjligt i samtliga distrikt.
Distrikten kommer därmed prioriteras olika mycket under olika perioder men målet är att tiden
ska vara jämt fördelad. Mycket av arbetet med de konsulentlösa distrikten kommer att ske på
distans via telefon och e-post.
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Exempel på arbetsuppgifter
Administration: Utskick och inbjudningar till egna eller andra distrikts arrangemang,
föreningsrapporter och medlemslistor, ekonomiska bidrag och redovisning.
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Punktinsatser: Värvarraider, styrelseutbildning.

97
98

Coachning: Av ideella i DS eller föreningsstyrelser i syfte att stärka och utveckla dem, stöd vid
exempelvis planering och utveckling av verksamhet.
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Förslag till fördelning av fältkonsulenter 2012-2013
Distrikt

Yta

Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Örebro
Västmanland
Stockholm
Gotland
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Värmland
Älvsborg
Göteborg & Bohuslän
Skaraborg
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Halland
Skåne
Blekinge
Totalt

Befolkning * Medlemmar Betalande
Konsulent/ Fördelning Förslag
2010-12-31
Medlemmar medlem. ** idag
FS
2010-12-31

98900
55400
21600
49000
18000
28000
8500
6000
6500
3000
7000
6000
10500
17500
12000
3600
8400
10400
8400
11000
5500
11000
2900

249000
259000
243000
127000
277000
277000
280000
252000
2046000
57000
335000
270000
429 000
273000

396
449
382
158
768
365
285
70
708
84
249
144
237
184
292
306
111
695
711
735
129
214
78
7750

1579000
337000
184000
234000
299000
1241000
153000

133
207
285
120
396
236
78
44
443
57
154
88
125
69
148
166
86
326
519
377
76
146
44
4323

2,5
2,2
2,6
1,3
1,3
2,7
3,5
7,1
1,4
2,4
4,0
3,5
4,2
1,1
2,4
2,3
1,8
1,4
1,4
1,4
5,4
4,7
2,6
2,7

1
1
1
1
1
1
0,5
0
1
0
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
1
1
0
1
0
16

0,2 = De fem distrikt som delar på den flygande fältkonsulenten.
0,5 = Södermanland och Västmanland delar.
0,7 = Göteborg, Halland och Älvsborg delar tillsammans på två fältkonsulenttjänster.

* Göteborg och Bohusläns siffra är för hela Västra götland, inkl Skaraborg och Älvsborg
** Den här kolumnen visar hur mycket konsulent per medlem man har i respektive distrikt. För att få fram
siffran så har vi delat mängden konsulent man föreslås få med antalet medlemmar i distriktet. För att
enklare kunna jämföra siffrorna så har de alla gångrats med 1000. Om distriktet skulle ha lika mycket
konsulent per medlem som de har idag/enligt förslaget och samtidigt ha 1000 medlemmar så skulle de ha så
många konsulenter som det står i kolumnen. En låg siffra innebär att vi har satsat en konsulent på många
medlemmar och en hög siffra innebär att vi har satsat en konsulent på ett distrikt med få medlemmar

285

1
1
1
0,2
1
1
1
0,5
1
0,2
1
0,5
1
0,2
0,7
0,7
0,2
1
1
1
0,7
1
0,2
17
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Framtidsutskottets yttrande nr 8 till FS förslag nr 4 angående fältkonsulentsystem
FU har tagit fram ett helt eget förslag till fältkonsulentsystem. Se framtidsutskottets yttrande nr 9
angående motion nr 33 Ett solidariskt fältkonsulentsystem.

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
Att

avslå förbundsstyrelsens förslag nr 4 angående fältkonsulentsystem

Att

anta framtidsutskottets bifogade förslag Ett solidariskt UNF över gränserna som
presenteras under framtidsutskottets yttrande 9 angående motion nr 33 Ett solidariskt
fältkonsulentsystem.
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Motion nr 33

Ett solidariskt fältkonsulentsystem
Ett av våra stora ledord är solidaritet. I våra grundsatser och program är det ett återkommande begrepp
som ska leda vår folkrörelse. Därför föreslår vi ett fältkonsulentsystem uppbyggt på solidaritet. UNF
ska finnas över hela Sverige. Vi ska vara en organisation att räkna med. En organisation där vi bryr oss
om varandra.

Trygghet
I en ungdomsorganisation behövs trygghet. En konsulent kan utgöra den stabiliteten. Medlemmar
flyttar, byter livsstil, tappar engagemang och intressen. En konsulent finns kvar. Utan den tryggheten i
ett distrikt riskerar distriktet att förfalla. Vi ska inte ha några svarta fläckar på kartan. Vi ser exempel på
det främst i Blekinge. Vi har sett exempel på det i Västmanland där få medlemmar ändå innebär stark
potential och mycket verksamhet.
Om en distriktsstyrelse eller en enskild medlem ska driva ett distrikt riskerar dessa medlemmar att
bränna ut sig och tappa sitt engagemang. Vi måste ta alla skrämmande exempel på det på allvar. Vi vill
inte bränna ut våra medlemmar.

