Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

Välkommen till UNF:s 25:e kongress i Borås
den 25-30 juni 2013!
På kongressen 2011 i Åre beslutade ombuden var UNF skulle befinna sig 2013. Två år har gått
och tillsammans har vi har naggat alkoholnormen ordentligt i kanten, skapat frizoner för unga
i hela landet och bjudit in tusentals personer till vår verksamhet, till vår gemenskap. Vi är folk i
rörelse som förflyttat oss själva, politiken och normerna. Vi är folk som bildar oss genom vår
verksamhet och under en vecka i sommar kommer ni delta i den bästa demokratiskolan ni kan
tänka er!
Som ombud åker du på vår kongress och tar alla de viktiga besluten om vad UNF ska göra de
kommande två åren. Du ska tillsammans med 99 andra ombud föra din och medlemmarnas
talan och staka ut vägen för UNF. Det är en viktig och tung uppgift men samtidigt ett ärofyllt
uppdrag. Ta vara på det!
Ni ska anta en ny arbetsplan, nya grundsatser och behandla 35 motioner för att nämna några av
alla handlingar som ska hanteras. Och, ni ska välja en ny förbundsstyrelse. Ett av de viktigaste
besluten ni tar. Vilka vill ni ska företräda Sveriges fräschaste ungdomsorganisation?
På kongressen samlas vi och växer som individer. Vi utmanar oss själva och tar strid för en
fråga i talarstolen, vi lyssnar på varandra och vidgar våra perspektiv och sitter uppe halva
natten för att hitta de bästa lösningarna på hur vi skapar en demokratisk och solidarisk värld fri
från droger. Vi ser fram emot många spännande debatter och en vecka fylld party och politik.
I fem dagar ligger all makt i dina händer. Känn pressen, känn peppen!
Hälsningar från

Linda Engström, förbundsordförande

Vidar Aronsson, förbundsordförande
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Sånger
Vill du våga en dust?
Text: Johan Hellberg, Musik: Svensk folkmelodi
Vill du våga en dust mot den härjande makt,
som sen hävdernas morgon elände bragt
över folken i söder och folken i nord
och som fyller med suckan vår jord?
Stig då in i vårt led
för att kämpa för fred,
för att lastgammal sed
uti grunden slå ned.
Genom oss skall det gå
att befrielse nå
under fanan, den gyllene blå.
För vårt älskade land, för vår fädernebygd,
för ett släkte av urgammal trohet och dygd,
gå vi fram, slå vi ned det som hindrande står
för vår lycka i framtida år!
Ifrån strand och till strand
vi befria vårt land
ifrån nesliga band
och från ofärdens brand.
Genom oss skall det gå
att befrielse nå
under fanan, den gyllene blå!
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Yllevisan
Text och musik: Anders Melander
Jag är ett litet ylle,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom,
med världens minsta nylle,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom.
Jag leker i min yllegrop,
och ylar glada yllerop:
Ylle! Ylle!
Ylle på er yllebarn!
Jag är så yllans liten,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom,
fast inte i aptiten,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom.
Jag käkar en massa yllegarn,
och ett och annat ylleflarn.
Ylle! Ylle!
Ylle på er yllebarn!
Jag bor här mitt på bystan,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom,
bland alla yllenystan,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom.
Här kryllar det av kryllingar,
och alla deras bryllingar.
Ylle! Ylle!
Ylle på er yllingar!
Nu kryper jag i sängen,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom,
på mjuka ylleängen,
boom chi-ka, boom chika, boom boom boom.
En sömnig yllekrumelur,
bör ofta ta en yllelur.
Ylle! Ylle!
Ylle på er ylledjur!
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Das Wolleleid
Tysk text: Ragnhild Karlsson & Niklas Christerson, Musik: Anders Melander
Ich bin ein kleine Wolle
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom
Ich habe keine Trolle.
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom
ich spiele in mein Wolleloch
und rufe glücklich Wolle hoch
Wolle Wolle Wolle auf dich Wollekind
Ich bin ja wollejunger,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom
und habe vielen Hunger,
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom.
Ich fresse manchen Wollesach
und manchmal auch ein Wolledach
Wolle Wolle wolle auf dich Wollekind
Ich lebe auf dem Lande
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom
es liegt fast auf dem Rande
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom
Hier wimmelt es von wimmlingen
und alle deren Erstlingen
Wolle Wolle wolle auf dich Wollekind
Jetzt kommt das Lied zu Ende
boom chi-ka, boom chi-ka, boom boom boom,
ich lege mich auf Lende
boom chi-ka, boom chika, boom boom boom.
Bald ich schnarchen riesentief
und träumen ich schreib wollebrief
Wolle Wolle Wolle auf dich Wolletier
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Glöm ej löftets helga timma
Text: Mauritz Sterner, Musik: Joseph Haydn
Glöm ej löftets helga timma,
göm vad bäst du då förnam
låt det lysa som en strimma
där din levnadsväg drar fram
Mod och kraft vi vilja skänka
åt en var i vårt förbund
Och när stridens sköldar blänka,
minns då löftets helga stund
Och när stridens sköldar blänka,
minns då löftets helga stund

Aldrig ger vi upp (We Shall Not Be Moved)
Text: Roland von Malmborg och Niklas Christerson, Musik: Traditionell amerikansk andlig sång
Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp
Aldrig, aldrig, aldrig ger vi upp
Vi blir ett träd med djupa, djupa rötter
Aldrig ger vi upp
För freden ska vi kämpa. Aldrig ger vi upp.
För freden ska vi kämpa. Aldrig ger vi upp.
Vi blir ett träd med djupa, djupa rötter.
Aldrig ger vi upp.
Vi ska slåss tillsammans, för en nykter värld.
Vi ska slåss tillsammans, för en nykter värld.
Vi blir ett träd med djupa, djupa rötter.
Aldrig ger vi upp.
Tillsammans är vi starka. Aldrig ger vi upp.
Tillsammans är vi starka. Aldrig ger vi upp.
Vi blir ett träd med djupa, djupa rötter.
Aldrig ger vi upp.
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I sommarens soliga dagar
Text: Gustav Johansson, Musik: Svensk tradition
I sommarens soliga dagar
vi gå genom skogar och hagar.
På färdens besvär ingen klagar
vi sjunga, var vi gå.
Hallå, hallå!
Du som är ung
kom med och sjung
och sitt ej hemma slö och tung!
Vår sångartropp
han gångar opp
på kullens allra högsta topp.
I sommarens soliga dagar
vi sjunga, var vi gå.
Hallå, hallå!

Hej jag heter Bengt
Hej, jag heter Bengt, jag jobbar på en knappfabrik.
Jag har fru men inga barn, och en dag sa min chef till mig:
Hörru Bengt, är du ledig, så tryck på knappen med din högra hand.
Hej, jag heter Bengt, jag jobbar på en knappfabrik.
Jag har fru men inga barn, och en dag sa min chef till mig:
Hörru Bengt, är du ledig, så tryck på knappen med din vänstra hand.

Sedan fortsätter man med höger fot, vänster fot och huvud.
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Vi bygger landet
Text: Karl Fredriksson, Musik: Rysk tradition
Vi bygger landet i gärning och ord
röjer dess tegar och plöjer dess jord
Vi bärgar skörden som åkrarna gav
timret ur skogen och fångsten ur hav
Vi är de tusenden som bygger landet
vi bar det fram i nöd och strid
i trots och längtan
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid
Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem
Vi är de tusenden som bygger landet...
Vi är fabrikens och plogarnas män
vi reste bygden och värnade den
Vi är de kvinnor som bördorna bar
skapade lyckan och höll henne kvar
Vi är de tusenden som bygger landet...
Hör hur det sjunger från rem och pistong
hör hur det växer till arbetets sång
susar från axen av gulnande säd
stiger i klangen från släggor och städ
Vi är de tusenden som bygger landet...
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En enkel sång om frihet
Svensk text: Olle Bergman, Text och musik: Bobby Darin
Kom och sjung en enkel sång om frihet,
sjung den så att alla männ'skor hör,
vi ska sjunga ut,
för det måste bli ett slut
på krig och på de krafter som förstör.
Alla ni som slåss i fjärran länder,
vet ni säkert vad ni krigar för?
Fiende och vän,
var ligger skillnaden?
Jag bara vet att många männ'skor dör.
Kom och sjung en enkel sång om frihet...
Varför har man låtit stänga gränser,
skiljt på bror och syster med en mur?
Jag ville vara tolk
för världens alla folk
- Det är kärlek världen saknar, eller hur?
Kom och sjung en enkel sång om frihet...
Kanhända finns det männ'skor som vill strida
- överstar, ministrar, valda män.
Ge dem deras chans,
stäng in dem någonstans
och låt dem slåss, låt folken slippa sen.
Kom och sjung en enkel sång om frihet...
Lyssna alla männ'skor runt i världen,
man matar er med lögner varje dag.
Jag hoppas ni förstår
att jorden den är vår,
och alla männ'skor borde ha det bra.
Kom och sjung en enkel sång om frihet...
Vi ska sjunga ut,
för det måste bli ett slut
på krig och på de krafter som förstör.
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Livet behöver inga droger
Text och musik: Mats Höjer
De skäller och de gnäller
och har snärtiga appeller
Men ingen har visst fattat än
vad hela saken gäller
Att bruk utav droger
gör missbruket värre
Utav bruket blir missbrukarna
fler och inte färre
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
På fest med stök och glam
där är du eld och lågor
men inser inte att du göder
missbruk utav droger
Fast får du inget vin
så är du tyst som muren
och boven i dramat
det är alkoholkulturen!
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
Livet behöver inga droger
vägra och visa att du vågar
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Tollare-sång
Text: Sven Z. Sundin, Musik: Rysk tradition (samma som Vi bygger landet)
Vi är varandra i ungdomens hus,
söker oss samman i eldarnas ljus.
Ingen skall ensam på främmande strand
söka sig väg genom okända land.
Av tron och tankarna och vad vi verkar
kan bindas vänskaps starka band.
Av vad vi drömmer och vad vi anar
vi bygger broar hand i hand
Vi är varandra i vardag och fest,
sluter till kedjan var kärkommen gäst.
Vägen från hjärta till hjärta är kort,
klyfter och avgrunder leker vi bort.
Av tron och tankarna och vad vi verkar...
Vi är varandra i framtidens id,
även om världen är vansklig och vid.
Stjärnorna tecknar till ensliga tjäll
vägar av ljus över himmelens päll.
Av tron och tankarna och vad vi verkar...

Droger gör dig passiv
Text: Ulf Persson, Musik: Tjeckisk tradition
Droger gör dig passiv och nu ska vi kolla kroppen,
rörelserna visar dig om du är klar i knoppen.
Klarar du med glans, går det som en dans?
Bra, bra, öka takten kör igen för
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Ordlista
acklamation
adjungera
ajournera
ansvarsfrihet
att-sats
arbetsplan
avslagsyrkande
balansräkning
beslutsmässig
beslutsprotokoll
bifalla
bifallsyrkande
bokslut
bordlägga
budget
dagordning
diskussionsprotokoll
enkel majoritet
föredragande
föredragningslista
förtroendevald
huvudförslag
justera
justerare
jämka sig
konstituera
kontrapropositionsvotering
kvalificerad majoritet
könskvotering
majoritet
mandat
motförslag
motion
nominera

Beslut fattat med ja-rop
Att ta in en tillfällig ledamot utan rösträtt i t ex en styrelse
Beslut om att ta paus i mötet
Godkännande av styrelsens arbete för föregående år
Själva kravet i ett yrkande, motion eller förslag
Plan för organisationens arbete kommande kongressperiod
Krav på att förslag ska avslås - rösta emot
Visar organisationens tillgångar
Med rätt att fatta beslut
Protokoll som bara tar upp besluten, inte diskussionen
Gå med på, rösta för
Förslag att mötet ska bifalla (rösta för) ett förslag
Ekonomisk sammanställning med balans- och resultaträkning
Uppskjuta beslut till senare under mötet
Plan för beräknade utgifter och inkomster
Program för ett möte där såväl förhandlingstider som
tidpunkter för andra aktiviteter finns med
Protokoll som, förutom besluten, innefattar vem som sagt vad.
Den här typen av protokoll skrivs det på UNF:s kongresser
Mer än hälften av rösterna
Den som redogör för en fråga
Förteckning över ärenden som ska behandlas på mötet
Personer som demokratiskt utsetts till förtroendeuppdrag
Det förslag som fått mest stöd
Läsa igenom, kontrollera och skriva under ett protokoll
Person som utsetts att justera ett protokoll
Ändra sitt förslag så att det kommer att sammanfalla med ett
annat förslag
Fördela poster inom styrelsen
Mötesteknisk utslagsturnering
Majoritet som omfattar minst en förutbestämd andel av
rösterna (oftast två tredjedelars majoritet)
Bestämmelse om att ett visst antal män eller kvinnor måste ingå
i någonting
Flertal, röstövervikt
Uppdrag, befogenhet
Förslag som ställs mot huvudförslag
Skriftligt förslag som inkommit till kongressen i förväg
Föreslå personer till förtroendeuppdrag
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ordningsfråga Ärende som inte direkt berör pågående debatt, utan som

omedelbar justering

plenum
presidium
proposition
propositionsordning
protokoll
remiss
replik
reservation
resultaträkning
revisor
revisionsberättelse
räkenskapsår
röstlängd
rösträknare
sluten omröstning
streck i debatten

suppleant
talarlista
valberedning
verksamhetsberättelse
votering
yrka

handlar om mötets former, mötesordningen. Kan tas upp när
som helst under ett möte.
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
Sammanträde
Vanligen mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare)
Förslag
Den ordning förslagen kommer att ställas mot varandra
Skriftlig sammanställning av beslut
Skrivelse som skickas till fler som får möjlighet att lämna
synpunkter innan beslut tas
Bemötande svar i debatt
Notering i protokollet att man inte instämmer i beslutet
Sammanställning av intäkter och kostnader under ett
räkenskapsår
Revisorernas granskning av verksamhet och ekonomin
Revisorernas rapport med förslag efter revisionen
Den tid bokföringen omfattar
Förteckning över röstberättigade
Mötesdeltagare som räknar röster vid votering
Skriftlig och anonym omröstning
En ordningsfråga som kan begäras mitt i en debatt. 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 under den pågående debatten.
Ersättare i t ex styrelse
Förteckning över dem som begärt ordet
Förtroendevalda som har till uppgift att förbereda val till
exempelvis styrelsen
Styrelsens rapport över vad som hänt sedan senaste kongressen
Omröstning
Föreslå

Om det är något du inte förstår – ett ord, en propositionsordning, eller vadsomhelst – be
presidiet förklara! Om det är något du tror att någon annan inte förstår – be presidiet förklara!
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Schema
Vad betyder färgerna?
Fika/Lunch
Föredragning
Inläsningstid
Plena
Torg
Övrigt
Tisdag
13.00–15.00 Ombudsskola
15.00–15.30 Fika
15.30–18.00 Tid att förhandla
Punkt 1-8
Föredragning av torg 1
Onsdag
08.30-09.15 Torg 1
09.15-10.00 Föredragning torg 2
10.00–10.30 Fika
10.30–11.15 Torg 2
11.15–12.00 Inläsningstid torgprotokoll 1
12.00–13.00 Lunch
12.30–13.30 Inläsningstid torgprotokoll 2
13.30–14.30 Plena torg 1
14.30–15.00 Föredragning torg 3
15.00–15.30 Fika
15.30–16.15 Torg 3
16.15–18.00 Plena torg 2
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Torsdag
08.30-09.00 Inläsningstid torgprotokoll 3
09.00-09.15 Föredragning torg 4
09.15-10.00 Torg 4
10.00–10.30 Fika
10.30–12.00 Plena torg 3
12.00–13.00 Lunch
12.30–13.30 Inläsningstid torgprotokoll 4
13.30–14.15 Föredragning torg 5
14.15–15.00 Torg 5
15.00–15.30 Fika
15.30–16.30 Plena torg 4
16.30–17.30 Inläsningstid torgprotokoll 5
17.30–18.00 Plena torg 5
Fredag
08.30-09.15 Föredragning torg 6
09.00 Nomineringsstopp
09.15-10.00 Torg 6
10.00–10.30 Fika
10.30–12.00 Plena torg 5
12.00–13.00 Lunch
12.30–13.30 Inläsningstid torgprotokoll 6
13.30–15.00 Plena torg 6
15.00–15.30 Fika
15.30–16.00 Plena torg 6
16.00–17.00 Föredragning torg 7
17.00–20.30 Reservtid
Lördag
09.00-09.45 Torg 7
10.00–10.30 Fika
10.30–12.00 Avtackning
12.00–13.00 Lunch
13.00–15.00 Plena torg 7
15.00–15.30 Fika
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Anmälda ombud (2a)
Stockholm (7 ombud)
Anna Härås
Malin Andersson
Kave Noori
Olle Gynther-Zillén
Andreas Jansson
Elizabeth Martinez Ramos
David Söderblom-Tay
Hedda Nilsson
Amanda Axelsson Duarte
Samuel Scherman
Sabina Mårdenkrans
Mats Heden
Uppsala (4 ombud)
Alva Persson
Matilda Stjernström
Gabriella Östberg
Isabelle Benfalk
Anna Eriksson
Linnea Bodotter
Södermanland (3 ombud)
Philip Jonsson
Johannes Nyqvist Henriksson
Mathias Dejerud Rådstam
Evelina Lindell
Sara Svanberg
Cecilia Graepler König
Jonathan Nyqvist Henriksson
Östergötland (4 ombud)
Lina Jacobsson
Erik Levin
Sara Jacobsson
Ingela Hjalmarsson
Gustav Bylund

Gabriel Collin
Tobias Hanell
Jönköping (6 ombud)
Tim Wetterek Andersson
Marcus Artursson
Max Johansson
Julia Odin
Wilma Widlund
Paulina Sjöberg
Herman Zenk
Andreas Lakatos
Adelissa Ahmetspahic
Henrik Walter
Jonathan Spånberger
Joakim Tan
Alfred Gårdeskog
Simon Brehmer
Kewin Ahmetspahic
Peter Alsén
Nikitha Ström
Kronoberg (8 ombud)
Jonatan Bengtsson
Tilda Ströberg
Joel Skoog
Josefin Grill
Malin Nyman
Noëmi Liebe
Niklas Gustavsson
Nicklas Bergström
Victor Orstadius Fonsati
Samuel Persson
Sanna Kjellberg
Jonathan Kraft
David Hellborgsson
Lavanya Karlsson
Daniel Selven
Roberth Skaarup
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Kalmar (7 ombud)

Halland (3 ombud)

Rebecka Wärnlund
Marcus Nilsson
Anes Alukic
Lydia Walter
Johanna Riberth
Abdulraaman Mohammed Mahmoud
Samuel Jakobsson
Jakob Riberth
Oliver Jacobsen
Kaouthar Oufares
Frida Lindström
Jacob Sandström
Albert Graaf

Alice Comstad
Evelina Hentilä
Oliver Memberger
Emelie Andreasson
Jonar Hagblom
Izabelle Åström
Natalie Stenmark
Emma Andersson
Göteborg och Bohuslän (4 ombud)

Anna Hederstedt
Robert Rosander
Tilda Langland
Hedvig Strömbom

Sara Hallman
Amanda Ylipää
Hilma Svedberg
Arvid Leimar
Sanna Wiede
Elin Grenholm
Markus Borg
Linnéa Granqvist
Lovisa Berglind

Blekinge (3 ombud)

Älvsborg (4 ombud)

Rebecca Ågren
Linnea Sandberg
Elisabeth Petersen
Maja Nilsson
Viktoria Green

Skaraborg (3 ombud)

Gotland (2 ombud)

Skåne (5 ombud)
Hanna Jansson
Alina Anderberg
Lucas Nilsson
David Svensson
Daniel Laurin
Anna Ekström
Linus Henriksson
Jarl Carlström
Fredrik Nilsson