Konsulentens roll
En konsulent är en kunskapskälla, bollplank, konflikthanterare, medlemsvårdare. En konsulent kan
utgöra ”spindeln i nätet” som håller ihop distriktets medlemmar.
I konsulentlösa distrikt försvinner information. Konsulenter får utbildning och information t ex via
konsulentsamlingar. Den kunskapen sprids inte till konsulentlösa distrikt.
En konsulent kan på dagtid ta kontakt med skolor, göra värvningssatsningar och skapa viktiga
kontaktnätverk som en distriktsstyrelse med heltidsarbetande/heltidsstuderande inte har möjlighet
till.

Delade konsulenter
Problem som uppstår med delade konsulenter går att förebygga och lösa. Samarbeten mellan
distriktsstyrelser, synkmöten, längre tidsplanering är några exempel på problemlösningar. Distrikt
med delade konsulenter kan välja att se distrikten som en helhet och utgå från prioriteringsorter där
man satsar extra. Arbetstiden i vart och ett av distrikten behöver inte vara exakt 50/50 om det inte finns
ett behov av detta.
Konsulenten kan på flera sätt använda restiden mellan orter till arbete. Telefonsamtal, arbete med
dator samt att ha med medlemmar på sina resor är några exempel på detta.

Rörelsegemensamma konsulenter
Vi ska sträva efter att kunna dela med Junis och IOGT-NTO om det är den ultimata lösningen. På
Gotland och i Jämtland är detta möjligt och på många sätt även en nödvändighet. Frågan om
arbetsledning ska lösas rörelsegemensamt och inte regleras utifrån kongressbeslut. Detta är den bästa
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lösningen då det är individuella fall där olika lösningar är bäst och där den bästa lösningen också kan
variera under tid.
Vi måste också undersöka möjligheten för att ha halvtidsanställda. Vi har hög arbetslöshet i Sverige och
många skulle hellre ha ett halvtidsarbete än att gå arbetslösa.

Fördelning
Vi ser att distrikten Älvsborgs, Göteborg/Bohusläns och Skaraborgs distriktsstyrelser med fördel skulle
kunna dela 2 konsulenter på det geografiska området som vi i motionen valt att kalla ”Västra
Götaland”.
Som tidigare beskrivet under rubriken ”Delade konsulenter” vill vi ge distriktsstyrelserna frihet att
själva komma överens om uppdelningen av konsulentens tid efter behov.

Slutord
Vårt motförslag grundar sig på att alla distrikt ska vara garanterade en halvtidstjänst. Utöver detta kan
man använda förbundsstyrelsens förslag för prioritering där det ska finnas heltider. Vi har ringt runt till
distrikt, undersökt möjligheter, diskuterat under lång tid och kommit fram till att fördelningen enligt
nedan är den mest rättvisa för UNF-landet.
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PUNKT 15B
Vi föreslår kongressen besluta
Att

fältkonsulentsystemet ska innehålla 17 tjänster.

Att

varje distrikt ska ha en garanterad deltidstjänst.

Att

fördelningen av fältkonsulenter ska se ut enligt vårt förslag ovan.

Linda Adolfsson, Västmanland
Jessica Stridh, Halland
Rasmus Åkesson, Skaraborg
Anna Thor, Uppsala
Gävleborgs distriktsstyrelse
Västmanlands distrikt
Hallands distrikt
Stockholms distrikt
Södermanlands distrikt
Gotlands distrikt
Jämtlands distrikt
Blekinge distrikt
Värmlands distrikt
Älvsborgs distrikt
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PUNKT 15B
Förbundsstyrelsens yttrande angående motion nr 33 Ett solidariskt
fältkonsulentsystem
Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om att antalet tjänster bör vara 17 stycken och att alla
distrikt bör ha någon form av fältkonsulentstöd. Förbundsstyrelsen har dock en annan åsikt än
motionärerna om hur fördelningen av fältkonsulenter bör se ut. Förbundsstyrelsen ser att
fältkonsulenterna bör fördelas på ett sådant sätt att det skapar så mycket verksamhet och god
medlemsökning som möjligt, totalt i förbundet. Detta uppnår vi genom att låta fältkonsulenterna ha en
stor närvaro i de distrikt som har många medlemmar, mycket verksamhet eller som bedöms ha en god
potential för att uppnå detta under den närmaste kongressperioden. Förbundsstyrelsen vill placera 16
fältkonsulenter i de 18 distrikt där denna potential bedöms som bäst, samt ha en flygande fältkonsulent
som arbetar med de fem distrikt som inte har en av de 16 fasta fältkonsulenttjänsterna. På så vis anser
förbundsstyrelsen att resurserna fördelas på effektivaste möjliga sätt, samtidigt som inget distrikt
lämnas helt utan stöd från en fältkonsulent och kan få extra stöd ifall verksamheten skulle utvecklas
under mandatperioden.
Förbundsstyrelsen ser inte att motionens fördelning ger mesta möjliga nykterhet för pengarna. Att
varje distrikts ska ha en fältkonsulent på minst 50 % av heltid, oavsett distriktets storlek och
förutsättningar anser vi inte vara motiverat. Fördelningen bör i större utsträckning styras av
förutsättningar istället för av geografiska gränser. Ifall två distrikt skulle slås samman, så halveras inte
behovet av fältkonsulentstöd i området då det fortfarande är lika mycket medlemmar och verksamhet i
området.
Förbundsstyrelsen ser att ett solidariskt fältkonsulentsystem bör fördela fältkonsulenterna så att så
många medlemmar som möjligt får så mycket konsulent som möjligt, utan att något distrikt för den
sakens skull får mer än en konsulent. Att ge ett distrikt med 50 medlemmar lika mycket fältkonsulent
som ett distrikt med 500 medlemmar gör att fördelningen av fältkonsulenterna blir osolidarisk då varje
förening i det större distriktet får mindre fältkonsulentstöd jämfört med föreningarna i det mindre
distriktet.
En konsulent kan förvisso vara ett stort stöd för de förtroendevalda i distriktet, men det är också en
resurs som är väldigt kostsam. Att UNF:s medlemmar i en del fall riskerar att bränna ut sig bör tas på
största allvar och givetvis försöka undvikas. Detta bör dock undvikas genom att åtgärda de problem
som skapar stressen och utbrändheten, inte genom omfördela UNF:s resurser så att våra medlemmar
totalt sett får del av mindre konsulenttid.
Nedan följer en jämförelse mellan förbundsstyrelsens förslag till fältkonsulentsystem och
motionärernas förslag till fältkonsulentsystem. Uträkningen är baserad på mängden konsulent i
distriktet, per förslag, delat med dels antalet medlemmar i distriktet och dels antalet betalade
medlemmar i distriktet. För att göra jämförelsen enklare är siffrorna justerade till medlemsantalet i
distriktet gånger tusen för båda kolumnerna. Detta innebär att en hög siffra på mängden konsulent är
en ineffektiv satsning jämfört med en låg siffra. Alltså att man satsar mycket konsulent på jämförelsevis
få medlemmar. I sammanhanget är det genomsnitten för de båda förslagen som är intressant att
jämföra.
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PUNKT 15B

För vidare motivering av förbundsstyrelsens syn på fältkonsulentsystemet, hänvisar vi till
förbundsstyrelsens förslag 4 om fältkonsulentsystem.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att
Att

anse motionens första och andra att-satser besvarade samt
avslå motionens tredje att-sats till förmån för förbundsstyrelsens förslag till fördelning.
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PUNKT 15B
Framtidsutskottets yttrande nr 9 angående motion 33 Ett solidariskt
fältkonsulentsystem
FU har tagit fram ett helt eget förslag till fältkonsulentsystem.

Framtidsutskottet väljer därför att yrka följande:
Att

avslå motion 33 angående ett solidariskt fältkonsulentsystem och

Att

anta FU:s bifogade förslag Ett solidariskt UNF över gränserna
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PUNKT 15B

Ett solidariskt UNF över gränserna
UNF:s framtidsutskott har efter mycket diskussioner och övervägande valt att till kongressen 2011
lägga fram ett helt nytt förslag på upplägg till fältkonsulentssystemet, ett system vi valt att kalla
”Ett solidariskt UNF över gränserna”.
Ett av våra stora ledord i UNF är solidaritet. Det är ett återkommande begrepp i våra grundsatser och
program, ett begrepp som ska leda vår folkrörelse framåt.
Vi vill inte bara se ett fältkonsulentsystem fördelat solidariskt i landet, vi vill se ett enat UNF där man
från föreningsnivå upp till förbundsnivå har solidaritet inte bara som ett ledord utan också som ett
verktyg i vårt framtida arbete.
Vi har därför valt att presentera ett system grundat på en framtidstro som bygger på det värdefullaste vi
har - solidariteten över gränserna.
Det vi väljer att presentera är begreppet fadderdistrikt. Sju distrikt i landet kommer få äran att stå som
fadderdistrikt för ett annat distrikt. Detta har tagits fram efter geografisk placering, potential för
utveckling, medlemsantal vid årsskiftet, stabilitet i distriktsstruktur och en viktig tanke på viljan att
solidariskt vara en del av ett annat distrikts utveckling.
När det gäller Arbets- och ansvarsfördelning för fältkonsulenter mellan distrikt och förbund har vi
valt använda oss av den skrivelse som finns i Förbundsstyrelsens förslag nr 4 angående
fältkonsulentsystem 2012-2013. Den ändring som finns är den nedan skrivna och ersätter det som
idag står från och med rubriken ”Beskrivning av flygande fältkonsulent”. Vi har även i vårt förslag
gjort justeringar kring budgetposter för personalkostnader kring fältkonsulenter samt en ny
budgetpost under Stöd till landet-pengar.