Jonas Larsson
Elin Björk Wäring
Vendela Hägg Wass
Gustaf Skrealid
Emely Pesonen
Vincent Wilhelmsson
Frida Halén
Constantin Johnson
Lina Sultan
Emelie Sjögren
Värmland (3 ombud)
Björn Edström
Elina Magnusson
Julia Shepherd
Helena Sandmer
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Nicoletta Visconti
Rut Elfgren
Örebro (3 ombud)
Jana-Marie Ziegler
Tea Olsen
Linn Winnerstam
Emma Hallin Raneborn
Kristina Lundström
Josefine Sörlin
Västmanland (3 ombud)
Anna Danielsson
Nathalie Larsson
Oskar Koskinen
Chris Danielsson
Darren Wolle
Dante Borén
Kim Theodorsson
Joel Hijstee
Liam Huttelid

Besart Zabergja
Difaac Ali
Jonathan Persson
Västernorrland (5 ombud)
Sofia Lundell
Anneli Bylund
Victor Melinder
Nathalie Gustavsson
Robert Fahlesson
Embla Ögren
Elin Larsson
Lykke Logg
Lovisa Edström
Linus Jansson
Jämtland (3 ombud)
Johan Fridlund
Mattias Lundqvist
Alva Blomqvist
Ellenore Öhgren

Dalarna (4 ombud)

Västerbotten (5 ombud)

Jon Scheutz
Therese Dahlén
Maria Emilsson
Rodost Öncü
Anna Källbäcks
Mark Tägtström
Per Emilsson

Nicole Steegmans
André Domellöf
Linus Steegmans Hedström
Anna-Sara Wännman
Ellen Hjort
Amanda Nordenberg
Denise Fowler

Gävleborg (7 ombud)

Norrbotten (4 ombud)

Leo Jilka
Simon Lööf
Madde Lundin
Hanna Hammarström
Agron Zabergja
Minhaj Aden

Sara Nilsson
Victor Emmoth
Alexandra Everos-Ström
Hampus Nordberg
Louise Pedersen
Olivia Hedman
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Kallelse (2b)
Enligt UNF:s stadgar § 2:2 mom. 2 ska Förbundsstyrelsen kalla till kongress senast fyra
månader innan kongressen öppnas. Kallelsen (kopia nedan) skickades ut via post och e-post i
början av februari 2013.
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Förslag till föredragningslista (3a)
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 föredragningslista, arbets- och dagordning
a. Fastställande av föredragningslista
b. Fastställande av arbetsordning
c. Fastställande av dagordning
4. Val av mötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Röstkontrollanter
d. Protokolljusterare
e. Torgfunktionärer
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. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 och 2012
a. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011 och 2012
b. Rapport om IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete
8. Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse för 2011-2012
a. Kursgårdsfondens redovisningar för 2011 och 2012 med revisionsberättelser,
samt fastställande av balans- och resultaträkning för dessa år
b. Förbundsstyrelsens årsredovisning och ekonomiska berättelse för 2011 och
2012 med revisionsberättelser samt fastställande av balans- och
resultaträkning för dessa år
c. Granskningsutskottets rapport
d. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen gällande 2011 och 2012
9. Förbundsstyrelsens förslag nr 1 Arbetsplan 2014-2015
10. Förbundsstyrelsens förslag nr 2 Jämlikhetsbokslut 2011-2013
11. Förbundsstyrelsens förslag nr 3 Drogpolitiskt program
12. Förbundsstyrelsens förslag nr 4 och Riksstyrelsens förslag nr 3 Tobakspolicy
13. Förbundsstyrelsens förslag nr 5 UNF:s bildningssystem
14. Förbundsstyrelsens förslag nr 6 Riktlinjer för fördelning av verksamhetsutvecklare
15. Förbundsstyrelsens förslag nr 7 Budget 2014-2015
16. Förbundsstyrelsens förslag nr 8 Demokratiplattform
17. Förbundsstyrelsens förslag nr 9 UNF:s principer
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18. Förbundsstyrelsens förslag nr 10 Övriga ersättningar
19. Förbundsstyrelsens förslag nr 11 Medlemsavgift i UNF
20. Motioner
a. Motion nr 1 Sprututbyte
b. Motion nr 2 Drogliberala artister vid UNF-arrangemang
c. Motion nr 3 Rökning
d. Motion nr 4 Ständig utveckling
e. Motion nr 5 Starta en global folkhögskoleutbildning
f. Motion nr 6 Ett öppnare UNF
g. Motion nr 7 Riv upp fältkonsulentsystemet
h. Motion nr 8 Skrota spaceballen!
i. Motion nr 9 För en jämnare åldersfördelning
j. Motion nr 10 Befria ombuden från deltagaravgiften
k. Motion nr 11 Kongressombudens deltagaravgift
l. Motion nr 12 Förändrade kostnader för ombud till kongressen
m. Motion nr 13 Beslut angående livstidsmedlemskapet
n. Motion nr 14 Avskaffande av livstidsmedlemsskap
o. Motion nr 15 Mer medlemsdeltagande – tidigare handlingar
p. Motion nr 16 Lokalt UNF-medlemskap för ”iggisar”
q. Motion nr 17 Lokala medlemmar
r. Motion nr 18 Ordning och reda i styrelserna
s. Motion nr 19 Slopa krav på myndig föreningsstyrelseledamot
t. Motion nr 20 Slopa åldersgränserna
u. Motion nr 21 Framtidens medlemmar
v. Motion nr 22 Bifallsyrkande till vid 2011 års kongress framlagda motioner
w. Motion nr 23 Stadgeändringar
x. Motion nr 24 Rättelse av trolig stadgemiss
y. Motion nr 25 Distriktens bildande och juridiska status
z. Motion nr 26 Tolkning av stadgarna
å. Motion nr 27 Minskad toppstyrning i frågor om fast egendom
ä. Motion nr 28 Förtydligande av kravet på antalet medlemmar i en förening
ö. Motion nr 29 Minskning av kravet på deltagare vid små föreningars årsmöte
aa. Motion nr 30 Färre mötesfunktionärer vid små föreningsårsmöten
bb. Motion nr 31 Demokratiska val eller lotteri?
cc. Motion nr 32 Utslagsröst till ordföranden
dd. Motion nr 33 Suppleanter
ee. Motion nr 34 Valbarhet som distriktsårsmötesombud
ff. Motion nr 35 UNF-föreningars bildande
21. Riksstyrelsens förslag nr 4 Nya grundsatser
22. Beslut om antal ledamöter i förbundsstyrelsen
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23. Val
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
utbildningsledare
ledamöter
två ledamöter i riksstyrelsen
två revisorer med två suppleanter
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
24. Riksstyrelsens förslag nr 5 Ansökan om att vara värd för 2017 års kongress
25. Avslutning
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta föredragningslistan.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om förslaget till
föredragningslista
Program- och Stadgeutskottet har gått igenom föredragningslistan och sett att den är
stadgeenlig.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla föredragningslistan i sin helhet.
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Förslag till dagordning (3c)
Tisdag 25/6
13:00 Ombudsskola
UNF:s förhandlingar startar
Plena. Beslut om:
Kongressens öppnande
Kongressens stadgeenliga utlysning
Fastställande av arbets- och mötesordning
Val av mötespresidium
Rapport om valda kongressutskott
Reseersättningar
Verksamhetsberättelse 2011-2012 (inkl. IOGT-NTO-rörelsens internationella
arbete)
Ekonomi 2011-2012 (Kursgårdsfonden, förbundet, ansvarsfrihet)
Granskningsutskottets rapport
18:00 Förhandlingarna ajourneras
Onsdag 26/6
08:30 Förhandlingarna fortsätter
Torg nr 1: Arbetsplan och Jämlikhetsbokslut
Torg nr 2: Drogpolitiskt program, Tobakspolicy och Motion 1-3
12:00 Lunch
13:00 Förhandlingarna fortsätter
Plena. Beslut om:
Arbetsplan
Jämlikhetsbokslut
Torg nr 3: Bildningssystem, Riktlinjer för fördelning av verksamhetsutvecklare och Motion 4-7
Plena. Beslut om:
Drogpolitiskt program
Tobakspolicy
Motion 1-3
18:00 Förhandlingarna ajourneras
Torsdag 27/6
08:30 Förhandlingarna fortsätter
Torg nr 4: Budget och Motion 8
Plena. Beslut om:
Bildningssystem
Riktlinjer för fördelning av verksamhetsutvecklare
Motion 4-7
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12:00 Lunch
13:00 Förhandlingarna fortsätter
Torg nr 5: Demokratiplattform och Motion 9-20
Plena. Beslut om:
Budget
Motion 8
Demokratiplattform
Motion 9-20
18:00 Förhandlingarna ajourneras
Fredag 28/6
08:30 Förhandlingarna fortsätter
09:00 Nomineringsstopp till val
Torg nr 6: Grundsatser, UNF:s principer och Motion 21-35
Plena. Beslut om:
Motion 9-20
12:00 Lunch
13:00 Förhandlingarna fortsätter
Plena. Beslut om:
Grundsatser
UNF:s principer
Motion 21-35
Ersättningar
Medlemsavgift
Presentation av kandidater till förbundsstyrelsen och andra val
18:00 Förhandlingarna ajournerar
Reservtid
Lördag 29/6
09:00 Torg nr 7: Val
Avtackning
12:00 Lunch
13:00 Förhandlingarna fortsätter
Plena. Beslut om:
Antal ledamöter i förbundsstyrelsen
Val
Beslut om tid och plats för den kongress som följer nästa kongress
15:00 Förhandlingarna avslutas
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta dagordningen.
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Program- och Stadgeutskottets yttrande om förslaget till
dagordning
Program- och Stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
att

anta dagordningen.
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Förslag till arbetsordning (3b)
Utan ordning och struktur är det svårt att uppnå en fungerande demokrati. Därför behöver
kongressen en arbetsordning, regler för mötet, för att fungera smidigt och effektivt.
Förslaget skiljer sig något från tidigare kongressers arbetsordningar eftersom det snarare har
formen av en punktlista än en brödtext. Förbundsstyrelsen tror helt enkelt att det kommer att
skapa en större tydlighet för ombuden och dessutom göra dokumentet lättare att hantera.
Eftersom allt inte förklaras mer ingående kommer extra vikt att läggas vid detta under
kongressens ombudsskola.
Precis som tidigare år föreslår förbundsstyrelsen att kongressen ska använda sig av både
mötestorg och plena. Det gör vi dels för att effektivisera, men framförallt eftersom vi av
erfarenhet vet att olika upplägg passar olika människor olika bra.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta arbetsordningen.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om förslaget till
arbetsordning
Program- och Stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
att

anta arbetsordningen.
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Arbetsordning
Rättigheter
Enligt stadgarna har varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen yttrande- och närvarorätt på
kongressen. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande. Alla ombud har
förslags- och rösträtt. Ledamöter av förbundsstyrelsen och riksstyrelsen samt föredragande
revisor har förslagsrätt. Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
Diskussionsmetoder
Kongressen kommer att arbeta med två olika diskussionsmetoder: Mötestorg och Plena.
Mötestorg
•
•
•
•

Torgtiden kan komma att variera, men som max står skärmarna uppe i 45 minuter.
Förslagsstopp inträder 15 minuter innan torgets slut.
Bifallsyrkanden på de olika förslagen skrivs på listor på skärmarna.
Varje skärm har en skärmansvarig. De ansvarar dels för att underlätta ombudens
diskussioner och dels för att föreslå jämkningar mellan olika förslag när detta är
nödvändigt.

Torgprotokoll
•
•

Alla förslag och kommentarer som finns på skärmarna och är försett med
ombudsnummer kommer att sammanställas i ett torgprotokoll.
Torgprotokollet delas ut till ombuden senast en timme före behandlingen i plena. Av
den tiden är 30 minuter vikta för att läsa protokollet.

Plena
•
•
•

Alla beslut som kongressen tar fattas i plena.
Alla förslag och motioner föredras i plena innan de behandlas på mötestorget.
För att ett förslag eller en motion automatiskt ska tas upp i plena krävs att 20 ombud
yrkat bifall på det under torget.

Talartidsbegränsning och dubbla talarlistor
•
•
•
•
•

I plena kommer kongressen att använda sig av två talarlistor.
Alla som talar för första gången i ett ärende skrivs upp på den första talarlistan. Här är
talartiden begränsad till 2 minuter per inlägg.
Alla som talat en gång innan i ett ärende skrivs upp på den andra talarlistan. Här är
talartiden begränsad till 1 minut per inlägg.
Första talarlistan går alltid före andra talarlistan.
Vid föredragning av förslag eller motioner gäller inte ovanstående
talartidsbegränsningar.
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Beslutsmetoder i plena
•
•

•
•
•

Kongressen kommer att använda sig av två olika beslutsmetoder:
Kontrapropositionsvotering och Bordas metod.
Vid kontrapropositionsvotering ska huvudförslaget antingen vara det förslag som fått
flest bifallsyrkanden under torget eller det förslag som fått högst stöd vid en
försöksvotering.
Mötespresidiet avgör vilken beslutsmetod som ska användas vid vilket tillfälle.
Alla förslag ställs mot avslag, oberoende av beslutsmetoden.
Vid personval där antalet nominerade överstiger antalet givna platser sker beslut alltid
genom sluten omröstning.

Ordningsfråga
•
•

Ordningsfrågor lämnas in skriftligt till mötespresidiet.
Ordningsfrågan bryter den ordinarie talarlistan.

Sakupplysning
•

Sakupplysning bryter den ordinarie talarlistan.

Streck i debatten
•
•

Begäran om streck i debatten lämnas skriftligt till mötespresidiet.
Begäran om streck i debatten bryter den ordinarie talarlistan.

Reservation
•
•
•
•

Reservationer lämnas in skriftligen till kongressen.
En reservation ska vara försedd med namn, ombudsnummer, vilken fråga det rör sig
om och vad i beslutet man vänder sig mot.
Motiveringar kan lämnas, men är inte nödvändiga. (Dessa läses inte upp.)
Reservationer ska lämnas in senast 24 timmar efter det att beslutet har fattats eller, om
det är sista dagen, innan kongressens avslutande.

Följande frågor behandlas enbart i plena
Formalia
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Ersättningar för kongressombud och kongressutskott
Övriga ersättningar
Medlemsavgift
Tid och plats för kongressen 2017
Övriga val
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Följande frågor behandlas både i torg och i plena
Arbetsplan
Bildningssystem
Drogpolitiskt program
Riktlinjer för fördelning av verksamhetsutvecklare
Demokratiplattform
Jämlikhetsbokslut
Tobakspolicy
Alla motioner
Grundsatser
UNF:s principer
Budget
Val till förbundsstyrelsen
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Förslag till mötespresidium (4a-e)
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

till mötesordföranden välja Åsa Hagelstedt, Sergio Manzanares, Johanna
Storbjörk och Lars Halvarsson,

att

till mötessekreterare välja Kamilla Andersson, Lovisa Berglind, Rasmus
Källström, Johanna Helldén, Viktor Mauritz och Sara Fredriksson, samt

att

till torgfunktionärer välja Thomas Ahlström, Jenny Karinsdotter, Teresia
Olsson, Ida Blom, Niklas Christerson, Linda Tjälldén, Martin Eriksson.

Valberedningen kommer på plats komplettera med förslag till besluta rörande val till
röstkontrollanter och protokolljusterare.
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Rapport om valda kongressutskott (5)
Personer i kursivt har tjänstgjort under utskottshelgen.
Historieutskottet
Historieutskottet uttalar sig framförallt om det förflutna, såsom verksamhetsberättelse och
jämställdhetsbokslut, men även om en del annat.
Ordinarie
Therese Dahlen
Nathalie Gustavsson
Anna Danielsson
Robert Rosander
Evelina Hentilä

Dalarna
Västernorrland
Västmanland
Gotland
Halland

Ersättare
Viktor Emmoth

Norrbotten

Marcus Nilsson
Sofia Lundell
Hilma Svedberg

Kalmar
Västernorrland
Göteborg/Bohuslän

Oliver Jacobsen

Kalmar

Max Johansson

Jönköping

Framtidsutskottet
Framtidsutskottet uttalar sig framförallt om framtiden, såsom arbetsplan och budget, men
även om en del annat.
Ordinarie

Malin Andersson
Erik Levin

Stockholm
Östergötland

Joel Skoog

Kronoberg

Tea Olsen

Örebro

Hanna Jansson

Skåne

Ersättare

Alva Blomkvist

Jämtland

David Svensson

Skåne

Noëmi Liebe

Kronoberg

Herman Zenk
Anna-Sara Wännman

Jönköping
Västerbotten
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Program- och Stadgeutskottet
Program- och Stadgeutskottet uttalar sig framförallt om program och stadgar, såsom det
drogpolitiska programmet och förslaget till nya grundsatser, men även om en del annat.
Ordinarie
Vendela Hägg Wass
Leo Jilka

Skaraborg
Gävleborg

Julia Odin
Matilda Stjernström

Jönköping
Uppsala

Philip Jonsson

Södermanland

Ersättare

Elin Björk Wäring

Skaraborg

Ellen Hjort
Björn Edström
Sara Hallman
Jon Scheutz

Västerbotten
Värmland
Göteborg/Bohuslän
Dalarna
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Riksstyrelsens förslag nr 1 angående
reseersättning till kongressombud (6a)
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

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

att

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

att

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

Historieutskottets yttrande om riksstyrelsens förslag nr 1
angående reseersättning till kongressombud
Historieutskottet föreslår kongressen besluta
att

bifalla riksstyrelsens förslag nummer 1 i sin helhet.
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Riksstyrelsens förslag nr 2 angående
ersättning i vissa fall till ombud som deltar i
utskottsarbete (6b)
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

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

att

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

att

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

att

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

att

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

Historieutskottets yttrande om riksstyrelsens förslag nr 2
angående ersättning i vissa fall till ombud som deltar i
utskottsarbete
Historieutskottet föreslår kongressen besluta
att

bifalla riksstyrelsens förslag nummer 2 i sin helhet.
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Förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelse för 2011 och 2012
(7a)
Inledning
UNF:s förbundsstyrelse har som uppdrag att driva UNF som organisation framåt med
utgångspunkt i arbetsplan och andra dokument som kongressen har antagit. Uppdraget
innebär också en lyhördhet inför vad distrikt, föreningar och enskilda medlemmar vill med
UNF. Det är ett stort och viktigt arbete som kräver mycket tid, tålamod och engagemang från
förbundsstyrelsens ledamöter.
Uppdraget kräver en strukturerad och strategisk ram att arbeta efter. Denna ram satte
förbundsstyrelsen på sin arbetsvecka i augusti 2011. Arbetet delades upp i fem utskott:
organisation, sociala, globala, drogpolitiska och förebygg. UNF-distrikten fick också varsin
fadder från förbundsstyrelsen. Ett tydligt fokus sammanfattades i den förbundsdeklaration
som förbundsstyrelsen antog som en inriktning för mandatperioden. En stark organisation,
organisationskultur, bildning och normkritik var de sammanfattande ledorden.
Vid årsskiftet 2012/2013 var UNF 7331 medlemmar, varav 4170 betalande. Det är en liten
minskning från tidigare år, men betalningsfrekvensen har gått upp och det tyder på att vi har
fler medlemmar som är starka i sitt ställningstagande och vill bidra i arbetet mot en nyktrare
värld. Bildningssystemet har implementerats i organisationen och verksamhetsområdena
stärkts i detta men också genom konkretiseringar och praktiska verktyg för att arbeta med
UNF:s frågor. Ett bra uteliv har förenat det lokala och nationella påverkansarbetet, det globala
nätverket har tagit ett rejält avstamp, distriktsstyrelserna har blivit starkare och mer
självständiga, det sociala området har gått från teori till praktik och allt fler medlemmar bidrar
med sitt engagemang i UNF:s verksamhet.
I verksamhetsberättelsen beskriver utskotten det arbete de har gjort för att nå målen och
kongressuppdragen från kongresserna 2009 och 2011 och sedan följer en övergripande
beskrivning av det förbundsstyrelsen har uppnått med sitt arbete under mandatperioden.
Måluppfyllelserna för arbetsplaner och kongressuppdrag visar om målet är uppnått och hur
trenden ser ut för målet. Efter detta finns tabeller och sammanställningar om förbundets
verksamhet och organisation.
Det är med en stor stolthet och tacksamhet för dessa år vi överlämnar vår
verksamhetsberättelse.

UNF:s förbundsstyrelse 2011-2013
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

lägga verksamhetsberättelsen för UNF-förbundet 2011-2012 till handlingarna
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Förbundsstyrelsens organisation 2011-2012
Styrelsen
Sedan kongressen 2011 i Åre har UNF:s förbundsstyrelse haft följande sammansättning:
Ordförande
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Utbildningsledare
Ledamöter

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

Förbundsstyrelsen har haft fyra protokollförda möten under 2011, sju protokollförda möten
under 2012 samt tre protokollförda möten under 2013.
Arbetsutskott
Arbetsutskottet har bestått av en person från varje verksamhetsutskott: Linda Engström
(sammankallande), Karin Melbin, Lina Boberg, Rasmus Åkesson och Mårten Malm. Övriga
förbundsstyrelseledamöter har ersatt vid behov.
Revisorer
På kongressen 2011 valdes Ellinor Eriksson och Lars Halvarsson till revisorer. Till revisorssuppleanter valdes Hanna Rönnmark och Hatice Taskin. Hatice Taskin började 2012 arbeta på
den redovisningsbyrå UNF använder sig av och kunde därför inte fortsätta vara revisorssuppleant för UNF.
Arbetssätt
Förbundsstyrelsen har arbetat i utskott för verksamhetsområdena socialt, förebygg,
organisation, drogpolitik och globalt. Dessa utskott har fått arbetsplansmål och
kongressuppdrag tilldelade till sig och arbetat utifrån dem. Utöver utskotten har
förbundsstyrelsen bildat grupper för olika projekt, t ex idédebatt, översyn av
medlemsorganisationer, utredningar etc. Förbundsstyrelsen har följt en delegationsordning
som antogs i augusti 2011. Till septembermötet 2011 och 2012 har varje utskott lagt fram en
strategi för att nå sina mål, baserat på idéer och nulägesanalys, som sedan utformats till
konkreta projekt fram till novembermötena. I november har budgeten för nästkommande år
behandlats och bäst projektidéer har fått pengar. Utskotten har sedan engagerat grupper även
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för projekt inom utskottsområdet. En stor ledstjärna har varit att engagera så många som
möjligt genom att delegera uppdrag och skapa arbetsgrupper. Ett mycket lyckat arbetssätt.
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Utskottens arbete 2011-2012
Drogpolitik
Utskottsmedlemmar:
•

Linda Engström (sammankallande)

•

Lovisa Bengtsson

•

Linda Adolfsson (till juli 2012)

•

Jenny Lind (från juli 2012)

•

Tove Korske (till mars 2012)

•

Alina Anderberg (från mars 2012)

Det drogpolitiska arbetet har riktats in på att konkretisera och förverkliga idéer och tankar
inom ramen för Ett bra uteliv. Material har skapats, kunskap har sammanställts och flera
lokala utelivsgrupperhar initierats. Utelivsställen och nyktra mötesplatser har certifierats och
kommunranking har genomförts 2012 med ett stort genomslag i lokalmedia. 2011 och 2012
gjordes vi ålderskontroller av e-handelsföretag som säljer alkohol.
En EU-grupp har startats som fokuserat på EU:s alkoholstrategi och genomfört tre
Brysselresor för medlemmar. Parallellt med detta har det drogpolitiska samarbetet med Active
strukturerats upp. Under Almedalen 2012 ordnade UNF en paneldebatt med de politiska
ungdomsförbunden och gjorde stor succé med Almedalsdrinken.
Utskottet har representerat UNF i många drogpolitiska sammanhang, påverkat beslutsfattare
och utredare, skrivit remissvar på missbruksutredningen, drivit ett drogpolitiskt nätverk på
sociala medier, skapat press kring Vit Jul och kampanjdagarna samt deltagit i Actives projekt
Democracy is Dialogue.
Utskottet har haft 14 möten under 2011 och 2012.
De fem viktigaste händelserna under mandatperioden
•

Skapandet av ”Ett bra uteliv” - från idé till verksamhet

•

Almedalen och almedalsdrinken

•

Startande av EU-grupp

•

Kommunrankingen

•

Omfattande lokalt drogpolitiskt arbete med bland annat olika ”Ett bra uteliv”certifieringar
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Förebygg
Utskottsmedlemmar:
•

Ahmed Amin (sammankallande t.o.m. februari 2013)

•

Mårten Malm (sammankallande fr.o.m. februari 2013)

•

Lina Jacobsson

•

Samuel Somo

•

Linda Engström (processledare under hösten 2012)

Under mandatperioden har Fake Free utvecklats på många fronter. Internt i organisationen
har det spridit sig och blivit ett populärt tankesätt. Kampanjdagarna genomfördes i oktober
både 2011 och 2012 med god uppslutning i nästan alla distrikt. Fokus har ofta varit att synas
snarare än att värva.
Utskottet har under perioden stött på stora utmaningar i sin organisering och inte fungerat så
optimalt som önskvärt. Förbundsstyrelse samt kanslipersonal har på många håll stöttat upp
arbetet med förebyggsfrågorna.
Under hösten 2012 genomfördes Höjdaren Förebygg i tre steg med fokus på uppföljning efter
värvning. Utskottet har under året kämpat med att få till ett bättre samarbete med Junis.
Arbetet har gått långsamt framåt men frågan finns på dagordningen i både UNF och i Junis.
Värvning har liksom tidigare år varit huvudfokus för utskottet. Resultatet har varit blandat i
distrikten och UNF nettominskade både 2011 och 2012 trots stora insatser löpande under året
men framförallt i slutet av varje år. Ambitionen har varit att skapa rutiner och sprida ut
värvningen jämnare under året snarare än att koncentrera den till vissa månader.
Utskottet har haft 10 möten under 2011 och 2012.
De fem viktigaste händelserna under mandatperioden:
•

Utvecklingen av Fake Free

•

Utökat Junissamarbete

•

Höjdaren Förebygg

•

Kampanjdagarna

•

Värvningssatsningar
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Globalt
Utskottsmedlemmar:
•

Rasmus Åkesson (sammankallande)

•

Eric Tegnander

•

Linn Heiel Ekeborg

•

Andrea Holm

Utskottet har under perioden genomfört och utvärderat Höjdaren Globalt Sri Lanka. Detta
ledde även till att UNF hjälpte organisationen ADIC med en kampanj som inkluderade ett
Sverigebesök hos UNF. Utskottet har arbetat med tillsättningar av volontärer på Island och
Finland, samt på att förbättra rutiner för tillsättning, kontakt och stöd för volontärerna.
Utskottet har stöttat och hjälpt medlemmar att åka på Actives seminarier 2012 i Krakow och
London. Inför Active Summercamp 2012 på Island marknadsfördes arrangemanget och resor
samordnades. 50 UNF:are åkte som en del i projektet men det var ca 80 UNF:are totalt på
plats.
Utskottet har även jobbat mycket på att förbättra kommunikationen mellan UNF och IOGTNTO-rörelsens Internationella arbete. Framför allt för att få relevant information som går att
sprida bland våra medlemmar, och för att öka intresset för att samla in pengar till arbetet.
Världens barn har marknadsförts och det har samlats in pengar på olika sätt.
Under hösten 2013 genomfördes samlingen Global Youth Empowerment Weekend som ett
sista steg i vår utveckling av den globala kommunikationen, och ett första steg för nya och
erfarna medlemmar att dela och få kunskap och verktyg för sitt engagemang. Utskottet har
strävat efter att göra det globala området mer lättillgängligt samt att vara ett stöd.
Utskottet har haft 17 möten 2011 och 2012.
De fem viktigaste händelserna under mandatperioden
•

Icebreaker Island

•

Global Youth Empowerment Weekend

•

Deltagare på alla Active-seminarier

•

Höjdaren Sri Lanka

•

Samarbetet med ADIC kring Digital stories
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Organisation
Utskottsmedlemmar:
•

Vidar Aronsson (sammankallande)

•

Lina Boberg

•

Malin Thorson

•

Linda Tjälldén

Ett brett verksamhetsområde har krävt ett brett och omfattande arbete. Folkbildningen har
stärkts. Framförallt genom att en bildningsutredning har blivit ett bildningssystem som
implementerats och de första specialisterna har sett dagens ljus.
Strukturer har skapats för den interna kommunikationen där vi systematiserat utvärderar och
utvecklar hur vi kommunicerar. Ledarskapet har varit prioriterat och föreläsningar,
workshops och samtal visar att UNF har många goda ledare - men att ledarskapet aldrig är
färdigutvecklat.
Utskottet har även gett UNF:s interna idédebatt en nytändning. Det har uppmuntrats till att
årsmöten ska ske på mångas villkor och att hela UNF ska inspireras av varandra genom att
framåtsyftande och ifrågasättande tankar lyfts i olika forum.
Distriktsutveckling har varit fortsatt viktigt vilket syns i att mycket resurser och engagemang
har lagts på att UNF:s alla 23 distrikt ska må bra och växa.
Utskottet har haft 9 möten under 2011 och 2012.
De fem viktigaste händelserna under mandatperioden:
•

Distriktsstyrelsesamlingar

•

Specialister runt om i landet

•

Idédebattsprojekt

•

Folkbildningssamverkan (Projektbildaren, DO-/DK-nätverk och NBV-satsning)

•

Ledarskapsbok
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Socialt
Utskottsmedlemmar:
•

Karin Melbin (sammankallande)

•

Linda Adolfsson

•

Gabriella Franzén

•

Marcus Thörn Damin

Utskottet har framför allt arbetat med att konkretisera de olika områdena ett hållbart
engagemang, kamratstöd och inkludering. Mycket har handlat om samarbeten med andra
organisationer och att ge områdena nya perspektiv.
Det har genomförts en medlemsundersökning för att få veta mer om vad som behöver göras
för att medlemmar ska trivas i UNF. Utskottet har utvecklat arbetet med normkritik, översatt
material till engelska, reviderat Kompisboken samt utrett vilka konkreta metoder/verktyg som
kan användas för delegering, medlemsvård samt för inkluderande arrangemang och
verksamhet.
UNF drev frågan om ett inkluderingsprojekt i nätverket Kön Spelar Roll, men detta blev inte av
och utskottet valde att då lämna nätverket. Samarbetet med Våra Gårdar har utvecklats för att
ge fler UNF:are verktyg och kunskap att påverka sina lokaler. Det har arbetats med
kampanjerna Vit jul och Vart femte barn, där utskottet har bidragit för att få fler medlemmar
att anordna aktiviteter vid högtider.
Utskottet har efter mycket arbete lyckats få till ett koncept kring samarbete med stödgrupper
där en matchning mellan stabila stödgrupper, regelbunden UNF-verksamhet och någon som
kan driva samarbetet har gjorts i UNF-landet. Utskottet har aktivt arbetat med att sprida
kunskap om det sociala arbetet på utbildningar och samlingar.
Utskottet har haft 10 möten under 2011 och 2012.
De fem viktigaste händelserna under mandatperioden
•

Höjdaren Socialt

•

Julkursen 20 år 2012

•

Ungdomsanpassade lokaler genom ”Öppet hus”

•

Utredning av medlemskapet

•

Koncept kring stödgruppssamarbete
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Förbundsstyrelsens arbete 2011-2012
I början av mandatperioden tog förbundsstyrelsen fram en ”förbundsdeklaration” som en
riktlinje om vart vi skulle ta oss de kommande två åren. Den baserades på vad vi hade lyssnat in
på kongressen, känt in i landet och fått med oss i arbetsplan och andra dokument som antagits
på kongressen 2011. De fyra rubrikerna som förbundsstyrelsen landade i blir
utgångspunkterna när vi samlar ihop det arbete vi har genomfört. Under dessa sammanfattas
också den måluppfyllelse som kan studeras i detalj senare i verksamhetsberättelsen.
Starkare organisation
En folkrörelse bygger på ideellt engagemang hos medlemmar, som på olika sätt är med och
bidrar till en starkare organisation. Även om medlemsantalet inte är vad vi hade hoppats på,
kan det konstaterats att det har värvats många nya medlemmar och nya föreningar startas
kontinuerligt. Kampanjdagarna har blivit en succé där UNF visar upp sig över hela Sverige.
Många tillsammans skapar vi en stolthet över det arbete vi gör för en nyktrare värld. Detta är
en nyckel för att föra UNF som organisation framåt. Nya perspektiv på värvningen har varit
viktiga och denna fråga har genomsyrat allt arbete styrelsen har gjort, med fokus på att alla
unga har rätt att veta om att UNF finns.
Distriktsstyrelserna blir starkare och starkare och med en stor personalstyrka krävs också
mycket av både distrikt och förbund. En ansvarsfull personalpolitik, tät dialog med
distriktsstyrelserna och tydlig kommunikation har varit viktigt under perioden för att
säkerhetsställa en god gemensam grund. Under mandatperioden har förbundsstyrelsen
uppmärksammat att föreningarna behöver bli synligare och starkare i UNF. Målet har varit att
föreningarna ska kunna få hjälp av distriktsstyrelserna så som förbundsstyrelsen faddrar
distrikten, vilket också fungerar i många distrikt.
Samarbetet med övriga IOGT-NTO-rörelsen har stärkts under perioden, bl.a. genom dialog,
om Junisövergångar och 20–35-föreningar, och samarbetsprojekt som t ex Vit jul, Vart femte
barn och Fest för alla under Folknykterhetens vecka.
Förbundsstyrelsen har gjort en genomgång av UNF:s medlemsorganisationer och tydliggjort
vår agenda i dessa, för ett mer strukturerat samarbete och starkare band, inom och utanför
rörelsen. Förbundsstyrelsen har mött oerhört många människor i olika sammanhang för att
berätta om vad UNF gör och skapa kontaktytor för UNF. UNF har ett starkt nätverk av
organisationer omkring sig, medlemmar kan självsäkert ta förtroendeuppdrag i våra
medlemsorganisationer och bidra till kunskap och stöd i kampen mot en drogfri värld.
Kultur i UNF
UNF drivs av engagemang och för att detta engagemang ska få utrymme att växa och spridas
behövs en tillåtande och utvecklande miljö i UNF. Ett hållbart engagemang och
inkluderingsarbetet har konkretiserats för att verksamheten ska skapa den miljön.
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Jämställdhetsbokslutet har utvecklats för att inbegripa jämlikhet på fler områden där alla ska
känna sig välkomna till UNF.
Förbundsstyrelsen har genom fadderskap väglett distrikten i sin utveckling och jobbat för att
alla distrikt ska ha ledare som hjälper medlemmar att förverkliga sina idéer. Genom bl.a.
Specialisterna har medlemmar bidragit till bildning inom UNF:s verksamhetsområden.
Förbundsstyrelsen har stöttat medlemmar och grupper för att genomföra projekt,
arrangemang och utbildningar. Vi har jobbat för att fler ska få chansen att engagera sig, t ex via
projektbank, arbetsgrupper och genom att ta fasta på goda idéer som distrikten initierat. Vi har
också uppmuntrat till samarbeten över distriktsgränser för ett starkare och stoltare UNF.
Ledarskapet har stärkts och idédebatten har sett ett nytt ljus. UNF:s verksamhetsområden har
fått kreativa och konkreta verktyg och gjort det möjligt för fler medlemmar att sprida våra
budskap och delta i utvecklingsarbetet.
Bildning
Det nya bildningssystemet har implementerats på många olika sätt i UNF de här åren, främst
genom genomförandet av utbildningar på olika nivåer. Förbundsstyrelsen har marknadsfört
Specialisterna och Höjdaren och de utbildningar som görs i distrikten.
Distriktsstyrelsesamlingar och andra samlingar har varit populära mötesplatser där
medlemmar själva har fått bidra med sin kunskap och samtidigt lärt sig nytt av andra. Detta har
genomförts i en anda av sann folkbildning där alla har något att bidra med.
Resor och utbyten är ett populärt inslag i UNF:s bildningssystem, vilket märktes väl när UNF
deltog i Icebreaker på Island. Globala utbyten, med bl.a. ADIC Sri Lanka, Active och NORDGU,
har skapat länkar över landsgränser. Brysselresor, riksdagsresor, Julkursen och studieresor,
för att ta lärdom av andras projekt, har bidragit till medlemmars personliga utveckling och
stärkt engagemanget för UNF:s frågor. De konkretiseringar som skett inom alla
verksamhetsområden skapar en stabil grund för det fortsatta arbetet med kamratstöd,
inkludering, bildning, globala utvecklingsfrågor, värvning, attitydpåverkan, påverkansarbete
och kommunikation.
Men bildning handlar inte bara om de stora samlingarna och utbildningshelger. Bildning
handlar också om att fylla de kunskapsluckor som uppstår i föreningar och distrikt i vardagen.
När medlemmar vet vad de ska göra och har de resurser som krävs för att genomföra vad de vill
har vi ett hållbart engagemang. Genom att erbjuda olika material och verktyg för olika
intresse- och verksamhetsområden, samt varit lyhörda inför medlemmars olika behov, har vi
jobbat på att fylla ut luckorna.
Studietimmarna hos Nykterhetsrörelsens bildningsförbund blev inte så många som vi hade
hoppats på och ett fortsatt arbete med att sprida folkbildningen som ett verktyg i UNF:s
verksamhet är nödvändigt.
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Förbundsstyrelsen har också sett till att finnas representerade på alla distriktsårsmöten och
lärt ut mötesteknik och demokratiska processer på dessa, också med hjälp av medlemmar från
distrikten som stöttat detta arbete.
Normer och droger
Alkoholfritt har aldrig varit så populärt som nu och allt fler ungdomar väljer bort alkoholen.
Samtidigt har debatten om cannabis blossat upp. Ett bra uteliv har skapat en ram för de
drogpolitiska frågor och de ungdomspolitiska frågor UNF står för. Genom ett starkt och
genomtänkt påverkansarbete, med många medlemmar som sprider samma budskap, blir UNF
en kraft att räkna med i den drogpolitiska debatten. UNF har haft stort genomslag i media
lokalt och deltagit i många officiella och inofficiella debatter. Även inom organisationen har
debatten fått ett uppsving genom sociala medier och idédebattsprojektet.
Fake Free har utvecklats och spridits och nått tusentals unga människor som har börjat
fundera på sin alkoholkonsumtion. Fake Free som tankesmedja utbildar förebyggare som
tillämpar det tänk som sedan når ungdomar över hela Sverige och har blivit en viktig och
respekterad aktör inom det förebyggande arbetet. Förbundsstyrelsen beslutade att lägga ner
oPåverkad som skolmetod då det inte gett det önskade resultatet.
Arbetet med att stärka medlemmarnas ställningstagande och skapa inkluderande verksamhet
och ett engagemang som håller över tid behöver alltid underhållas och för detta har
förbundsstyrelsen under mandatperioden tagit fram och konkretiserat olika metoder.
Förutom att kritisera alkoholnormen har förbundsstyrelsen arbetat med frågan om vilka
beteendenormer och andra typer av normer som finns i UNF för att skapa ett bredare UNF
som kan växa utanför boxen.
Slutord
I arbetsplanen sattes många och väldigt ambitiösa mål. Förbundsstyrelsen har inte kunnat nå
alla mål, men kämpat i målens anda för att stärka UNF och föra oss närmare vår vision.
Utmaningarna som UNF som organisation står inför är bland annat att fortsätta värva och
engagera medlemmar, erbjuda regelbunden föreningsverksamhet, spetsa till det drogpolitiska
arbetet ytterligare och också agera i drogfrågan, stabilisera och utveckla
föreningsverksamheten för att välkomna nya målgrupper, hänga med i den nutida
kommunikationen och dra nytta av den alkoholfria trenden.
UNF är en organisation som bygger på den enskilde medlemmens engagemang. Utan dig hade
detta inte varit möjligt. Tack till dig som har valt att bli medlem i UNF, du som valde att stanna
kvar, du som åkte på den där utbildningen, pratade om Ett bra uteliv med din lokala politiker,
deltog i en insamling till Världens barn, frågade dig kompis om hen ville gå med i UNF, du som
låste upp föreningslokalen, du som höll i ordförandeklubban, du som gick en studiecirkel eller
du som läste Motdrag och valde alkoholfritt på festen. Tack för att du bidrar till det UNF som
vi tillsammans skapar.
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Riksstyrelsens arbete 2011-2012
Ordförande Vidar Aronsson och kassör Lina Boberg har varit UNF:s representanter vid
riksstyrelsemöten. Linda Engström och Linda Adolfsson har varit ersättare.
Angående Internationella Institutets omorganisering: Riksstyrelsen tillsatte en
utredning för hur vi långsiktigt ska utveckla och organisera vårt internationella gemensamma
arbete. Utredningens slutsatser ledde till en flytt av verksamheten och att IOGT-NTO blev
organisatorisk värd för arbetet, samt att riksstyrelsen blev stiftelsens styrelse. Detta ska leda
till att det internationella utvecklingsarbetet ska komma närmare rörelsen och få
synergieffekter vinnas.
Angående motionen om dubbla medlemskap: Riksstyrelsen landade i att inte lägga
förslag på en stadgeändring.
Angående kongress 2015: Riksstyrelsen gav i september 2011 kansliernas styrgrupp att ta
fram ett beslutsunderlag med förslag på tidpunkt för kongresserna samt förslag på
kongressort för rörelsen. Det har varit en ganska lång process där kontakt tagits med de tre
distrikt som tidigare visat intresse. Ett av dessa, Skåne, kom till slut 2011-12-09 in med en
ansökan om att få arrangera IOGT-NTO-rörelsens kongresser 2015. Vid kontakt med
distriktet ser de Lund som den preliminära kongressorten. IOGT-NTO-rörelsen i Skåne har
fått i uppdrag att arrangera kongressen 2015.
Arbetet med att utarbeta ett nytt förslag till reviderade grundsatser för IOGT-NTOrörelsen: Riksstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp för revideringen av IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser med representanter från alla förbund. Arbetsgruppen arbetade fram ett
grundförslag som diskuterades internt av förbundsstyrelserna. Sedan lades förslaget upp på
webben och marknadsfördes i ett flertal informationskanaler. Arbetsgruppen har fått inspel
från medlemmar både via webben, mail, telefon m.m. Förslaget reviderades kontinuerligt efter
de förslag som dök upp. Förslaget diskuterades också på förbundssamlingen i Borås 2012 samt
på distriktsårsmöten 2013. Efter en gedigen process finns nu ett förslag till kongressen att
besluta om.
Utveckla riktlinjer för samarbetet mellan UNF och IOGT-NTO samt UNF och Junis:
Förbundsstyrelserna i UNF och Junis har startat arbetet med att ta fram gemensamma
riktlinjer. Riksstyrelsen har det poängterat att när det är möjligt så satsar vi på
rörelsesamverkan och några exempel på detta är Folknykterhetens vecka och det
gemensamma materialet som tagits fram, Pumpen, kongresserna, distriktsårsmöten, Vit jul
och Vart femte barn.
Fortsätta bereda frågan om framtida kongresser där kongressen även
fortsättningsvis ligger på sommaren innehåller såväl arbete som fest: Riksstyrelsen
tillsammans med förbundsstyrelserna har kommit fram till att kongresserna ska uppmuntra
till möten mellan många människor, att rörelsesamverkan ska märkas på flera sätt, att
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kongresserna ska präglas av ”folkrörelseambitioner” -enkelhet vinner över extravaganser och
att en förskjutning sker från dagens lokala arrangörskap till att förbunden arrangerar
kongresserna och distrikten är värd för folkfesten.
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Måluppfyllelser – förklaring
Smileys