Beskrivning av fadderdistrikt
Som förbundsstyrelsens utvärdering visar är det aldrig lika effektivt att en konsulent delas mellan
distrikt eller med andra förbund. Vi har som ambition i vårt förslag att inga deltider ska finnas
föreslagna.
Tanken med fadderdistrikten grundar sig i att vi anser att det inte bara är en konsulent som gör ett
distrikt starkt. Kunskapen hos de ideella ska också användas för att stärka och utveckla andra distrikt.
Att som distrikt visa solidaritet över gränserna genom att delvis själva inom distrikteten komma
överens om vilket stöd som behövs för att driva fadderdistriktets utvecklingsdistrikt framåt är något vi
anser är väldigt viktigt för UNFs framtid.
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PUNKT 15B
Utformning
Tanken med fadderdistrikt är följande; Vi vill ha ett system där distrikt är stöd till andra distrikt. Där de
ideellas erfarenheter och kunskap kan hjälpa att stärka och utveckla andra distrikt. Distriktsstyrelser
för både fadderdistriktet och utvecklingsdistriktet ska tillsammans med en representant från
förbundsstyrelsen göra en framtidsplan. Som en extra resurs har vi även lagt fram ett förslag i
budgeten på att det ska finnas 400 000 kronor i pott för varje år som fadderdistrikt och
utvecklingsdistrikt tillsammans kan söka för att genomföra sin framtidsplan. Det viktiga är att ideella
och anställda gemensamt arbetar för att få fler distrikt att bygga en struktur som ger styrka och
utvecklingspotential. Fadderdistriktet äger sin konsulent och man kommer gemensamt överens om
hur man fördelar denna resurs. Alltså, distrikten - inte förbundet - bestämmer vad man tillsammans
tror kommer gynna båda distrikten mest.

Uppdrag
Fältkonsulenter har samma huvuduppdrag som tidigare. Att underlätta för distriktsstyrelserna att
utföra sina uppdrag, att utföra uppdrag på önskemål från distriktsstyrelser och representera förbundet
regionalt som kontaktperson.
Fadderdistriktet har i uppdrag att tillsammans med utvecklingsdistriktet komma överens om en
framtidsplan som tydligt visar hur man UNFare, konsulenter och distrikt tillsammans jobbar för att
stärka och utveckla distrikten. Detta förankras med representanter från förbundsstyrelsen som med
fördel deltar i arbetet med framtidsplanen. Förbundsstyrelsen jobbar sedan aktivet genom de verktyg
de erbjuder ge stöd och annan hjälp till distrikten.
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PUNKT 15B
Fördelning av fältkonsulenter
Distrikt

Föredelning idag

FU:s förslag

Fadderdistrikt

Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Örebro
Västmanland
Södermanland
Stockholm
Gotland
Uppsala
Östergötland
Värmland
Älvsborg
Skaraborg
Göteborg
Jönköping
Kronoberg
Blekinge
Kalmar
Halland
Skåne

1
1
1
1
1
1
0,5
0
0,5
1
0
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0
1
0
1

1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1

Västernorrland
Södermanland
Stockholm
Örebro

Totalt

16

16

7

Älvsborg
Kronoberg
Skåne
-

Framtidsutskottet föreslår därför

Att

fastställa antalet tjänster i fältkonsulentsystemet till 16

Att

fastställa fördelningen av fältkonsulenter samt fadderdistrikt enligt FU:s förslag

Att

fastställa förslaget till arbets-och ansvarsfördelning mellan distrikt och förbund
med ändring från rad 64

Att

detta fältkonsulentsystem börjar gälla från den 1/1-2012
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FLIK 9
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PUNKT 16

Förbundsstyrelsens förslag nr 5 angående
Övriga ersättningar
Förbundsstyrelsen tycker att alla förtroendeuppdrag inom Ungdomens Nykterhetsförbund, förutom
två personer i förbundsstyrelsen, ska vara ideellt och genomföras utan annat arvode än ren
kostnadsersättning.

Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
Att

för resevillkor och traktamentsersättningar för förbundsstyrelseledamöter, ska tillämpas
det för förbundets personal gällande avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen,
dock att ersättningar för körning med egen bil ska utgå med den av riksskatteverket
rekommenderade så kallade ’’skattefria’’ ersättningen, för närvarande 18,50 kronor per
mil, samt

Att

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

Framtidsutskottets yttrande nr 10 angående Förbundsstyrelsens förslag nr 5 angående
övriga ersättningar
Framtidsutskottet föreslår kongressen

Att

bifalla förslaget
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PUNKT 17

Förbundsstyrelsens förslag nr 6 angående
Medlemsavgift i UNF
Bakgrund
Förbundsstyrelsen fick ett uppdrag av kongressen att göra en förutsättningslös utredning av
medlemsavgiften och hur vi bekräftar medlemskapet i UNF.
Förbundsstyrelsen tillsatte en sådan utredning som lät se på möjligheterna att bekräfta medlemskapet
på andra sett än med medlemsavgift och på möjligheten att förändra medlemsavgiften.
Resultat
Efter utredningens påvisande av olika möjligheter kom förbundsstyrelsen fram till att de utifrån
underlaget såg att en del i medlemskapet i UNF bör vara att betala en medlemsavgift. Att ändra
beloppet från 50 kronor såg inte förbundsstyrelsen som det fanns motiv bakom, utan att 50 kronor är
ett inarbetat och ett bra belopp.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

Att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2012 och 2013 till 50 kronor/år

Framtidsutskottets yttrande nr 111 angående Förbundsstyrelsens förslag nr 6
Medlemsavgift i UNF
Framtidsutskottet föreslår kongressen

Att

bifalla förslaget
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PUNKT 18

Förbundsstyrelsens förslag nr 7 angående arvodering
Sedan kongressen i Umeå 1989 har förbundsstyrelsen haft möjlighet att heltidsarvodera
förbundsordföranden. Kongressen i Piteå 2005 gav möjlighet till 150 % arvodering valfritt i styrelsen
och den i Uppsala 2007 möjliggjorde för två heltidsarvoderingar inom styrelsen.
Förbundsstyrelsen ges möjlighet till arvodering för att kunna ha någon som kan ägna sin tid helt åt
UNF. UNF är en väldigt stor organisation som förbundsstyrelsen får i uppdrag att styra under 2 år. För
att kunna göra det på bästa sätt och med bäst resultat behövs resurser avsatt för detta arbete, en av
resurserna är arvodering.
Arvoderingen ger förbundsstyrelsen större möjligheter att representera UNF externt och internt,
träffa fler medlemmar och driva mer omfattande och långsiktiga processer i förbundsstyrelsen samt i
UNF som organisation. De arvoderade kan delta på fler arenor och fördjupa sig i viktiga frågor samt
aktivt utföra politisk styrning av organisationen för att nå kongressens mål.
Många ungdomsorganisationer baserar sin arvodering på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppets storlek
fastställs varje år av regeringen och det följer den allmänna prisutvecklingen i landet. För år 2011 är
prisbasbeloppet 42 800 kr. Tidigare har arvoderingen av förbundsstyrelsen varit baserad på fem
stycken prisbasbelopp på ett år som jämt har fördelats över månaderna. Nu förslår istället
förbundsstyrelsen att en arvodering består av en procentsats av prisbasbeloppet för varje månad.
Förbundsstyrelsen föreslår att arvoderingen av ledamöter i förbundsstyrelsen följer förslaget nedan:

År 1
År 2
År 3
År 4 och där påföljande år

45 % av prisbasbeloppet
47 %
49 %
50 %

Det betyder att det första året får en heltidsarvoderad 45 % av prisbasbeloppet per månad, följande år
47 % och så vidare enligt tabellen. Efter det fjärde året forsätter den arvoderade på 50 %.
Förbundsstyrelsen tycker ett arvode som ökar per år är en bra ersättning för den ökade kunskap och för
det ökande ansvar för utveckling av organisationen som kommer med det fortsatta
förtroendeuppdraget i styrelsen. Förbundsstyrelsen anser även att en höjning av arvodet är motiverad
utifrån en jämförelse med andra ungdomsförbunds arvoderingar samt utifrån de förväntningar på
arbetsbörda som finns på de arvoderade personerna i styrelsen. Förslaget innebär en beräkning i
budgeten som 2012 baseras på att arvoderingen ena halvåret är på 45 % -nivån och andra 47 % -nivån.
2013 är den baserad på 47 % -nivå första halvåret och 45 % -nivå andra halvåret. Förutom det ingår
sociala avgifter samt en uppskattad höjning av prisbasbeloppet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två heltider

Att

en heltidsarvodering motsvarar 45 % av prisbasbeloppet första året,
47 % andra året, 49 % tredje året och 50 % fjärde och där påföljande år

Att

2011 anses vara år ett i arvoderingsprincipen, oavsett vem arvoderingen gäller, samt

Att

besluten gäller till dess kongressen beslutar annat
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PUNKT 18
Framtidsutskottets yttrande nr 12 angående Förbundsstyrelsens förslag nr 7
Arvodering
Framtidsutskottet tycker att arvoderingar i förbundsstyrelsen är en stor tillgång för UNFs utveckling.
Den arvoderade lägger ner ett stort engagemang och tid för organisationen vilket är det vi förväntar oss
då vi köper dennes tid. Som arvoderad förväntas det väldigt mycket av en och resultaten syns och mäts
tydligare. I andra ungdomsorganisationer med ungefär lika stor omsättning är arvoderingen ofta högre
än vad UNF arvoderar i nuläget. Vi ser ingen anledning att UNF ska ha en lägre arvodering och därför
har vi lagt ett ändringsförslag i budgeten om att öka posten för arvoderingar.

Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
Att

bifalla på den första att-satsen

Att

avslå den andra att-satsen

Att

avslå den tredje att-satsen

Att

bifalla den fjärde att-satsen

och istället besluta
Att

en heltidsarvodering motsvarar 50% av prisbasbeloppet första året, 52% andra året,
54% tredje året och 56% fjärde året och där påföljande år.

Att

arvoderingsprincipen börjar gälla från det året personen i fråga först blev arvoderad.
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PUNKT 19

Förbundsstyrelsens förslag nr 8 angående
Budget 2012-2013
Förbundsstyrelsen har sett ett behov av att göra om processen kring att ta fram en budget och formen
för själva budgeten. Problem har tidigare varit att budgetposterna varit ojämna, namnen på dem oklara
och kopplingen till arbetsplanen otydlig. Förbundsstyrelsen lägger därmed fram ett förslag på budget i
en ny struktur som vi tror är tydligare och enklare att förstå. Med budgeten finns även fakta om hur
mycket pengar som läggs på vart och ett av UNF:s verksamhetsområden, för att där tydligt se
kopplingen till arbetsplanen.
Den nya strukturen består av tre huvudämnen. Förbundsorganisation med fyra underbudgetar: en del
om förbundsstyrelsen, en om kanslipersonal, en om medlemmar och en som tar upp övriga saker så
som kanslihyra och revision. Huvudämne två är Stöd till landet. Stöd till landet består av tre
underbudgetar: fältkonsulenter, rena pengar som ges ut och information och material där t ex Motdrag
ingår. Det sista huvudämnet är Verksamhet. Verksamhet är indelat i utbildning där alla utbildningar
som förbundet står för tas upp och arbetsplansprojekt där pengar för övriga projekt förbundet gör för
att uppfylla arbetsplanen tas ifrån. Vartannat år finns även en post som heter Kongress under
Verksamhet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
Att

anta Budgeten 2012-2013
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Huvudbudget 2012

Intäkt
350 000 kr
700 000 kr
700 000 kr
1 500 000 kr
19 500 000 kr
30 000 kr
150 000 kr
22 930 000 kr

Medlemsavgifter
Bidrag - Socialstyrelsen
Bidrag - Ungdomsstyrelsen
Bidrag - Svenska spel
Miljonlotteriet
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning till förmån för globalt arbete
Summa intäkter:
Förbundsorganisation - Styrelse
Förbundsorganisation - Kanslikostnader
Förbundsorganisation - Medlem
Förbundsorganisation - Övrigt
Stöd till landet - Fältkonsulenter
Stöd till landet - Pengar
Stöd till landet - Information och material
Verksamhet - Kursverksamhet
Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Verksamhet - Kongress
Summa kostnader:

Kostnad

Underbudget

1 156 500 kr
4 110 000 kr
817 000 kr
1 536 000 kr
7 595 000 kr
3 260 000 kr
1 229 000 kr
1 485 000 kr
2 515 000 kr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

23 703 500 kr

Verksamhetsresultat:

-773 500 kr

Avskrivningar - Inventarier
Resultat efter avskrivningar:

-250 000 kr
-1 023 500 kr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster:

250 000 kr
-12 000 kr
-785 500 kr

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

-500 000 kr
20 000 000 kr
-19 500 000 kr
-785 500 kr

Kostnader baserat på område, per kongressperioden:
Drogpolitik
Förebygg
Socialt
Globalt
Fält

960 000 kr
424 000 kr
964 000 kr
1 299 000 kr
994 000 kr

Kostnader baserat på typ, per år:
Summa Förbundsorganisation
Summa Stöd till landet
Summa Verksamhet

7 619 500 kr
12 084 000 kr
4 000 000 kr
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Underbudgetar 2012
1. Förbundsorganisation - Styrelse
Arbetsvecka
Utbildningspengar
Sammanträden
Styrelsearbete
Arvode
Summa

16 500 kr
200 000 kr
350 000 kr
590 000 kr
1 156 500 kr

2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal
Utbildning
Personalkostnader
Telefonkostnader
Resekostnader
Summa

120 000 kr
3 750 000 kr
70 000 kr
170 000 kr
4 110 000 kr

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

25 000 kr
512 000 kr
100 000 kr
150 000 kr
30 000 kr
817 000 kr

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

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

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

500 000 kr
250 000 kr
450 000 kr
95 000 kr
6 300 000 kr
7 595 000 kr

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

150 000 kr
200 000 kr
1 000 000 kr
1 200 000 kr
700 000 kr
10 000 kr
3 260 000 kr

7. Stöd till landet - Information och material
Medlemstidning
Hemsida
UNF-shop

704 000 kr
35 000 kr
150 000 kr
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Materialproduktion
Klättervägg & Spaceball
Summa

300 000 kr
40 000 kr
1 229 000 kr

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

130 000 kr
300 000 kr
150 000 kr
255 000 kr
150 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
1 485 000 kr

9. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Vit jul
Grundbidrag IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut
Insamlade medel
Projektmedel
Verksamhetsstöd Active
Politiska assistenter Bryssel
Påverkanspott
Summa

250 000 kr
350 000 kr
200 000 kr
1 500 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
40 000 kr
2 515 000 kr
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Intäkt

Huvudbudget 2013
Medlemsavgifter
Bidrag - Socialstyrelsen
Bidrag - Ungdomsstyrelsen
Bidrag - Svenska spel
Miljonlotteriet
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning till förmån för globalt arbete
Summa intäkter:

Kostnad

Underbudget

1 231 500 kr
4 117 500 kr
655 000 kr
1 536 000 kr
7 612 000 kr
3 260 000 kr
1 279 000 kr
1 510 000 kr
2 515 000 kr
1 200 000 kr
23 716 000 kr

1
2
3
4
5
6
7
8
9

350 000 kr
700 000 kr
700 000 kr
1 500 000 kr
19 500 000 kr
30 000 kr
200 000 kr
22 980 000 kr

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

-736 000 kr

Avskrivningar - Inventarier
Resultat efter avskrivningar:

-250 000 kr
-986 000 kr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster:

250 000 kr
-12 000 kr
-748 000 kr

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

500 000 kr
19 500 000 kr
-19 500 000 kr
-248 000 kr

Kostnader baserat på område, per kongressperioden:
Drogpolitik
Förebygg
Socialt
Globalt
Fält

960 000 kr
424 000 kr
964 000 kr
1 299 000 kr
994 000 kr

Kostnader baserat på typ, per år:
Summa Förbundsorganisation
Summa Stöd till landet
Summa Verksamhet

7 540 000 kr
12 151 000 kr
4 025 000 kr
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Underbudgetar 2013
1. Förbundsorganisation - Styrelse
Arbetsvecka
Utbildningspengar
Sammanträden
Styrelsearbete
Arvode
Summa

90 000 kr
16 500 kr
200 000 kr
350 000 kr
575 000 kr
1 231 500 kr

2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal
Utbildning
Personalkostnader
Telefonkostnader
Resekostnader
Summa

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

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

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

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

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

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

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

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

150 000 kr
200 000 kr
1 000 000 kr
1 200 000 kr
700 000 kr
10 000 kr
3 260 000 kr

7. Stöd till landet - Information och material
Medlemstidning
Hemsida
UNF-shop

704 000 kr
35 000 kr
150 000 kr
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Materialproduktion
Klättervägg & Spaceball
Summa

350 000 kr
40 000 kr
1 279 000 kr

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

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

9. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Vit jul
Grundbidrag IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut
Insamlade medel
Projektmedel
Verksamhetsstöd Active
Politiska assistenter Bryssel
Påverkanspott
Summa

250 000 kr
350 000 kr
200 000 kr
1 500 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
40 000 kr
2 515 000 kr
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PUNKT 19
Framtidsutskottets yttrande nr 13 angående FS förslag nr 8 för budget 2012-2013
Vi har sett över budgeten och anser att den ligger i fas med arbetsplanen. Vi tycker FS har gjort ett
väldigt bra jobb med att strukturera och förtydliga budgeten så att den blir lättförstålig. Däremot har vi
konsekvensändringar utefter FU:s Fältkonuslentsystemet samt Arvoderingsförslaget

Därför föreslår framtidsutskottet kongressen besluta
Att

justera Underbudget 2012, personalkostnader under stöd till landetFältkonsulenter till 5 900 000.

Att

justera Underbudget 2013, personalkostnader under stöd till landetFältkonsulenter till 5 916 000.

Att

lägga till en ny budgetpost med namnet utvecklingspott under Underbudget
2012 samt 2013, stöd till landet - Pengar på 400 000 kr

Att

justera Underbudget 2012, Arvode under Förbundsorganisation-Styrelse till
700 000.