uppnått eller kommer säkert uppnås under perioden

delvis uppnått

ej uppnått

Trendpilar




Arbetet visar en uppåtgående trend under perioden
Arbetet har hållit samma nivå som tidigare, ingen tydlig trend
Arbetet visar en nedåtgående trend under perioden

Anmärkningar
Anmärkningen är en kort kommentar av trend och måluppfyllelse och indikerar hur UNF har
arbetat med målet.
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Måluppfyllelse av arbetsplanen 2010-2011
Mål

Uppfyllelse

Trend

Anmärkning

Alla aktiva medlemmar genomgår en
UNF:aren-kurs inom ett år efter att de
blivit medlemmar.



Svårt att mäta. 520
utbildades 2010, ca
300 2011

UNF genomför ett internationellt
samarbetsprojekt.



ADIC Sri Lanka,
Active, NORDGU.

UNF har ett metod- och idéutbyte med
liknande organisationer runt om i världen
åt båda håll.



ADIC Sri Lanka,
Active, NORDGU.

Hälften av alla aktiva UNF-föreningar ska
varje år göra en insamling till Världens
Barn.



ca 30 st.

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.



30 000 från Vänner i
världen, resten från
UNF-shoppen.

UNF arbetar aktivt för att bli en mer
jämställd organisation.



Se jämlikhetsbokslutet

UNF arbetar med kreativa mötesformer.



Ja, gjort på kongress,
distriktsårsmöten.

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



Ombudsskolor,
folkbildning.

UNF främjar den interna debatten.



Motdrag, internet,
arrangemang.



DO- DK-nätverk,
faddrar,
distriktspärmen,
samlingar.

UNF tillgodoser den kompetens och
stöttning som krävs för att distrikt
styrelserna ska kunna genomföra sina
uppdrag.
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UNF arbetar med skolmetoder i minst 60
skolor.



UNF marknadsförs som organisation både
lokalt, regionalt och nationellt minst 100
gånger.



20 st., Opåverkad lades
ner 2011.



Distrikten gör många
utåtriktade
arrangemang.

UNF samarbetar med andra organisationer
som riktar sig till UNF:s målgrupp.



T ex skolor,
ungdomsförbund och
genom LSU.

UNF genomför 1300 skolbesök varav minst
50 på universitet, folkhögskolor och
högskolor.



ca 800, 30 på
högskolan 2010-2011

UNF genomför minst 100 stycken
arrangemang som är öppna för personer
utan medlemskap i rörelsen.



Över 100 st.

UNF samarrangerar 60 stycken nyktra
arrangemang tillsammans med andra
aktörer, lokalt och nationellt



100 st. 2010, troligtvis
samma 2011 då
arrangemangen ofta
återkommer

UNF finns på platser där alkohol och
ungdomar förekommer och är ett nyktert
föredöme.



Arrangemang,
festivaler

UNF stödjer andra arrangörer att göra
nyktra arrangemang



Distrikten gör det i viss
mån.

UNF samarbetar strategiskt och operativt
med övriga IOGT-NTO-rörelsen kring
värvning.



Bättre samarbeten har
skapats.

Det är enkelt och går snabbt att bli medlem
i UNF.



Det går att bli medlem
via hemsidan och
betala medlemsavgift
via sms.

UNF utbildar minst 460 UNF:are i
värvning.



150 st. 2010

UNF arbetar med utåtriktade arrangemang
och event.
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UNF värvar med sina ideologiska frågor
och mot olika samhällsgrupper för att
eftersträva mångfald.



Delvis

UNF värvar 2000 Junisar.



72 st. 2010, ca 100 st.
2011

De som värvas erbjuds verksamhet.



Delvis

UNF ska 2011 ha 10000 medlemmar



2010: 7750, 2011: 7417

UNF lyfter frågan om alkohol som
utvecklingshinder på den internationella
arenan.



Genom Active och
IOGT-NTO-rörelsens
internationella arbete

UNF lyfter frågan om alkohol och syns och
tar debatten på politiskt viktiga arenor.



Digitala medier,
fysiska möten

UNF använder sig av varierande och
moderna forum för att sprida vår ideologi.



Folkrörelselobbyister,
sociala medier

UNF påverkar aktivt EU:s alkoholpolitik
genom Active.



Active-samarbete,
påverkansresor till
Bryssel

UNF genomför 230 aktioner,
manifestationer och demonstrationer.



60 st. 2010, ca 20 st.
2011

UNF utbildar 300 medlemmar genom vårt
nya drogpolitiska utbildningsmaterial.



130 st. utbildades i
drogpolitik, materialet
färdigställdes inte.

Minst 20 föreningar arbetar aktivt med
drogpolitik i sin hemkommun.



ca 20-25 st.



Motdrag, UNFshoppen, digitala
medier, fysiska möten

UNF arbetar aktivt med att lyfta fram
nyktra förebilder
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UNF har 10 drogpolitiska grupper spridda
över landet



10-12 st.

Det startas minst 23 nya föreningar på orter
där det inte finns en aktiv förening



14 nya 2010, 26 nya
föreningar 2011

Minst 130 stycken av UNF:s alla föreningar
rapportera in 2010 årsverksamhet efter
genomfört årsmöte i början på 2011



136 st.

UNF jobbar med att förändra
alkoholtraditionerna kring högtiderna



Vit jul, midsommar
etc.

UNF anordnar minst 75 st. arrangemang
som riktar sig till äldre UNF:are.



70 st. 2010, flera 18+
föreningar 2011, anses
uppfyllt

UNF utarbetar en medlemsvårdsstrategi
för att öka intresset och stärka
ställningstagandet hos den enskilde
medlemmen.



Ett hållbart
engagemang

UNF:s betalningsfrekvens är 70 %.



56 % 2010, 51 % 2011

UNF utarbetar en strategi för att stärka
medlemmarnas känsla av samhörighet och
förtroende



UNF inkluderar + Ett
hållbart engagemang

UNF genomför utbildningar ihop med våra
folkhögskolor



Projektbildaren,
Tollare etc.

UNF underlättar för medlemmar,
föreningar och distrikt att genomföra
utbyten.



Sportlovsutbyte, PAS.

Det är enkelt att hitta lämpliga föreläsare i
UNF.



Föreläsarpoolen,
Höjdaren.

UNF genomför 40 ideologikurser inom
våra olika områden.



Olika egna varianter i
distrikten: ca 30 2011
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UNF tar fram nätbaserade utbildningar
inom våra områden.



UNF genomför utbildningar enligt
utbildningssystemet



UNF uppmuntrar medlemmar som gått
kurser att anordna kurser.



Arrangörspärmen,
PAS.

UNF håller två arrangörskurser



En 2010, en 2011

UNF:aren finns.
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Måluppfyllelse av arbetsplanen 2012-2013 (avser 2012)
Drogpolitik
Mål

Uppfyllelse

Trend

Anmärkning

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



Ett bra uteliv

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



Åtta EU-parlamentariker
från sex partier.

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



Tio möten i Almedalen
samt riksdagens
nykterhetsgrupp.

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



60 under 2012. Högt mål.



Samarbete, men ej
långsiktigt och
strukturerat.

UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare

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

I 80 procent av UNF:s distrikt bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive kunskapsarbete som en
aktiv del i verksamheten
UNF genomför 100 offentliga
aktioner, manifestationer och
demonstrationer.



Oklart. Ca 40 per år.

UNF uttalar sig lokalt om drogpolitik i
200 mediesammanhang.



420 lokala pressklipp 2012
(verksamhet och
drogpolitik)

UNF utbildar 300 medlemmar i
drogpolitik.



ca 160 under 2012.



Några enstaka
röresegemensamma, ca 10
grupper igång under 2012.

UNF har 10 drogpolitiska grupper,
varav 5 samverkar med övriga IOGTNTO- rörelsen.
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UNF påverkar lokala politiska
processer genom att träffar 70 lokala
och regionala politiker och är
medverkande i 20
medborgarförslag/motioner.



5 medborgarförslag, 20
lokala politiker.

Förebygg
Mål

Uppfyllelse

Trend

Anmärkning

UNF:s alla distrikt ökar i medlemsantal
UNF är 10 000 medlemmar.



2012: 7331(2011: 7417)

6 500 av UNF:s medlemmar har betalt sin
medlemsavgift.



2012: 4170 (2011: 3840)

UNF utbildar 500 medlemmar i
förebyggande metoder.



68 Specialisten, Höjdaren, ca
300 Fake Free, ca 25
värvarturné

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



40,3 % 2012

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



Utskick till alla Junisar i
övergång, distrikten har
samarbeten, ca 100 st./år

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

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

UNF arrangerar 200 utåtriktade
arrangemang.



Fake Free, Kampanjdagarna,
värvning. Svårt att mäta.



Opåverkad lades ner.
Trivselgerillan. Andra
samarbeten.



Distrikten arrangerar
mycket, Kampanjdagarna,
kulturevenemang
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UNF har omfattande samarbeten med
fem organisationer inom och utanför
nykterhetsrörelsen som riktar sig till
UNF:s målgrupp.



Andra organisationer ej
prioriterade, rörelsen
prioriterad

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



Kampanjdagarna,
verksamhetssatsningar, ca
200 under 2012

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



Fortsätter utvecklas och
spridas.

Globalt
Mål

Uppfyllelse

Trend

Anmärkning

UNF är experter på lokala och globala metoder för att bekämpa alkohol som utvecklingshinder
UNF utbildar 300 medlemmar i globala
frågor.



ca 90 under 2012

UNF samlar in 100 000 kronor till
IOGT-NTO-rörelsens Internationella
Institut både inom och utanför ramen
för Världens barn.



ca 60 000 kr

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



Svårt, högt mål. Kanske 5
%.

UNF har lättillgängliga verktyg för att
underlätta enskilda medlemmars
engagemang.



Bildningssystem,
nätverket GYEW,
marknadsföring,
globalapp, hemsida.

20 föreningar arbetar aktivt med
globala frågor.



Enskilda medlemmar i
distrikten.

UNF ha välfungerande utbyten runt om i världen för att bygga starka och nyktra
ungdomsorganisationer
UNF har långsiktiga och
välfungerande samarbeten och
utbyten med sex
samarbetsorganisationer, varav



ADIC Sri Lanka,
NORDGU, ACTIVE, UNF
Finland, Juvente Norge,
Juvente Tyskland
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hälften genom NORDGU eller
ACTIVE.

UNF skickar 200 UNF:are på
NORDGU- och ACTIVEarrangemang.
UNF samarbetar med relevanta
svenska aktörer för att uppdatera och
utveckla vårt arbete.
UNF utformar en plattform för
globalt intresserade medlemmar i
UNF och dess samarbetspartners.



ca 120 st. beräknas på två
år.



IOGT-NTO-rörelsens
internationella arbete,
Schysst resande



App, nätverket genom
Global Youth
Empowerment Weekend

Organisation
Mål

Uppfyllelse

Trend

Anmärkning

UNF är en organisation där medlemmar utvecklas i entreprenörskap, arrangörskap och ledarskap
UNF skapar utbyten, nätverk och
kunskapsspridning i och mellan alla
distrikt.



DK/DO-nätverk,
Distriktsstyrelsesamlingar,
Prioriterat i Pengar Att
Söka. Uppfylls 2013

UNF genomför 100 regionala och
lokala samarbeten.



Prioriterat i Pengar att
söka



450 utbildningstillfällen
2012. FSS-satsning 2013.
Målet kommer uppnås.



Enklare
föreningsadministration,
bildningssystem, ökad
NBV-samverkan.



2012: 11 299 studietimmar
(2011: 14 630
studietimmar)

UNF utbildar 500 medlemmar i
arrangörskap och ledarskap.

UNF är en plats där unga människor
utifrån sig själva utvecklas genom
ansvar och folkbildning
UNF genomför 70 000
studietimmar
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UNF:s förtroendevalda medlemmar deltar aktivt för att förbättra UNF:s organisationskultur
UNF har 23 fungerande och
självständiga distriktsstyrelser.



Distriktsbidrag, FSfaddrar, utbildning.

UNF har 150 föreningar som
rapporterar om genomfört årsmöte.



116 föreningar (varav 5
nybildningar). Ökar 2013,
men nås nog inte.

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



ca 580 på FÅM och DÅM
per år

UNF använder olika beslutsmetoder
för att gynna beslutsprocessen och
har inkluderande mötesformer under
organisationens årsmöten.



Kreativa former, DÅM,
kongress.



786 personer 2012.
Prioriterat i
distriktsbidraget.

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



Idédebattsprojekt,
Motdrag, Facebook,
samlingar.

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



Straight Edge finns, 20–35åringar och LAN på väg

1 600 medlemmar går UNF:aren.

Socialt
Mål

Uppfyllelse

Trend

Anmärkning

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

Unga i missbruksmiljö får stöd och
erbjuds nyktra frizoner i UNF



All verksamhet är en
nykter frizon. Särskilda
satsningar på aktiviteter
vid högtider, koncept
kring samarbete med
stödgrupper. Kommer
igång på allvar under 2013.
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2 000 barn och unga som deltagit i
stödgrupper erbjuds verksamhet och
medlemskap i UNF.



Påbörjat samarbete på 5
orter. För högt mål.

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



Vit jul, midsommar, påsk,
skolavslutningar.
Prioriterat i Pengar att
söka. Vit jul har bidragit
mest.

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



Vit jul, vart femte barn,
annat.

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



Vit jul, Vart femte barn.

UNF har starka, ideologiska och engagerade medlemmar med olika intressen och bakgrund
40 procent av medlemmarna UNF
värvar stannar i rörelsen i minst fyra
år.



Svårt mål. Har arbetats
med genom utredning av
medlemskapet, hållbart
engagemang, utbildning.

UNF utbildar 300 medlemmar i
sociala frågor.



Ca 160 under 2012 (ca 100
under 2011).

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



Har kommunicerats på
förbundets samlingar.



UNF inkluderar,
normkritik,
inkluderingsprojekt,
jämlikhetsmål,
översättning material.



Hållbart engagemang,
normkritik,
inkluderingsprojekt,
jämlikhetsmål, utredning
om medlemskapet.

UNF utvecklar verksamheten så den
passar olika målgrupper.

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



UNF inkluderar,
normkritik,
inkluderingsprojekt,
jämlikhetsmål,
översättning material.
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Kongressuppdrag 2011
Uppdrag

Uppfyllelse

Trend

Ta fram riktlinjer och former för samarbetet
mellan fadderdistrikt.



Revidera det drogpolitiska programmet till
kongressen 2013.



Anmärkning
Fadderöverenskommelse
framtagen och
kommunicerad till
berörda distrikt

Har gjorts försök med
studentnätverk, men
intresset var svalt.
Fokuserat på 20-35
istället.

Sätta mer fokus på högskolestudenter.



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



Satsa på att stärka Folknykterhetens vecka
som vår rörelsegemensamma vecka samt
verka för att förbunden gemensamt tar fram
ett material som går att använda vid
allmänna arrangemang.



Ja, fest för alla.



Se "riktlinjer för
fördelning av
verksamhetsutvecklare"

Skapa bra möjligheter för UNF:are att bidra
med idéer och motionsförslag till Active
kongresser.



Marknadsfördes i sociala
medier, men fick inte till
något event.

Fortsatt arbete med målen i Jämställd
organisation 2011, icke uppfyllda mål ska
följas upp på kongressen 2013.



Se Jämlikhetsbokslutet

Utreda varför vi har anställda inom UNF.
Detta för att ta fram principer för hur
fördelning av konsulenter ska ske. Dessa ska
presenteras för och fastslås av kongressen
2013.
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Förbundsstyrelsen ska till nästa kongress
om en jämställdhetsmätning sker lägga
fokus mer på distrikt och erfarenhet inom
rörelsen, ett mer aktivt arbete med jämlikhet
inom organisationen på ett djupare plan.

Tillsätta en grupp som skall genomarbeta
krisplanen så att det finns uppgifter om vad
som gäller då någon blir utsatt för brott i ett
UNF-sammanhang. Det ska finnas en tydlig
ansvarsordning där
kansli/förbundsstyrelsen,
förbundsstyrelsen/konsulent kan ta ansvar
från utsatta medlemmar. Krisplanen skall
förankras på alla plan i organisationen och
vara lättillgänglig, samt att det ska finnas
personer för avlastning som nästan alltid går
att nå. Varje distrikt får i uppgift att utse
kontaktpersoner inom sitt distrikt.
Innan folknykterhetens vecka 2012
förhandla om avtalet med de parter som
berörs i syfte att flytta de lediga dagarna
enligt avtal i samband Kristi
Himmelfärdhelgen till en för oss lämpligare
tidpunkt.
Hitta en ekonomisk lösning för att minimera
kostnaderna för medlemskort och
presentera det nästa kongress. Utifrån
utredningens resultat uppdra kongressen
2013 att besluta om medlemskort.



Har mätts på DÅM med
detta fokus och det har
arbetats med
jämlikhetsmål.



Gruppen beräknas bli klar
till kongress, ska sedan
implementeras i
verksamheten.





En utredning
genomfördes och det
bedömdes att inte införa
medlemskort.

Sätta ramar för vad en utredning innebär.



Diskuterats på
förbundsstyrelsemöte

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)



Har slutat användas.
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Utreda för- och nackdelar med ett byte från
Microsoft Office till ett annat officepaket (t
ex LibreOffice eller OpenOffice.org) i den av
förbundet kontrollerade datorparken.
Utredningen och dess resultat redovisas
både så snart den är klar och på nästa
kongress.



Har inte gjorts. Oklar
arbetsfördelning.

Ta fram eller ansluta sig till ett färdigt,
webbaserat gruppsystem med möjlighet till
diskussioner, tilldelning, gemensamma
kalendrar, att göra-listor etc. för distrikt,
föreningar, osv.



Har inte prioriterats.
Många distrikt använder
allmänna system som t ex
Google drive.

Alla UNF:s hemsidor ska följa
rekommendationer kring webbutveckling
enligt W3C.



Nej. Oklar
arbetsfördelning.

Förbundet skall betala ut reseersättningar
för inlånade konsulenter.



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



Då personer omnämns i UNF:s framtida
material ska vederbörande benämnas med
det pronomen vederbörande önskar.
Vederbörande ska tillfrågas om vilket
pronomen vederbörande vill benämnas vid. I
de fall i UNF:s material, då pronomen inte
refererar till en specifik person, skall
könsneutralt pronomen användas.



Revidering av material,
Motdrag, protokoll
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Riksstyrelsens uppdrag 2011
Uppdrag

Uppfyllelse

Anmärkning

Utveckla riktlinjer för samarbetet mellan UNF
och IOGT-NTO samt UNF och Junis.

Gemensamma
kampanjer, Pumpen,
DÅM, kongresser,
Folknykterhetens
vecka.

Till kongresserna 2013 utarbeta ett nytt förslag
till reviderade grundsatser för IOGT-NTOrörelsen.

Se kongresshandling

Återremittera motionen om dubbla
medlemskap (nr 22) till förbundsstyrelserna
för UNF och IOGT-NTO.

Har behandlats.

Ta beslut om ort för kongress 2015

IOGT-NTO-rörelsen i
Skåne arrangerar
kongress 2015
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Medlemsantal
År

Totalt

Betalande

Nya medlemmar

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

7011
6540
6822
7087
7108
6210
6550
6767
7408
7751
7417
7331

4012
3950
3998
4453
4248
3859
3955
4080
4340
4323
3840
4170

2845
2528
2680
3050
2667
2090
2809
3103
3304
3100
2968
3236

Aktiva föreningar
År

Antal föreningar som rapporterat årsmöte

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

92
119
108
121
135
120
120
118
100
142
106
111
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Nybildade föreningar 2011-2012
2011
Distrikt

Föreningsnummer

Föreningsnamn

Stockholm
Stockholm
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Kalmar
Skåne
Skåne
Skåne
Skåne
Göteborg & Bohuslän
Västmanland
Västernorrland
Västerbotten
Norrbotten

01D6496
01D6507
06D6497
06D6498
06D6499
06D6500
06D6501
06D6502
06D6505
06D6506
06D6515
06D6519
06D6535
06D6536
06D6537
08D3761
11D0469
11D6062
11D6395
11D6521
14D6534
19D6516
22D6495
24D6533
25D6517

UNF Cosplay
UNF Teatermasken
UNF Randomz
UNF Schwiing
UNF Mini Movies
UNF Bobbinz Gangstaz
UNF Empire
UNF Optic
UNF K:T
UNF MMT-Meet me there
UNF Vindriddarordern
UNF Hajfa
UNF Spitfire
UNF Smurfa Hallonsaft
UNF TG-Klanen
UNF Öland Lan & Lek
UNF Malmö
UNF LANDSKRONA
The Awesome Delegation of UNF
UNF Sösk Reservdanskarna
UNF Festa Fritt
UNF Silvernykter
UNF Jönseltoka
UNF Chipstuttar
UNF Black Thread
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2012
Distrikt

Föreningsnummer

Föreningsnamn

Stockholm
Stockholm
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Södermanland
Södermanland
Östergötland
Östergötland
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Kronoberg
Kronoberg
Kronoberg
Skåne
Skåne
Göteborg & Bohuslän
Göteborg & Bohuslän
Göteborg & Bohuslän
Göteborg & Bohuslän
Skaraborg
Skaraborg
Skaraborg
Skaraborg
Skaraborg
Skaraborg
Skaraborg
Skaraborg
Skaraborg
Skaraborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro

01D6530
01D6577
03D6520
03D6527
036579
04D6575
04D6578
05D6571
05D6573
06D6522
06D6524
06D6554
06D6555
06D6563
07D6528
07D6556
07D6574
11D6529
11D6531
14D6526
14D6561
14D6569
14D6566
16D6532
16D6542
16D6543
16D6544
16D6545
16D6546
16D6547
16D6548
16D6549
16D6550
16D6551
17D1789
18D6523
18D6570
18D6576
18D6583

Klubb Sobeer
UNF Söderort
UNF Internet friends
UNF Gamers from heaven
AZM
UNF Kontrollpanelen
De halvt dolda
Norrköping Straight Edge
Söderköping Saints
UNF M1
UNF Mys:ät
UNF Babes
UNF Slaktoffer
UNF TG GeTE
UNF Womba-Womba
UNF SoberLAN
UNF Exakt
UNF Ystadspågarna
UNF Crime city
UNF Johans hjältar
UNF Feedback
UNF Fantasy GBG
Wang Electronics CO. LTD
UNF Tjava’s Rednecks
UNF Feskeboa
UNF Näff
UNF Barbie
UNF Grabbarna
UNF Skövdelan
UNF Mariestad 2.0
UNF Ryd
UNF Tjahölm Gäjmerz
UNF Eliten
UNF Wolf Gang
UNF Prometheus
UNF Amici
UNF No Booze for you
Luffarna
S.A.M.U
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Västmanland
Dalarna
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Jämtland
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten
Västerbotten

19D6580
20D6525
20D6559
21D6572
22D6565
23D6552
23D6553
24D6562
24D6581
24D6582
24D6584

UNF Arboga
UNF Borlänge spelförening
UNF UNG & Smart
026 Hardcore
UNF Viking
UNF Lit Eliten
UNF Backe
UNF Gaymers
Ninjas
Fredagsmys
4 minuter
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Bildningsverksamhet 2011-2012
Förbundsutbildningar
2011

Utbildning

Datum

Plats

Deltagarantal

Höjdaren Drogpolitik

18-20 feb

13 deltagare

Höjdaren Globalt

5-8 maj
3-9 juli
16-18 sep
7-9 okt
23 okt-6 nov

Distriktsstyrelsesamling 1
Distriktsstyrelsesamling 2

29 apr-1 maj
9-11 sep

Kongressförfest
Distriktsordförandenätverk

11-13 mars
13-15 maj

Distriktskassörsnätverk

7-9 okt
13-15 jan
13-15 maj

Tollare
(Stockholm)
Bryssel
Visby
Gävle
Stockholm
Colomobo, Sri
Lanka
Stockholm
Tollare
(Stockholm)
Örebro
Wendelsberg
(Mölnlycke)
+ Stockholm
Wendelsberg
(Mölnlycke)

11 deltagare

Arrangörskurs
Julkursen

23-25 sep
13-15 jan
19-21 aug
22-30 dec

Göteborg
Les Arcs

21 deltagare
20 deltagare

Utbildning

Datum

Plats

Deltagarantal

Höjdaren Socialt

9-11 mars
20-22 april

Graninge
Tollare
(Stockholm)
Utö
Tollare
(Stockholm)
Stockholm
+ Wendelsberg

9 deltagare

14 deltagare

99 deltagare
126 deltagare
91 deltagare
19 deltagare

2012

Distriktsstyrelsesamling 1

10-13 maj
27-29 april

Distriktsordförandenätverk 11-13 maj
12-14 okt

102 deltagare
20 deltagare
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(Mölnlycke)
Distriktskassörsnätverk

Förbundssamling
Höjdaren Förebygg

Julkursen

18-20 jan
24-26 aug
12-14 okt
18-20 jan
21-23 sep
19-21 okt
9-11 nov
14-16 dec
22-31 dec

Wendelsberg
(Mölnlycke)

9 deltagare

Borås
Stockholm
Jönköping
Nacka
Västindien

93 deltagare
16 deltagare

29 deltagare

Utbildningar på uppdrag
2012

Utbildning

Datum

Plats

Deltagarantal

Specialisten: Globalt
Specialisten: Förebygg
Specialisten: Drogpolitik
9-11 nov
Folkbildaren/Specialisten:
Förebygg
Specialisten: Socialt
Specialisten: Globalt
Specialisten: Förebygg
Specialisten: Drogpolitik

24-26 feb
9-11 mars
31 aug-2 sep
Riga
14-16 sep

Göteborg
Graninge
Lilla Ransta

10 deltagare
10 deltagare
7 deltagare

Jönköping

16 deltagare

5-7 okt
5-7 okt
23-25 nov
7-9 dec

Kramfors
Örebro
Sandviken
Lund

14 deltagare
15 deltagare
42 deltagare
30 deltagare
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Studiecirkelverksamhet 2010-2012 (NBV)
Vi har funnit fel i tidigare års data och börjar därför om statistiken från 2010.

Beskrivning
2010
Studiecirklar
Kulturprogram
Annan
folkbildningsverksamhet
Totalt
2011
Studiecirklar
Kulturprogram
Annan
folkbildningsverksamhet
Totalt
2012
Studiecirklar
Kulturprogram
Annan
folkbildningsverksamhet
Totalt

Antal arr

Deltagare

Timmar

202
262
126

744
6 253
883

5 618
1 913
3 801

590

7 880

11 332

217
369
175

881
10 501
1 377

7 037
2 694
4 899

761

12 759

14 630

127
243
107

558
6 989
819

5 451
1 744
4 104

477

8 366

11 299

77

Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

Anställda 2011-2012
Följande personer har varit anställda under 2011 och 2012 samt till och med april 2013.
Kansli
Namn

Roll

Började

Slutade

Hedström, Felicia

Redaktör Motdrag

2005-12-19

(studieledig
fr.o.m. 2013-01-21)

Lindholm, Terese

Biträdande generalsekreterare

2007-04-23

2011-10-28

Jonasson, Andreas

Administrativ sekreterare

2009-07-06

2012-08-31

Wergelius, Dan

Kampanjledare

2010-01-27

2011-01-26

Karlsson, Dennis

Biträdande generalsekreterare

2010-02-15

Foglander, Johnny

Drogpolitisk sekreterare/
pressekreterare

2010-02-15

Wetterström, Astrid

Generalsekreterare

2010-08-01

Jakupovic, Elma

Strategisk kommunikatör

2010-09-01

Manzanares, Linnéa

Direktör för Fake Free/
Global handläggare

2011-01-10

(sjukskriven och
föräldraledig fr.o.m.
2012-01-01)

Schröder, Anders

Drogpolitisk sekreterare/
pressekreterare

2011-04-04

2011-07-31

Lindenbaum, Alva

Projektanställd Fake Free

2011-07-18

2012-06-15

2011-10-01

2012-09-30

Hedman, Sofia
Simon Tullstedt

Drogpolitisk sekreterare/
pressekreterare
Direktör för Fake Free/
Global handläggare

2011-04-30

2012-01-16

Carlryd, Nathalie

Förbundsutvecklare

2012-01-20

(föräldraledig
2012-01-20–2013-01-07)

Jansson, Ulrika

Förbundsutvecklare

2012-02-22

2012-12-31

Folkesson, Jobjörn

Administrativ sekreterare

2012-05-03

Brömster, Sophie

Drogpolitisk sekreterare/
pressekreterare

2012-10-15

Andersson, Nathalie C

Redaktör Motdrag

2012-12-10

Namn

Distrikt

Började

Andersson, Kamilla

Västernorrland

2004-08-02

Bargell, Sara

Västerbotten

2004-11-29

Fältkonsulenter
Slutade

2012-01-01
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2011-10-17 (studieledig
2008-08-01– 2011-10-17)
2013-04-02 (studieledig
2009-08-31–2013-01-31)

Leo, Daniel

Västmanland & Örebro

2006-01-24

Gredeson, Ann-Sofie

Södermanland

2007-08-01

Somo, Samuel

Jönköping

2007-11-05

2011-04-04

Mörtberg, Sara

Östergötland

2008-08-13

2010-11-05

Högberg, Patrik

Älvsborg, Skaraborg

2008-11-03

2011-08-31

Hermansson, Hugo

Kronoberg

2009-01-07

(tjänstledig fr.o.m.
2012-12-17)

Hjortman, Roberth

Skåne

2009-01-07

2011-03-02

Bjurberg, Helena

Jämtland

2009-05-25

2011-07-03

Carlryd Nathalie

Göteborg & Bohuslän

2009-08-17

2012-01-19

Paso, Festim

Kalmar

2010-01-12

2011-05-31

Frank, Andreas

Gävleborg

2010-02-01

Blomfeldt, Tobias

Norrbotten

2010-02-01

2011-08-06

Scott, Elin

Örebro

2010-02-22

2012-07-31

Karelius, Matilda

Dalarna

2010-08-23

2011-04-09

Persson, Mikaela

Stockholm

2010-11-11

(tjänstledig fr.o.m.
2012-02-01)

Carlén, Louise

Östergötland

2010-11-25

Nilsson, Lucas

Skåne

2011-02-14

Söderberg, Kim

Västerbotten

2011-02-28

Selvén, Daniel

Kronoberg

2011-02-28

Danielsson, Isabelle

Uppsala/Jönköping

2011-03-07

Perlerot, Linus

Uppsala

2011-03-07

2012-02-09

Ringnér, Caroline

Jönköping

2011-03-18

2012-07-31

Lindborg, Jenny

Dalarna

2011-06-10

2012-12-31

Olofsson, Malin

Jämtland

2011-06-20

2012-01-01

Claesson, Niklas

Kalmar

2011-08-08

(tjänstledig fr.o.m.
2012-01-01)

Enström, Therés

Norrbotten

2011-09-01

2012-08-31

Gustafsson, Jim

Jönköping

2011-10-12

2011-12-15

Pettersson, Lisa

Stockholm

2012-01-02

Källström, Linus

Göteborg & Halland

2012-01-02

Ljungman, Andreas

Älvsborg & Bohuslän

2012-02-01

Kraft, John

Jämtland, Värmland, Gotland,
Skaraborg & Blekinge

2012-03-05

2012-08-31
2011-06-24

2012-07-01
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Söderlund, Mimmi

Västmanland & Södermanland

2012-03-05

Snitting, Staffan

Göteborg & Halland

2012-08-07

Anjert, Katarina

Skåne

2012-10-01

Fransson, Johanna

Örebro

2012-10-01

Viktorsson, Caroline

Norrbotten

2012-10-22

Ekstrand, Jesper

Dalarna

2012-11-01

Hytter, Carolina

Uppsala

2012-11-26

Hyttsten, Andreas

Dalarna

2013-01-14

Oskarsson, Pontus

Kronoberg

2013-01-14

Bengtsson, Sebastian

Kalmar

2013-02-26

2013-04-16

2012-12-31
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Representation 2011-2012
I följande styrelser och samarbetsorgan har personer representerat UNF, antigen genom stadgebundna val
eller genom nomineringar:
Styrelsen för Nykterhetsrörelsens Bildningsförbund
Vidar Aronsson ledamot från 2011.
Styrelsen för Sverige Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor
Vidar Aronsson (2009-2011). Linda Engström (2011-2013)
Internationella rådet, IOGT-NTO-rörelsens internationella instituts styrelse
Anja Karinsdotter och Karin Melbin fram till 2012. Riksstyrelserepresentanterna Vidar Aronsson och Lina
Boberg från 2012.
Styrelsen för Nordiska Godtemplarungdomsrådet (NORDGU)
Martin Winnfors som ordförande 2010-2012. Jimmie Norberg som ledamot 2010-2012 och ordförande från
2012. Sara Lundell som sekreterare från 2012.
Styrelsen för Active
Sommaren 2010 valdes Andrea Lavesson in som ordförande och efter henne tillträdde Simon Olsson som
ordförande 2012.
Styrelsen för Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
Lina Boberg från 2011.
Styrelsen för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
Vidar Aronsson 2009-2011.
Valberedningen för Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU)
Vidar Aronsson från 2011.
Valberedningen för Sektor 3
Vidar Aronsson sammankallande från 2011.
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Medlemskap i andra organisationer
UNF har under 2011 och 2012 varit medlem i följande organisationer:
Nykterhetsrörelsen
•

IOGT International

•

Active – Sobriety, Friendship and Peace

•

Nordiska Godtemplarungdomsrådet, NORDGU

•

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor, SLAN

•

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV

•

Våra Gårdar

Drogpolitik
•

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

•

European Alcohol and Health Forum, EAHF

•

NordAN

Globalt
•

Forum Syd

Socialt
•

Vart Femte Barn

•

Nätverket Kön Spelar Roll

Organisation
•

Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU

•

Sektor3

Övrigt
•

Föreningslivets Samarbetsorgan för Fond- och Sparfrågor, FSFS

•

Arbetsgivaralliansen
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Utredning om medlemskort
UNF:s kongress 2011 gav förbundsstyrelsen följande uppdrag:
att

uppdraga förbundsstyrelsen att hitta en ekonomisk lösning för att minimera
kostnaderna och presentera detta nästa kongress, samt

att

utifrån utredningens resultat uppdra kongressen 2013 att besluta om
medlemskort

Utredningen har genomförts av förbundskassör Lina Boberg och förebyggsutskottets
representant Samuel Somo.
Bakgrund
Till UNF:s kongress 2011 inkom det en motion med följande att satser:
att

införa medlemskort med ovanstående uppdateringssystem, samt

att

ha en magnetremsa på kortet som är kopplat till medlemsregistret.

Uppdateringssystemet såg ut enligt följande i förslaget: Plastkort som skickas ut till alla
medlemmar första gången, nya medlemmar varje år efter det och en sticker för varje år som
medlemmen betalar sin medlemsavgift.
Det främsta syftet med medlemskort som återkom var att det skulle användas som en kontroll
för att medlemmen betalat medlemsavgiften vid olika tillfällen så verksamheten kräver
medlemskap. Några ombud lyfte även fram stolthetskänslan av att ha något medlemsbevis att
visa upp.
På kongressen lyftes sedan ett några olika förslag. Vi har här valt att lyfta fram de fyra
huvudlinjerna som vi uppfattade kom fram i diskussionen.
Metoder
•

Plastkort som skickas ut till alla medlemmar första året, nya medlemmar varje år efter
det och en sticker för varje år som medlemmen betalar sin medlemsavgift.