Att

justera Underbudget 2013, Arvode under Förbundsorganisation-Styrelse till 665
000

Att

i övrigt bifalla FS: förslag till budget 2012-2013
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PUNKT 20-21A-J

Valberedningens förslag till kongressen 2011 i Åre
Vi i valberedningen vill ha en bredd i styrelsen både vad gäller kunskap inom områden, erfarenhet i och
utanför UNF och olika personligheter. Detta tycker vi att vi har hittat i de elva personer vi föreslår.
Vi har valt att föreslå Vidar och Linda som ordförande båda två då de kompletterar varandra på ett utmärkt
sätt och gör ett likvärdigt arbete. Därför tyckte vi att det i detta fall passade bättre med ett mer tydligt delat
ledarskap än vad en vice ordförande post innebär. Enligt stadgarna ska en vice ordförande väljas men då
kongressen är högsta beslutande organ så anser vi att kongressen kan besluta att lämna platsen som vice
ordförande tom ifall en majoritet av ombuden är av samma uppfattning.

Punkt 20 --- antal ledamöter i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
förbundsstyrelsen 2011-2013 ska bestå av 11 ledamöter.
Punkt 21 A --- val av ordförande
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
välja Vidar Aronsson (Stockholm) och Linda Engström (Stockholm) till ordförande
Punkt 21 B --- val av vice ordförande
Valberedningen föreslår kongressen besluta
lämna platsen som vice ordförande tom.
att
Punkt 21 C --- val av sekreterare
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
välja Linda Adolfsson (Västerås) till sekreterare.
Punkt 21 D --- val av kassör
Valberedningen föreslår kongressen besluta
välja Lina Boberg (Bromma) till kassör.
att
Punkt 21 E --- val av utbildningsledare
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
välja Malin Thorson (Göteborg) till utbildningsledare.
Punkt 21 F --- val av ledamöter
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
välja Karin Melbin (Göteborg), Rasmus Åkesson (Mariestad), Ahmed Amin (Gävle),
Lovisa Bengtsson (Malmö), Mårten Malm (Växjö) och Eric Tegnander (Staffanstorp) till
ledamöter

Punkt 21 G --- val av två ledamöter i riksstyrelsen
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
till ordinarie ledamöter i Riksstyrelsen välja Vidar Aronsson (Stockholm)
och Lina Boberg (Bromma).
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PUNKT 20-21A-J
Punkt 21 H --- val av revisorer och suppleanter
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
till revisorer för perioden 2011-2013 välja Ellinor Eriksson och Lars Halvarsson,
att
till revisorssuppleanter för perioden 2011-2013 välja Hanna Rönnmark och Hatice Taskin.

Punkt 21 I --- val av granskningsutskott
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
till granskningsutskott för perioden 2011-2013 välja xxx 1, xxx 2, xxx 3, xxx 4 och xxx 5,
att
utse xxx 1 till sammankallande i granskningsutskottet,
att
välja yyy 1, yyy 2, yyy 3, yyy 4 och yyy 5 till ersättare i granskningsutskottet.
Punkt 21 J --- val av ombud till Actives kongress
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att
utse
att
utse xxx 1 till sammankallande i granskningsutskottet,
att
välja yyy 1, yyy 2, yyy 3, yyy 4 och yyy 5 till ersättare i granskningsutskottet.
Förslaget kommer att kompletteras på kongressen
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PUNKT 21K

Framtidsutskottets förslag till Valberedning
FU har flitigt letat runt i landet efter representanter till valberedning och kommit fram till följande
Ordinarie ledamöter
Oskar Jalkevik (Sammankallande)
Andrea Holm
Festim Paso
Tove Eriksson
Hampus Blom
Ersättare
Josefine Eklund
Linnea Granqvist
John Kraft
Jessica Stridh

Framtidsutskottet föreslår kongressen
att

anta förslaget på valberedning
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PUNKT 22

Riksstyrelsens förslag nr XX
Angående IOGT-NTO-rörelsens Kongresser 2015

Bakgrund
Enligt föredragningslistan ska UNF:s Junis och IOGT-NTO:s kongresser fastställa tid och plats för
kongresserna efter nästa kongress. För att bereda frågan skickades ett första brev från riksstyrelsen ut i
januari 2011. Det var en uppmaning till distrikten om att komma in med en intresseanmälan till
förbunden om att arrangera 2015 års kongresser. Inbjudan gick ut till respektive organisationsgrens
distriktsordförande och till distriktsrådsordförandena. Inget distrikt hörde av sig.
En påminnelse gick ut någon månad senare. I april valde styrgruppen ut ett par distrikt som skulle
tillfrågas mer direkt. Ett av dessa har behandlat frågan och ett intresse finns, men frågan är inte
färdigberedd. Ett annat distrikt har spontant hört av sig och är positiva.
Inget av distrikten har inkommit med en skriftlig ansökan om att få arrangera 2015 års kongress.

Riksstyrelsen föreslår att kongresserna besluta

att

delegera frågan plats för 2015 års kongress till riksstyrelsen för beslut under hösten 2011

2011-06-14
Jenny Lindberg
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