•

Papperskort som skickas ut till medlemmen efter att den har betalt sin medlemsavgift.

•

Papperskort i stil med de som IOGT-NTO tagit fram till sina medlemmar. De skickas
med Motdrag eller medlemsavgiftsavin till samtliga medlemmar vid kalenderårets
början.

•

Ett kort som medlemmen själv kan skriva ut från en hemsida, kortet ska vara personligt
och ha en QR-kod som ska berättar huruvida medlemmen betalt sin avgift eller inte.
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Kostnader
Ett gäng kostnader kommer att tillkomma om vi inför medlemskort. Här är de vi ser som de
största: personal, ideellas tid, system och förvaltning av systemet, utskick, materialkostnader
samt kommunikation.
Oavsett vilken metod som används kommer personalkostnader att tillkomma. Kopplingen
mellan medlemsregistret och medlemskortssystemet behöver förvaltas och upprätthållas. För
de metoder som kräver utskick av kort under året beräknar vi att en 25 %-ig tjänst behövs. Det
betyder ungefär 100 000 kronor.
Platskort kostar minst 5 kr styck och efter första årets dryga 7 000 kort kommer varje år mellan
2 500-3 000 kort skickas ut. Tillkommer gör priset för porto av stickers för varje år. En
överslagsberäkning av kostnaderna för plastkorten blir runt 50 000 kr.
Förra gången UNF hade medlemskort skickades dessa ut till samtliga medlemmar i samband
med utskicket av medlemsavgiftsavin. Det kostade mellan 75 000-100 000 kronor om året där
den största kostnaden var portokostnad.
För- och nackdelar
När vi tar fram för- och nackdelar tar vi hänsyn till tre områden. Funktion, kostnad och
medlem. Om vi ser på fördelar kan vi konstatera att medlemskort oavsett vilket område skulle
leda till att fler medlemmar högst sannolikt skulle få en ökad känsla av stolthet för
organisationen genom att enkelt kunna visa upp sitt medlemskap. Ytterligare fördelar är att
distrikt och föreningar enkelt inför utbildningar, happenings och evenemang kan se om
deltagarna har betalat medlemsavgift. Om systemet sedan fanns tillgängligt skulle det till
exempel kunna öppna upp för samarbetsmöjligheter med olika företag. Vi konstaterar dock att
stolthet och kontrollfaktor är det som väger tyngst för medlemskort.
När vi ser till de mindre fördelaktiga delarna så är den största och tyngsta delen den stora
administrationsapparat som skulle läggas på kansliet. Kostnaden och tiden som krävs för att
delvis utarbeta ett system som fungerar men också att upprätthålla denna apparat är inte
försvarbart ur en funktions- och kostnadsperspektiv. Vi anser också att kontrollfunktionen att
se vem som betalt sin medlemsavgift vid interna arrangemang går att lösa genom att se efter i
medlemsregistret utan att det kostar extra. Vi är en organisation med hög
medlemsomsättning, detta gör att processen med medlemskort blir mer avancerad och
tidskrävande.
Slutsats
Gruppen anser att det till ändamålen som motionen och kongressen lyfte inte finns något
rimligt alternativ att använda för hela UNF, även om vi kan se lokala fördelar med
medlemskort. Att kunna se vem som har betalt och inte betalt på kortet betyder att det krävs
en ständig uppdatering av registret och kortutskick, det i sig är ett stort arbete och i några av
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fallen en stor kostnad. Om betalning av medlemsavgiften inte skulle synas på kortet faller hela
anledningen till motionen och blir därför ointressant.
Förbundsstyrelsen beslutade utifrån utredningen att inte lägga fram något förslag till
kongressen rörande medlemskort.
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Historieutskottets yttrande om förbundsstyrelsens
verksamhetsberättelse
Vi har granskat förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2011-2012.
Vi noterar att bara tjejer suttit i det drogpolitiska utskottet under mandatperioden, vilket vi
reagerar på utifrån UNF:s vilja att vara jämställt och jämlikt.
Förebyggsutskottet är det utskott vars arbete vi tycker har märkts minst sedan kongressen i
Åre. Visserligen har Fake Free-tankesättet spridit sig inom organisationen, men det hade
kunnat implementeras ännu bättre under perioden. Detta måste dock självklart ses i ljuset av
förebyggsutskottets utsaga om att utskottet haft organisatoriska svårigheter under
mandatperioden.
Målet om att arbeta med skolmetoder i skolor har inte uppfyllts, vilket förbundsstyrelsen
kommenterar med att oPåverkad lagts ned, men vi vill påpeka att det funnits andra
skolsamverkansprojekt (exempelvis Trivselgerillan) som den kunnat plocka upp för att
använda.
Vi ställer oss frågande till att NBV-satsningen nämns som lyckad folkbildningssamverkan när
vi som medlemmar inte märkt av den i mer än ett distrikt.
Angående medlemskortsutredningen ser vi att kostnaderna skulle bli högre än de vinster som
medlemskort skulle föra med sig i form av smidighet vid kontroll av betalning av
medlemsavgift och liknande. Nackdelarna överväger fördelarna och vi tycker därför att det är
riktigt av förbundsstyrelsen att inte lägga fram något förslag om medlemskort.
Som förbundsstyrelsen själva kommenterar, ser vi också att många mål varit för höga för att
kunna uppnås under de förutsättningar som varit, och vi vill uppmana kongressen att fatta
beslut som är rimliga att uppnå.
I sin helhet ser dock verksamhetsberättelsen bra ut och Historieutskottet föreslår därför
kongressen besluta
att

lägga verksamhetsberättelsen 2011-2012 till handlingarna
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Rapport om IOGT-NTO-rörelsens
internationella arbete (7b)
Huvudmän för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut är IOGT-NTOrörelsens fyra förbund. Stiftelsens styrelse är densamma som Riksstyrelsen: ordförande Vidar
Aronsson (UNF) samt ledamöterna Anna Carlstedt (IOGT-NTO), Åsa Hagman (IOGT-NTO),
Catharina Sandberg (Junis), Christer Wik (Junis), Lina Boberg (UNF), Fredrik Torberger
(NSF) och Rolf Andersson (NSF).
Stiftelsen genomgick under perioden en översyn och har med det hittat delvis nya former för
sin organisering. I det arbetet uppmärksammades det att kongressen 1999 beslutat om en
policy för rörelsens internationella arbete. Denna har praktiken inte varit gällande senaste
åren och förbundsstyrelsen vill med denna handling också göra den icke gällande.
Den operativa verksamheten har under året flyttat från Mölnlycke och bedrivs nu från IOGTNTO:s kansli. Det övergripande programmålet för vårt arbete i Östafrika, Sydostasien, Sri
Lanka och globalt är att partners, relevanta myndigheter, internationella organisationer samt
det civila samhället arbetar för att minska alkoholkonsumtionen utifrån insikten om att
alkohol är ett utvecklingshinder.
Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Stockholm samt regionkontoren i Chiang Mai,
Thailand och i Dar es-Salaam, Tanzania. Totalt samarbetar i med 24 organisationer och
insatserna varierar: skydd för utsatta barn, opinionsarbete, ungdomsverksamhet oh
sparfonder är några exempel. Direkt samarbete gentemot politiker, myndigheter, experter och
forskare finns ibland annat Mongoliet, Laos, Vietnam, Malaysia, Kambodja och Sri Lanka.
En mer utförlig rapport finns i det specialnummer av Utblick som delas ut på kongressen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

upphäva 1999 års kongress beslut om "IOGT-NTO-rörelsens internationella
arbete", samt

att

lägga rapporten om IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete till
handlingarna.
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IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och
samlingslokalfonds årsredovisningar för
2011 och 2012 med revisionsberättelser
(8a)
IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond bildades för att främja bevarande a
och stödja upprustning av centralt och av distrikt ägda kursgårdar. Sedan 2001 kan även övriga
av rörelsen ägda samlingslokaler söka pengar ur fonden. Beslut om bidrag fattas av
Riksstyrelsen i maj varje år, och ansökan ska skickas in i mars.
Då dessa handlingar går i tryck har Leif Karlsson, en av revisorerna, tyvärr inte hunnit skriva
under årsredovisning och revisionsberättelse för 2012.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

fastställa balans- och resultaträkning för IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och
samlingslokalfond för 2011 och 2012, samt

att

lägga årsredovisningar för IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och
samlingslokalfond till handlingarna.
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För verksamhetsåret 2011
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För verksamhetsåret 2012
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Förbundsstyrelsens årsredovisningar för
2011 och 2012 med revisionsberättelser
(8b)
Förbundsstyrelsen gör varje år en årsredovisning. Två lagar, Bokföringslagen och
Årsredovisningslagen, styr hur de ska se ut, och bland annat innehåller de en kortfattad
verksamhetsberättelse. Eftersom förbundsstyrelsen gör en större verksamhetsberättelse till
varje kongress är det viktiga här således de ekonomiska bitarna.
Efter varje årsredovisning följer en revisionsberättelse.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

fastställa balans- och resultaträkning för Ungdomens Nykterhetsförbund för
2011 och 2012, samt

att

lägga årsredovisningarna till handlingarna.

Historieutskottets yttrande om förbundsstyrelsens
årsredovisningar för 2011 och 2012 med revisionsberättelser
Vi ser att i budgeten har det påvisats svårt att använda de olika avsatta posterna i budgeten till
sin utsatta budget, samt att budgeten kan vara svårförstådd för icke insatta.
Framförallt har det varit svårt att spendera pengar på posterna: Fältkonsulenter och
Förenings- och distriktsstöd. Där vill vi lämna noteringar på att:
140 000 kr har inte använts till konsulenten för att vi inte haft 17stycken konsulenter anställda
under hela mandatperioden, utan tampats med processen att anställa nya efter avhopp.
300 000 kr har ej blivit utbetalda i förenings- och distriktsstöd, vilket vi anser borde delats ut i
jämna summor till distrikten.
Historieutskottet förslår kongressen besluta
att

lägga årsredovisningarna till handlingarna.
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För verksamhetsåret 2011
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För verksamhetsåret 2012
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Granskningsutskottets rapport (8c)
Verksamhetsperioden 2011-2013
Granskningsutskottets uppdrag
Granskningsutskottets uppdrag är att följa förbundsstyrelsens verksamhet och granska om
förbundsstyrelsen har följt stadgar, grundsatser och program, ideologiska program och
kongressens beslut samt lämna en rapport till kongressen.
Granskningsutskottets verksamhet
Granskningsutskottet har träffats 2 gånger under mandatperioden och hade som ambition att
följa förbundsstyrelsen arbete på nära håll och publicera kontinuerliga rapporter med
synpunkter och kommentarer till förbundsstyrelsens arbete. Men goda intentioner och hög
kompetens till trots så har granskningsutskottets arbete legat nere under långa perioder. Detta
har resulterat i att inga rapporter har publicerats och att granskningsutskottet inte kunnat
följa förbundsstyrelsens arbete. För att kompensera något för detta har granskningsutskottet
samlat sig och kommer att lämna ett antal kommentarer på förbundsstyrelsens arbete i denna
rapport men det fråntar inte från det faktum att granskningsutskottet till stor del har
misslyckats med sitt uppdrag.
Jäv
Utskottet har granskat förbundsstyrelsens hantering av jävsfrågor. Detta på grund av att
utskottet anser att det är en fundamental del av en demokratisk folkrörelse att dessa frågor
hanteras på ett korrekt sätt och att ingen ledamot av förbundsstyrelsen har möjligt att påverka
förbundsstyrelsens beslut till egen vinning. Granskningen visar att förbundsstyrelsen har
skött dessa frågor på ett exemplariskt sätt och utskottet har inte funnit några fall där
förbundsstyrelseledamöter deltagit i beslut som berör dem själva eller deras närstående.
Värvartävlingar
De senaste åren har UNFs värvningsarbete i stor utsträckning handlat om tävlingar distrikten
emellan. Tävlingarna har haft något olika format, innehåll och bedömningsgrunder, men det
handlar fortfarande om att det bästa distriktet ska utses och ges ett pris. Utskottet har
uppfattat att det ute i landet finns ett missnöje mot dessa tävlingar. Utskottet ställer sig därför
frågande till om värvartävlingar är det enda och bästa sättet att motivera till medlemsvärvning.
Utskottet anser att eftersom värvartävlingar nu har genomförts så mycket och ofta att det
borde vara på sin plats att utvärdera hur stor effekt värvartävlingar har jämfört med andra
metoder samt hur stort stöd som finns ute i distrikten för att fortsätta med tävlingar i denna
omfattning.
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Kongressort 2017
Enligt stadgarna ska UNFs kongress hållas på den tid och plats som kongressen före den
senaste kongressen har beslutat. Traditionsmässigt har det varit riksstyrelsens uppgift att
föreslå kongressort och arrangerande distrikt för kongressen fyra år framåt. På de två senaste
kongresserna har stadgarna brutits på sådant sätt att istället för att besluta om kongressort har
kongressen uppdragit åt riksstyrelsen att besluta om kongressort. På båda kongresserna har
det framkommit kritik mot detta förfaringssätt och en uppmaning har skickats med
förbundsstyrelsen att till nästa kongress ha ett förslag på kongressort för kongressen fyra år
framåt. Utskottet har i protokollen för denna mandatperiod inte hittat stöd för att
förbundsstyrelsen har arbetat aktivt med frågan. Utskottet är mycket kritiskt till
förbundsstyrelsens hantering av förslag på kongressort för kongressen 2017.
Utvecklingsdistrikt
Utskottet har noterat att projektet med utvecklingsdistrikt som skulle komma igång 2011
verkar ha runnit ut i sanden. Efter samtal med de utsedda distrikten kan utskottet konstatera
att inget av de dem känner att de fått det extra stöd och hjälp från förbundet som utlovats.
Utskottet är kritiska mot att projekt av denna typ rinner ut i sanden då det kan få
följdverkningar ner genom hela organisationen i de utvalda distrikten om de räknat med extra
stöd i sin planering.
Protokoll och handlingar
Utskottet har granskat tillgängligheten för protokoll och andra handlingar från
förbundsstyrelsen, utskotten och kongressen.
I början av utskottets granskningsperiod var tiden mellan förbundsstyrelse möten och
publicering av protokoll på hemsidan orimligt lång vilket även det föregående
granskningsutskottet hade påpekat under sin granskning. Detta har dock gradvis blivit bättre
under perioden och vi hoppas att denna förbättring kan föras vidare till kommande
förbundsstyrelse.
Utskottet tycker även att det utifrån protokollen är svårt att följa med i förbundsstyrelsens och
utskottens arbete. Utskottet tycker därför att nästa förbundsstyrelse och utskott borde
använda sig av ytterligare sätt att nå ut med sitt arbete och beslut till medlemmarna. Detta
skulle kunna ske genom exempelvis nyhetsbrev eller en blogg.
Utskottet skulle vilja se UNFs antagna arbetsplan upplagd på hemsidan som ett separat
dokument för att det skall vara lättare att ta del av den för föreningar och medlemmar.
Utskottet har även noterat att förbundsstyrelsen under mandatperioden haft arbetat med ett
så kallat arbetsutskott (AU) med delegation att fatta vissa beslut på egenhand. Detta är i sig
helt i sin ordning men utskottet är kritiskt till protokoll från eventuella AU möten inte
publicerats på hemsidan.
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Uppföljning arbetsplan
När utskottet har läst protokoll har vi sett att det inte funnits någon riktigt uppföljning på
arbetsplanen förrän i november 2012. Om förbundsstyrelsens utskott har följt upp
arbetsplanen framgår inte det av protokollen. Granskningsutskottet anser att det är viktigt att
kontinuerligt följa upp sina mål för att veta att de följs. Utskottet vill därför skicka med till
nästa förbundsstyrelse att hålla en kontinuerlig uppföljning av arbetsplanen.
Arvoderingar
Utskottet har granskat förbundsstyrelsens beslut om arvoderingar under mandatperioden och
har utifrån de protokoll utskottet granskat kunnat konstatera vissa brister. Enligt beslut från
kongressen i Åre 2011 hade förbundsstyrelsen under mandatperioden möjligt att arvodera upp
till två heltidstjänster. Ur protokollet för förbundsstyrelsens möte den 9 augusti framgår det
att förbundsstyrelsen beslutat att arvodera de båda förbundsordförandena till 50 % vardera
från och med den 1 september 2011. Efter detta har utskottet inte kunnat hitta några fler beslut
om ändringar i arvoderingar fören i protokollet för förbundsstyrelsens möte den 16 november
2012 då det beslutades att heltids arvodera Mårten Malm under två månader för att jobba med
medlemsvärvning. Detta trotts att det i protokollet för förbundsstyrelsens möte den 20
januari 2012 framgår att Vidar Aronsson är arvoderad till 67 % och att Linda Engström är
arvoderad till 100 %. Utskottet har heller inte kunnat hitta några beslut om delegation av
beslutsrätt i arvoderingsfrågan. Frågan om arvoderingar diskuterades på förbundsstyrelsens
möte den 11 november 2011 och det är uppenbart att någon form av beslut angående
arvoderingar tagits mellan den 11 november 2011 och den 20 januari 2012 och det är mycket
anmärkningsvärt att det inte framgår av protokollen när och under vilka former detta beslut
tagits. Granskningsutskottet riktar därför skarp kritik mot förbundsstyrelsens hantering av
arvoderingsfrågan och uppmanar den avgående förbundsstyrelsen att senast på kongressen i
Borås 2013 förtydliga hanteringen av arvoderingarna.
Stadgar
I sin granskning av förbundsstyrelsens arbete har utskottet noterat att den version av
förbundets stadgar som återfinns på förbundets hemsida är från 2009 och inte har uppdaterats
med de stadgeändringar som beslutades av kongressen i Åre 2011. På sagda hemsida återfinns
även ett högst förvirrat dokument som utifrån dess titel kan antas innehålla en uppdatering av
stadgarna men detta dokument verkar till största delen bestå av lösryckta citat från
kongressprotokollet. Vad utskottet vet så har det inte heller tagits fram ut någon uppdaterad
tryckt version av stadgarna. Förbundets stadgar är en viktig pusselbit i det demokratiska
arbetet och innehåller många riktlinjer som både distrikt och föreningar är skyldiga att följa.
Att det då inte finns uppdaterade stadgar är en mycket allvarlig brist, särskild eftersom
Internet och förbundets hemsida är en viktig informations källa för förbundets medlemmar
och föreningar. Granskningsutskottet riktar därför kritik mot förbundsstyrelsen och
uppmanar den nya förbundsstyrelsen att skyndsamt och utan dröjsmål uppdatera stadgarna
med de förändringar som antagits av kongressen 2011 i Åre och kongressen 2013 i Borås.
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Med dessa kommentarer och kritik avslutar granskningsutskottet granskningen av
förbundsstyrelsens arbete under mandatperioden 2011-2013 och önskar nästa
förbundsstyrelse och granskningsutskott lycka till med arbetet.

Marcus Andersson
Aron Brehmer
Jenny Karinsdotter
Anna Thor
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Förbundsstyrelsens förslag nr 1 Arbetsplan
2014-2015 (9)
Inledning
En rörelse får kraft när den enar sig och går gemensamt i samma riktning.
I arbetsplanen fastställs färdriktningen för hela UNF. Allt arbete i UNF de närmaste två åren
ska gå i linje med och mer eller mindre styras av det ombud och kongress lägger i arbetsplanen.
Det är ett dokument som förbundsstyrelsen kommer styras av de närmaste åren och som
kommer vara måttstocken som används på kongressen i Skåne 2015 för att se hur det har gått.
Men långt ifrån allt, ja nästan bara en marginell del av arbetsplanen, kan genomföras på
förbundsplan. Det är istället i distrikt, föreningar och bland medlemmar som arbetsplanen
måste spela roll för att UNF ska nå sina mål.
Struktur
Hela arbetsplanen utgår från och kan ses som en enda nedbrytning av visionen. Detta för att
säkerställa att det vi gör bidrar till att nå visionen. Arbetsplanen har en liknande struktur som
tidigare år men med vissa förändringar.
Arbetsplanen inleds med två övergripande mål som ska ses som tema för arbetsplanen och
perioden. De fem verksamhetsområden som följer är UNF:s bidrag till att visionen om en
demokratiskt och solidarisk värld fri från droger ska uppnås. Varje verksamhetsområde har ett
uppdrag som slår fast det övergripande syftet med området samt en längre definition som
sätter dess gränser och innehåll. Efter det följer två inriktningsmål som ska ses som längre än
två-åriga och under varje inriktningsmål är de mål som gäller till 2015.
Utvärdering
Arbetsplanen har givetvis ett förändrat innehåll jämfört med tidigare år och det finns
framförallt två större förändringar:
Färre antal mål. Detta för att kongressens prioriteringar ska bli tydligare och mer styrande och
dokumentet lättare att arbeta med.
Två övergripande mål. Detta för att tydligt markera och styra vad som är extra prioriterat
under perioden.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta förbundsstyrelsens förslag nr 1 Arbetsplan för 2014-2015
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UNF:s arbetsplan 2014 – 2015
Vision
En demokratisk och solidarisk värld fri från droger

Övergripande mål
UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger
För att nå vår vision om en värld fri från droger måste UNF bekämpa dagens föråldrade och
dominerande alkoholnorm och motverka positiva attityder till droger. 2015 är UNF vassast i
Sverige på att krossa drogmyter och visa på baksidorna med dagens alkoholkultur. Samtidigt
lyfter vi framgångsrikt fördelarna med drogfrihet och nykterhet. I traditionella såväl som nya
och digitala miljöer arbetar vi tillsammans med unga och relevanta aktörer med att förändra
attityder till alkohol och andra droger.
UNF växer genom fler och starkare föreningar spridda över hela landet
Både fler och större föreningar med mer och bättre verksamhet är avgörande för att UNF ska
spela större roll för fler. 2015 har UNF:s distrikt fler, starkare och mer aktiva föreningar. Bland
föreningarna finns en mångfald vad gäller storlek, medlemmar och verksamhet. Att starta och
driva föreningar inom UNF uppfattas som enkelt och meningsfullt. Den goda föreningen
kännetecknas av ett välkomnande klimat där det ses som naturligt att bjuda in nya.
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Drogpolitik
Uppdrag
UNF:s drogpolitiska uppdrag är att vara ungas röst och verktyg för att skapa opinion och
påverka den politiska utvecklingen i riktning mot en drogfri värld.
Definition
UNF:s drogpolitiska verksamhet tar sitt ursprung i idén att använda politikens verktyg för
skapandet av en drogfri värld. Detta definieras i ett externt respektive ett internt politiskt
arbete.
Det externa arbetet har beslutsfattare och allmänheten som målgrupp. Där är syftet att utifrån
en drogpolitisk agenda och det drogpolitiska programmet påverka politikens utveckling i
riktning mot UNF:s vision. När målgruppen är medlemmar inom vår folkrörelse så räknas det
in i UNF:s interna politiska arbete. Där är målet istället att sprida kunskap, öka medvetenhet
samt ha en levande dialog och debatt i drogpolitiska frågor och kring UNF:s politik.
Det drogpolitiska verksamhetsområdet omfattar all verksamhet som arbetar med att påverka
politiska processer i syfte att minska konsumtionen av alkohol och andra droger i Sverige.
UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare
•

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

•

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

•

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

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

UNF har medlemmar som tillsammans engagerar sig drogpolitiskt och har 10 aktiva
drogpolitiska grupper

•

UNF har en levande interndebatt om hur en framgångsrik drogpolitik för framtiden ser ut
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Förebygg
Uppdrag
UNF:s förebyggande uppdrag är att bryta den rådande alkoholnormen och förändra
ungdomars attityder och beteende i syfte att öka nykterheten.
Definition
För att uppnå sitt förebyggande uppdrag ska UNF växa och skapa en attraktiv och drogfri
verksamhet i relevanta ungdomsmiljöer. Unga människors val att vara nyktra tas till vara
genom medlemskap i UNF. Genom att säkerställa en bred och aktiv medlemsbas är vi en tydlig
motpol till den rådande alkoholkulturen och visar att den inte är förutbestämd. UNF
marknadsför den variation som finns i vår organisation, våra idéer och vårt medlemskap.
Mångfald och bredd i verksamheten är en central del i att nå ut med våra idéer och bryta
alkoholnormen.
I kontaktytan mellan UNF och potentiella medlemmar skapas attityd- och
beteendeförändring kring droger. UNF ifrågasätter de myter och positiva föreställningar som
finns kring alkohol och andra droger och lyfter fördelarna med drogfrihet.
UNF är ledande på kommunikation som påverkar ungas attityder till droger
•

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

•

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

•

1000 unga använder våra metoder och verktyg för att förändra attityder till alkohol och
andra droger

Alla distrikt bidrar till att UNF ökar i medlemsantal
•

UNF har 10 000 medlemmar varav 6 000 betalande

•

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

•

Kännedomen om UNF och vad vi står för ökar bland Sveriges unga
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Globalt
Uppdrag
UNF:s globala uppdrag är att stärka ungdomsorganisationer över hela världen och främja det
globala drogförebyggande och drogpolitiska arbetet.
Definition
UNF:s globala arbete tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att starka organisationer som
arbetar för drogfrihet i hela världen främjar samhällsutvecklingen. Genom sitt globala
engagemang bekämpar UNF alkohol som utvecklingshinder och bidrar till att utveckla och
stärka idéburna organisationer. UNF motverkar också den globalt agerande alkoholindustri
som är ett hot mot samhällens möjlighet till frihet och utveckling. För att ha större möjlighet
att påverka den globala drogfrågan har IOGT-NTO-rörelsen ett samarbete kring detta där
UNF är en drivande kraft i alla nivåer inom organisationen.
En viktig dimension av UNF:s globala arbete är utbyten. Genom dessa skapar vi förståelse och
solidaritet i globala sammanhang hos ungdomar. UNF och dess medlemmar ger och tar del av
den kunskap och erfarenhet som finns i världen kring alkohol som utvecklingshinder och
utvecklingen av organisationer som jobbar för drogfrihet. Utbyten är ett viktigt verktyg för att
stärka vår egen organisation och andra runt om i världen. Genom dialog utvecklar UNF:s
medlemmar sitt intresse och sin kunskap om globala frågor för att aktivt jobba med frågorna
både på hemmaplan och ute i världen.
UNF har utvecklande och inspirerande utbyten för att bygga nyktra och starka
ungdomsorganisationer över hela världen
•

UNF engagerar 150 medlemmar i internationella utbyten

•

UNF:s medlemmar har lättillgängliga verktyg för globalt engagemang

•

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

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

UNF engagerar 500 medlemmar i finansieringen av det globala arbetet

•

30 föreningar arbetar med globala frågor
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Organisation
Uppdrag
UNF:s organisatoriska uppdrag är att säkerställa en levande folkrörelse där ledarskap,
entreprenörskap och arrangörskap utvecklas och leder till att verksamhet drivs och
kontinuerligt utvecklas.
Definition
UNF:s organisatoriska arbete syftar till att ha många medlemmar, starka ledare, föreningar
med varierad verksamhet och distrikt som samlar och skolar sina medlemmar. UNF är en del
av en folkrörelse som bygger sin organisation på demokratiska strukturer, den fria
föreningsformen i organisationens alla nivåer och varje enskild medlems självförverkligande.
En stor del av det organisatoriska arbetet är genomförandet av UNF:s bildningssystem i syfte
att utveckla enskilda medlemmar och UNF som helhet. Stärkandet av relationen mellan
UNF:s alla nivåer och olika delar av landet är en självklar del av UNF:s
organisationsutveckling.
Fyra hörnstenar i det organisatoriska området är demokrati, ledarskap, entreprenörskap och
arrangörskap. I hela organisationen uppmuntras ansvarstagande och samarbetsvilja. Det
organisatoriska arbetet tillhandahåller verktyg men utan att styra vad medlemmar, distrikt
eller föreningar ska arbeta med. Organisationsutveckling bygger på att varje individ i UNF
utmanas, stöttas och utvecklas under hela sitt medlemskap för att bygga starka föreningar och
distrikt.
Engagemanget i UNF byggs genom folkbildning och det goda ledarskapet
•

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

•

Folkbildning genomsyrar UNF:s alla verksamhetsområden och 50 000 studietimmar
genomförs

•

5o föreningar representeras på föreningsstyrelsesamlingar

•

1 600 medlemmar genomgår UNF:aren

UNF:s lokala verksamhet stärks och utvecklas på demokratisk grund
•

UNF har en levande idé- och utvecklingsdebatt

•

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

•

60 nya föreningar startas
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Socialt
Uppdrag
UNF:s sociala uppdrag är att skapa trygga och inkluderande miljöer fria från droger där unga
människor kan vara sig själva.
Definition
UNF:s sociala arbete har tre olika perspektiv; inkludering, hållbart engagemang och
kamratstöd.
Att arbeta med inkludering i UNF innebär att skapa trygga sociala sammanhang. Genom att
jobba för tillgänglighet och ifrågasätta exkluderande normer skapar vi förutsättningar för att
alla medlemmar ska trivas i UNF. Ett hållbart engagemang innebär att medlemmar utvecklas,
ges utrymme för engagemang och stärks i sitt ställningstagande. Detta gör också att
organisationen utvecklas och att engagemang tas tillvara långsiktigt och håller från generation
till generation. Kamratstöd syftar till att bryta okunskapen i samhället om barn och unga i
missbruksmiljö, erbjuda trygga miljöer och ge medlemmar verktyg för att vara en bra kompis.
Barn och unga i missbruksmiljöer erkänns, uppmärksammas och får stöd
•

UNF har ett välfungerande samarbete med stödgrupper i 10 kommuner

•

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

•

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

UNF har inkluderande verksamhet som drivs av engagerade medlemmar med olika
förutsättningar och erfarenheter
•

UNF har regelbunden verksamhet på 60 olika orter

•

UNF jobbar aktivt med framgångsrika metoder som stärker och engagerar medlemmar

•

UNF har varierad verksamhet som är inkluderande för olika målgrupper
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Bilaga till arbetsplanen - jämförelsesiffror
På kongressen i Uppsala 2007 beslutades att ”Förbundsstyrelsen ska alltid, i möjligaste mån,
redovisa föregående års siffror i arbetsplanen”. Här är en sammanställning av de tillgängliga
siffrorna för de mål som är föreslagna att gälla 2013 till 2015.
Drogpolitik
Mål 3 – Under 2012 omnämndes UNF 60 gånger i nationella mediekanaler och 420 gånger i
lokala medier
Mål 4 – Under 2012 har ca: 10 drogpolitiska grupper varit igång
Förebygg
Mål 4 – 2012 hade UNF 7 331 medlemmar varav 4 170 betalande
Globalt
Mål 1 – Under 2011 och 2012 deltog 120 deltagare på NORDGU och ACTIVE-arrangemang
Organisation
Mål 1 - Under 2012 utbildades 450 deltagare i ledarskap
Mål 2 – Under 2011 och 2012 genomfördes 11 936 respektive 9 555 studietimmar
Mål 4 – Uppskattningsvis 786 personer utbildades 2012
Mål 7 – 50 nya föreningar startades under 2012
Socialt
Mål 3 – 250 aktiviteter i 75 kommuner uppnåddes under föregående arbetsplansperiod

134

Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

Framtidsutskottets yttrande om förbundsstyrelsens förslag till
arbetsplan 2014
Framtidsutskottet anser att de övergripande målen är rimliga, bra prioriterade och att de
reflekterar UNFs vision. Vi känner att det är något vi kan ställa oss bakom.
Vi tycker att de drogpolitiska målen är rimliga och visar vägen för ett bra framtida
drogpolitiskt arbete. Majoriteten av målen är mätbara vilket vi tycker är positivt eftersom att
det lättare går att se huruvida målen har uppnåtts. Däremot då vi föregående år har uppnått
förbundsstyrelsens mål om drogpolitiska grupper anser vi att det kan vara lämpligt att sikta
framåt och föreslår därför en ökning av målet till 12 grupper för att driva ett expansivt och
växande fokus.
Uppdraget för förebygg och dess definition är bra, men anser att tillvägagångssätten behöver
tydliggöras. Vi anser att det bästa sättet för att UNF ska växa och bli starkare är att fokusera på
betalande och aktiva medlemmar vi har för att kunna bygga en stabil organisation för
framtiden, inte att satsa på 4 000 icke-betalande medlemmar.
Den globala frågan är idag en vilande fråga som vi tror att vi kan väcka genom att utveckla
lättillgängligt material så medlemmar lättare kan arbeta med frågan. Vi vill fokusera på
utveckling av material för att väcka frågan på gräsrotsnivån. Vi anser att det är viktigare att
arbeta med engagemanget i den globala frågan, och inte begränsa detta till finansieringen av
det globala arbetet. Ett engagemang i den globala frågan kan dock fortfarande innebära
engagemang i finansieringen.
Framtidsutskottet anser att på det stora hela är förslaget inom Organisation bra, men fokuset
bör ligga på aktiva medlemmar och inte antalet medlemmar för att kunna säkerställa den
demokratiska grund som vår folkrörelse bygger på. I övrigt anser vi att en intern
kommunikation och att våra medlemmar får möjligheter att utveckla sig genom folkbildning
är viktigt.
Fokus på socialt är rätt, men vi vill att medvetenheten om den sociala frågan inte bara ska öka
externt utan även internt. Detta för att det även inom UNF finns kunskapsbrist inom de
sociala frågorna och vi måste därför sprida medvetenheten även inom vår organisation för att
kunna lyckas på en extern nivå.
Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
att

under drogpolitik ändra målet ”UNF har medlemmar som tillsammans
engagerar sig drogpolitisk och har 10 aktiva drogpolitiska grupper" till ”UNF har
medlemmar som tillsammans engagerar sig drogpolitisk och har 12 aktiva
drogpolitiska grupper",

att

under förebygg ändra målet ”1000 unga använder våra metoder och verktyg för
att förändra attityder till alkohol och andra droger ” till ”UNF arbetar aktivt för
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att unga använder och sprider våra metoder och verktyg för att förändra attityder
till alkohol och andra droger ”,
att

under förebygg ändra målet ”UNF har 10 000 medlemmar varav 6 000
betalande” till att ”UNF har 5 500 betalande medlemmar”,

att

under globalt ändra målet ”UNF engagerar 500 medlemmar i finansieringen av
det globala arbetet” till ”UNF engagerar 350 medlemmar i det globala arbetet”,

att

under globalt ändra målet ”30 föreningar arbetar med globala frågor ” till ”15
föreningar arbetar med globala frågor”,

att

under organisation ändra i definitionen från ”UNF:s organisatoriska arbete
syftar till att ha många medlemmar” till ”UNF:s organisatoriska arbete syftar till
att ha många aktiva medlemmar”,

att

under organisation ändra målet ”Folkbildning genomsyrar UNF:s alla
verksamhetsområden och 50 000 studietimmar genomförs” till ”Folkbildning
genomsyrar UNF:s alla verksamhetsområden och 35 000 studietimmar
genomförs”,

att

under socialt ändra målet ”UNF skapar opinion och ökar medvetenheten i
samhället kring barn och unga i risk- och missbruksmiljö” till ”UNF skapar
opinion och ökar medvetenheten i samhället och internt kring barn och unga i
risk- och missbruksmiljö”, samt

att

med genomförda ändringar anta arbetsplanen.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 2
Jämlikhetsbokslut 2011-2013 (10)
Bakgrund
2007 antog UNF:s kongress ”Jämställd organisation” som innehöll mål och åtgärder kopplat
till jämställdhet. Utifrån detta har förbundsstyrelsen mätt olika variabler och presenterat
detta på kongresserna i form av jämställdhetsbokslut. Mellan 2011-2013 har samma variabler
mätts som i jämställdhetsbokslutet från 2011. Förutom kön har bokslutet kommit att
inkludera viss data för ålder, regional tillhörighet och antal år som förtroendevald och det har
därför bytt namn till Jämlikhetsbokslutet.
Analys
Förbundsstyrelsen har under 2011-2013 jobbat med målen för jämställdhet på flera sätt.
Framförallt har fokus legat på inkludering, inte bara i förhållande till jämställdhet utan även ur
ett bredare jämlikhetsperspektiv. Utgångspunkten för förbundsstyrelsens arbete med
jämställdhet och jämlikhet är att det finns strukturer i vårt samhälle som även präglar UNF.
Bland annat genom att mäta deltagande i olika demokratiska organ kan vi synliggöra
ojämlikhet inom vår organisation för att arbeta mot ett mer jämlikt och inkluderande UNF.
Utifrån jämställdhetsbokslutet för 2011 – 2013 drar förbundsstyrelsen ett antal slutsatser:
•

När det gäller representation i UNF:s olika styrelser så följer vi samma trend som
tidigare

•

Det finns fortfarande skillnader i hur distrikten jobbar med jämställdhet

•

UNF behöver hitta tydligare former för att aktivt jobba med jämlikhetsfrågor

Framtiden
På kongressen i Åre 2011 beslutade ombuden att förbundsstyrelsen skulle arbeta vidare med
”Jämställd organisation” men uttryckte också att de gärna såg ett bredare arbete med
jämlikhet som inkluderade andra faktorer utöver kön.
Jämställdhetsbokslutet har med tiden kommit att utvecklas till ett jämlikhetsbokslut med fler
faktorer än kön men förbundsstyrelsen föreslår att istället för att fortsätta arbeta med
”Jämställd organisation” ta ett bredare grepp och ge nästa styrelse i uppdrag att mäta en ännu
större bredd av variabler som kan presenteras i ett nytt jämlikhetsbokslut.
Statistik kan vara ett bra verktyg för att uppmärksamma ojämlika strukturer men siffror är inte
allt. Förbundsstyrelsen tror att det finns normer i samhället och inom UNF som motverkar
jämlikhet. Därför föreslås att nästa styrelse ska få i uppdrag att identifiera den typen av normer
inom UNF och ta fram en strategi för att hantera dessa.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

notera förbundsstyrelsens Jämlikhetsbokslut 2011-2013,

att

UNF:s förbundsstyrelse ska mäta olika variabler och hur dessa är kopplade till
delaktighet och engagemang,

att

presentera detta i ett årligt bokslut för att synliggöra strukturer inom UNF,

att

UNF ska identifiera normer som hindrar engagemang och bidrar till ojämlikhet
inom organisationen, samt

att

ta fram en strategi för att hantera dessa identifierade normer.
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MÅL och ÅTGÄRDER för
2011-2013, antagna 2007

RESULTAT av arbetet 2011-2013

Från och med 2010 och
framåt ska 90 % av UNF:s
styrelser på alla nivåer ha en
jämn könsfördelning (40-60
% av samma kön)

De 12 senaste åren har förbundsstyrelsen i 4 av 5 fall haft en
jämn könsfördelning.
Under 2011 och 2012 har distriktsstyrelsernas könsfördelning
varit skiftande. Snittet över hela landet har varit jämt fördelat
men inom distriktsstyrelserna har det varierat.
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 att mätbara data kring
jämställdhet från föreningar
och distrikt tas fram från och
med 2007 genom
medlemsregistret och
årsrapporterna.

Rutiner för detta har påbörjats. Förbundet har valt att
fokusera på distrikt. Detta av flera anledningar. En är att
distrikten är lättare att följa upp samt har mer säkerställda
siffror att analysera utifrån, en annan är att föreningsformen
på många ställen bygger på att göra saker med likasinnade och
därmed finns vissa könsseparerade föreningar. Detta behöver
inte vara något dåligt och vi ser inget egenvärde i att alla
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
delaktighetsskapande våra
årsmöten är. Vi sätter rutin
på att följa upp och utvärdera
våra förenings- och
distriktsårsmöten samt
kongressen. En nationell
ansvarig ska utses för att följa
upp och se till att projektet
blir verklighet. Kreativa och
demokratiska mötesformer
genomförs 2008. Delrapport
kring detta presenteras inför
kongressen 2009.

Någon nationell ansvarit har inte utsetts, däremot har sociala
utskottet haft en projektgrupp som jobbat med
likabehandling, inkludering och jämlikhet. I den gruppen har
det ingått att undersöka delaktigheten.
Förbundsstyrelsen har inte jobbat med jämställdhet på
föreningsnivå överhuvudtaget och istället medvetet satsat på
distrikten. Under en del av distriktårsmötena 2011, 2012 och
2013 har man valt att använda kreativa mötesformer.
2007, 2009, 2011 har vi haft påverkanstorg blandat med
plenumförhandlingar på våra kongresser.
Under merparten av Förbundsstyrelse möten har talartid och
inlägg mätts och därefter har gruppen analyserat resultatet för
att jobba med åtgärder. Killarna har pratat något mer än
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tjejerna men skillnaderna är små. Den stora skillnaden har
varit mellan nya och gamla ledamöter i hela
förbundsstyrelsen.
UNF ska tydligare synliggöra
genusaspekter i den
alkoholpolitiska
diskussionen.

Genusaspekten har lyfts fram bland and annat med olika
pressmeddelanden men här finns mycket att utveckla för
UNF.

UNF:s jämställdhetsarbete
ska genomsyra och vara en
naturlig del av vår
verksamhet

Jämställdhetsfrågan och jämlikhetsfrågan lyfts i vår
verksamhet på olika sätt. Allt ifrån specifika kurser till hur
man väljer att jobba lokalt. Här behöver vi ta fram tydligare
rutiner samt metoder.

Varje år ska UNF ta fram ett
jämställdhetsindex som ska
delges samtliga nivåer inom
organisationen från och med
2007.

För att meningsfullhetenen med ett index ska öka kommer vi
att internt presentera ett index och en sammanställning
årligen istället för under kongresserna. Indexet ska innefatta
kön och ålder till att börja med. Då kan vi göra mätningar från
föreningsstyrelser, distriktsstyrelser, förbundsstyrelser och
jämföra över tid och medlemmarna får tillgång till ett mer
levande dokument.

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.

UNF är en solidarisk och demokratisk organisation och att vi
har krav på jämställdhet och jämlikhet är tydligt.
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Sammanställning av data baserat på kön och ålder 2001-2012/2013
Förbund 2001-2013
Kön
Killar
Tjejer

Antal Procent Ålder
40
55%
22,1
33
45%
22,7

Klädda poster
Killar
Tjejer

15
16

48%
52%

23,9
23,1

Ordförande
Killar
Tjejer

5
2

71%
29%

23,0
24,5

Distriktsordföranden 2007-2012
Kön
Killar
Tjejer

Antal Procent
46
37%
80
63%

Medlemmar 2008-2011
Kön
Killar
Tjejer
Totalt

Antal
3615
3716
7331

Procent
49%
51%
100%

2011-12-31

Killar
Tjejer
Totalt

3485
3765
7417

48%
52%
100%

2010-12-31

Killar
Tjejer
Totalt

3757
3993
7750

48%
52%
100%

16.5 år

Killar
Tjejer
Totalt

3554 48%
3852 52%
7406 100%

16.4 år

Killar
Tjejer
Totalt

3047 45%
3720 55%
6767 100%

16.4 år

2012-12-31

2009-12-31

2008-12-31

Ålder
16,8
17,0
16,9
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2011-2013
Namn
Vidar Aronsson
Linda Engström
Lina Boberg
Linda Adolfsson
Malin Thorson
Ahmed Amin
Eric Tegnander
Karin Melbin
Lovisa Bengtsson
Mårten Malm
Rasmus Åkesson
2009-2011
Namn
Vidar Aronsson
Linda Engström
Therese Johansson
Lina Boberg
Oskar Jalkevik
Maik Dünnbier
Jonas Lundquist
Lisa Forsström
Karin Melbin
Simon Brehmer
Adrian Manucheri
2007-2009
Namn
Robert Damberg
Salam Kaskas
Therese Johnasson
Vidar Aronsson
Jennifer Oskarsson
Jonas Lundquist
Linda Engström
Sanna Odin
Oskar Jalkevik
Mi Larsson
Jon-Erik Flodin

Ålder
23
25
24
24
23
23
19
25
21
20
24

Ålder
21
23
26
22
25
25
25
19
23
20
19

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

Kronoberg
Västerbotten
Gävleborg
Västmanland
Gbg Bohuslän
Gävleborg
Skåne
Västernorrland
Kronoberg
Kronoberg
Skaraborg

Distrikt
Kronoberg
Västerbotten
Gävleborg
Gävleborg
Dalarna
Örebro
Uppsala
Västerbotten
Västernorrland
Jönköping
Älvsborg

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

Snitt- Tjejer Killar
%
%
ålder i FS
i FS
Totalt Tjejer Killar
22,8
6
5
11
55%
45%

Snitt- Tjejer Killar
%
%
ålder i FS
i FS
Totalt Tjejer Killar
22,5
5
6
11
45%
55%

Snitt- Tjejer Killar
%
%
ålder i FS
i FS
Totalt Tjejer Killar
22,6
6
6
12
50%
50%
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Sergio Manzanares 24
2005-2007
Namn
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
2003-2005
Namn
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
2001-2003
Namn
Morgan Öberg
Marlene Sandqvist
Marcus Karlsson
Mikael Lindström
Teresia Pedersen

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

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

Ålder
23
20
20
25
22

Gävleborg
Snitt- Tjejer Killar
%
%
ålder i FS
i FS
Totalt Tjejer Killar
22,6
7
7
14
50%
50%

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

Snitt- Tjejer Killar
%
%
ålder i FS
i FS
Totalt Tjejer Killar
22,0
4
9
13
31%
69%

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

Distrikt
Stockholm
Gotland
Östergötland
Jämtland
Älvsborg

Snitt- Tjejer Killar
%
%
ålder i FS
i FS
Totalt Tjejer Killar
21,8
5
7
12
42%
58%
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Elin Lundgren
Rebecca Lindberg
Erik Wagner
Andrea Lavesson
Björn Jönsson
Kenneth Hultgren
Anton Hull

23
23
20
20
20
26
20

Gävleborg
Dalarna
Älvsborg
Skåne
Blekinge
Jämtland
Östergötland
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Sammanställning av data från distriktstyrelserna 2007-2012

Distrikt
2012
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg & Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Distrikt
2011
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge

Tjejer i DS

Killar i DS

Totalt

Procent
Tjejer

3
5
2
3
2
3
3
3
3
4
2
4
2
3
2
5
4
4
3
6
2
3
3
74

5
1
4
1
2
4
5
4
1
0
5
0
3
1
1
1
2
2
4
5
4
2
3
60

8
6
6
4
4
7
8
7
4
4
7
4
5
4
3
6
6
6
7
11
6
5
6
134

38%
83%
33%
75%
50%
43%
38%
43%
75%
0%
29%
100%
40%
75%
67%
83%
67%
67%
43%
55%
33%
60%
50%
55%

63%
17%
67%
25%
50%
57%
63%
57%
25%
100%
71%
0%
60%
25%
33%
17%
33%
33%
57%
45%
67%
40%
50%
45%
Procent
Killar
57%
57%
40%
25%
71%
67%
57%
63%
86%

Tjejer i DS

Killar i DS

Totalt

Procent
Tjejer

3
3
3
6
2
3
3
3
1

4
4
2
2
5
6
4
5
6

7
7
5
8
7
9
7
8
7

43%
43%
60%
75%
29%
33%
43%
38%
14%

Procent
Killar
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Skåne
Halland
Göteborg & Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

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

3
4
3
4
1
4
3
7
3
1
4
2
3
2
71

4
3
2
3
6
2
6
2
5
2
3
3
2
4
85

7
7
5
7
7
6
9
9
8
3
7
5
5
6
156

43%
57%
60%
57%
14%
67%
33%
78%
38%
33%
57%
40%
60%
33%
46%

57%
43%
40%
43%
86%
33%
67%
22%
63%
67%
43%
60%
40%
67%
54%
Procent
Killar

Tjejer i DS

Killar i DS

Totalt

Procent
Tjejer

3
3
5
5
2
2
3
3

3
4
1
2
5
6
4
2

6
7
6
7
7
8
7
5

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

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

2
5
2
3
2
2
4
2
6
1
4
3
5
3

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

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

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

75%
0%
60%
57%
60%
60%
56%
50%
25%
67%
20%
40%
29%
50%
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70
Distrikt
Tjejer i DS
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
Distrikt
2008
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland

Tjejer i DS

65
Killar i DS

135

52%

48%

Totalt

Procent
Tjejer

Procent
Killar

Procent
Tjejer

Procent
Killar

DATA SAKNAS

Killar i DS

Totalt

DATA SAKNAS
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Göteborg & Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Distrikt
Tjejer i DS
2007
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Göteborg & Bohuslän
Älvsborg
Skaraborg
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

Killar i DS

Totalt

Procent
Tjejer

Procent
Killar

DATA SAKNAS
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Distriktsordförandena
Tjejer
Killar
Tjejer, snittålder
Killar, snittålder
Snittålder
Genomsnittligt antal år på posten*

2007
70 %
30 %

2008
70 %
30 %

2009
67 %
33 %

2010
68 %
32 %

2011
61 %
39 %

2012
52 %
48 %

19,6
19,5
19,6

19,6
19,6
19,6

20,4
19,1
20,0

20,7
22,3
21,2

19,4
21,8
20,3

19,4
20,2
19,8

1,3

1,3

1,6

1,6

1,3

1,4

*Är personen nyvald är siffran 1, om personen väljs för sitt andra år är siffran 2
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Sammanställning av data från styrelseposter och ombud
Föreningsstyrelser 19 april 2012
(innehåller alla registrerade
föreningsstyrelser, även många inaktiva)
Föreningsordföringar
Föreningskassör
Föreningssekreterare
Föreningsledamöter inkl. v FO
Totalt

Procent
Tjejer Killar Totalt Tjejer
83
113
196
42%
96
139
235
41%
99
91
190
52%
130
136
266
49%
408
479
887
46%

Procent
Killar
58%
59%
48%
51%
54%

Distriktsstyrelser 19 april 2013 (2012 års
DS:ar)
Distriktsordförande
Distriktskassör
Distriktssekreterare
Distriktsledamöter inkl. v DO
Totalt

Procent
Tjejer Killar Totalt Tjejer
11
10
21
52%
8
15
23
35%
15
4
19
79%
33
34
67
49%
67
63
130
52%

Procent
Killar
48%
65%
21%
51%
48%

Anmälda ombud kongressen
2007
2009
2011
2013
Totalt

Procent
Tjejer Killar Totalt Tjejer
73
56
129
57%
52
42
94
55%
56
41
97
58%
53
44
97
55%
234
183
417
56%

Procent
Killar
43%
45%
42%
45%
44%
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Historieutskottet yttrande om förbundsstyrelsens förslag nr 2
Jämlikhetsbokslut 2011-2013
Arbetet som gjorts har varit grundande för att uppmärksamma jämställdhetsfrågor i UNF men
inte varit tillräckligt grundande för att kunna komma fram till en slutsats kring jämlikhet. Men
att detta borde uppmärksammas mer till nästa kongress och förtydliga målen med vad ett
jämlikhetsbokslut ska användas till.
Vi vill även uppmärksamma att kassörsposten och sekreterarposten har varit könsdominerade
av vardera kön.
Vi tycker att förbundsstyrelsens förslag på att-satserna bör bifallas dock med ett
ändringsförslag på att-sats nummer 4 – "UNF" till "Förbundsstyrelsen".
Historieutskottet föreslår kongressen besluta
att

notera förbundsstyrelsens jämlikhetsbokslut 2011-2013,

att

UNF:s förbundsstyrelse ska mäta olika variabler och hur dessa är kopplade till
delaktighet och engagemang,

att

presentera detta i ett årligt bokslut för att synliggöra strukturer inom UNF,

att

Förbundsstyrelsen ska identifiera normer som hindrar engagemang och bidrar
till ojämlikhet inom organisationen, samt

att

ta fram en strategi för att hantera dessa identifierade normer
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Förbundsstyrelsens förslag nr 3
Drogpolitiskt program (11)
UNF:s drogpolitiska program förklarar hur vi ser på samhälle och individ och vad vi tycker
behöver göras för att komma närmare vår vision. Programmet används i det politiska arbetet
som utgångspunkt för våra åsikter om alkohol och andra droger men även för att medlemmar
och intresserade unga ska veta vilken organisation de är medlem i eller funderar på att bli
medlem i.
2011 gjordes en ordentlig revidering av både språk, uppbyggnad och innehåll. Detta förslag
innehåller en del förändringar men är på det stora hela likt det program som kongressen antog
2011. De förändringar (utöver språkliga) som gjorts är:
•

Flyttat flera stycken och rubriker till andra avsnitt där de passar bättre

•

Skrivit om stycket om sociala skador

•

Lagt till några skrivningar under Offentliga rummet kopplat till alkoholfritt och ungas
uteliv

•

Bytt namn på rubriken Drogfria miljöer till Nyktra mötesplatser

•

Ändrat ordet föräldrar till vuxna under rubriken Samhälle och attityder

•

Lagt till meningar om turism och schysst resande under Globalt

•

Lagt till meningar om alkoholpolitik ur ett EU-perspektiv

•

Skapat rubriken Marknadsföring

•

Ändrat några ord under rubriken Stöd vid missbruk

•

Skapat avsnittet Andra droger

•

Gjort redaktionella ändringar av språket

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta UNF:s reviderade drogpolitiska program
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Antagen version 2011

Förslag på ny version
Tillägg: fetmarkerat
Ändring: Understruket i både ny och gammal
version för att se vilket ord som ändrats

Förflyttning av stycke: Kursiverat
Strykningar: Genomstruket
Allt ovan är markerat med gult.
DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM

VÄGEN MOT EN SOLIDARISK OCH
DEMOKRATISK VÄRLD FRI FRÅN DROGER

VÄGEN MOT EN SOLIDARISK OCH
DEMOKRATISK VÄRLD FRI FRÅN DROGER

Drogpolitiskt program för Ungdomens
Nykterhetsförbund

Drogpolitiskt program för Ungdomens
Nykterhetsförbund

Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997

Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997

Reviderat vid UNF:s kongress i Gävle 1999

Reviderat vid UNF:s kongress i Gävle 1999

Reviderat vid UNF:s kongress i Stockholm 2001

Reviderat vid UNF:s kongress i Stockholm 2001

Reviderat vid UNF:s kongress i Jönköping 2003

Reviderat vid UNF:s kongress i Jönköping 2003

Reviderat vid UNF:s kongress i Piteå 2005

Reviderat vid UNF:s kongress i Piteå 2005

Reviderat vid UNF:s kongress i Uppsala 2007

Reviderat vid UNF:s kongress i Uppsala 2007

Reviderat vid UNF:s kongress i Göteborg 2009

Reviderat vid UNF:s kongress i Göteborg 2009

Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011

Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011

UNF:s syn på droger

UNF:s syn på droger

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.

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.

UNF:s drogdefinition

UNF:s drogdefinition

UNF definierar droger med utgångspunkt i
preparatets egenskaper. Droger har en
berusande, beroendeframkallande och giftig
effekt på människan. Effekten av

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

droganvändande är också passiviserande och
innebär att människors engagemang och
förmåga att förändra samhället eller utveckla sig
själv minskar.

Droganvändande

Droganvändande

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:

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:

Människan
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.

Människan
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.

Medel
Drogens egenskaper och styrka har naturligtvis
betydelse. Drogen ger ofta en upplevelse som
man vill upplevas 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.

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.

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. Är droger

lätta att få tag på, och accepterade i samhället,
ökar användandet och därmed antalet
människor som skadas.
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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.

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.

Drogskador

Drogskador

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

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

Medicinska skador
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.

Medicinska skador
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.

Sociala skador

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

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

Psykiskt och fysiskt våld samt ekonomiska
problem är exempel på sociala skador. Skadorna
är inte begränsade till droganvändaren själv,
utan droganvändande leder ofta till sociala
problem för såväl den som lever i ett missbruk
som de i dennes närhet. Om någon i ens närhet
missbrukar påverkar det en negativt. Andra
exempel är att personer som lever i och kring
missbruk får sämre självförtroende, mår
dåligt eller klarar sig sämre i skolan.
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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.

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.

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.

Drogpolitiska samband

Drogpolitiska samband

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

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

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, 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.

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, 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.
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Preventionsparadoxen
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.

Preventionsparadoxen
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.

Desintresseringsprincipen
Så länge det finns ekonomiska intressen av att
öka alkoholkonsumtionen kommer den att vara
svårare att hålla nere. Desintresseringsprincipen
går ut på man att genom till exempel reglerad
import, tillverkning och försäljning hållers
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.

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.

UNF:s lösningar

UNF:s lösningar

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

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
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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 frågasätter
alkoholens dominerande roll på många
områden och strävar efter att främja nykterhet.

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 frågasätter
alkoholens dominerande roll på många
områden och strävar efter att främja nykterhet.

Samhälle & beslutsfattande

Samhälle och attityder

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.

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

Normer
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
Idag finns en stark norm kring alkohol som
innebär att alkohol ses som en naturlig och
central del av samhällslivet. Normen gör att
människor som vill avstå från 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 och att drogfria
förebilder lyfts fram. Det görs genom att det
finns fler naturliga alkoholfria miljöer och ett
brett utbud av fritids- och nöjesaktiviteter som
inte förutsätter alkoholkonsumtion.

Offentliga rummet
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

Offentliga rummet
En stor 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
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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.

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.
Parallellt måste unga ges bättre möjligheter
Drogperspektivet
att skapa en meningsfull fritid på sina egna
Droganvändningen påverkar samhället och
villkor samtidigt som det ska vara lätt att välja
medborgarna på många sätt och alkoholnormen att dricka alkoholfritt genom att utbudet
genomsyrar hela samhället. Därför behöver
utvecklas, breddas och görs mer synligt.
alkoholperspektivet genomsyra alla politiska
områden. Beslutsfattare på alla nivåer ska ha
kunskap om alkohol- och narkotikafrågor och ta
Nyktra mötesplatser
hänsyn till sociala aspekter och folkhälsa när de
Offentliga drogfria miljöer är en viktig
fattar beslut. För att klara detta ska alla
komponent i att skapa bra förutsättningar för
kommuner ha drogpolitiska program som
drogfrihet, men också för att inkludera och
innehåller kommunens insatser för att minska
välkomna alla oavsett ålder eller förhållande till
användningen av alkohol och andra droger och
beskriver vilka målsättningar dessa insatser har. alkohol. Föreningar och andra delar av det civila
samhället är exempel på aktörer som bör skapa
Arbetet för att minska droganvändningen ska
drogfria miljöer som genom tydliga regler kring
utvärderas och uppdateras regelbundet.

Kommentar: Nyktra mötesplatser till höger är
flyttat hit från ett avsnitt längre ned (Se drogfria
miljöer) och Drogperspektivet ovan är flyttat till
nästa avsnitt

droger blir tillgängliga för alla. Hemmet är en
annan plats som bör vara drogfri och varken
föräldrar eller andra vuxna ska få bjuda barn på
alkohol. Målet att skapa drogfria miljöer ska
också vara utgångspunkten för alla stora
allmänna arrangemang, som sportarrangemang,
kulturfestivaler och stadsfester. Kommuner har
ett stort ansvar för att det finns drogfria miljöer
och ska därför inte finansiera verksamhet som
inte är drogfri.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

●
●
●

●
●
●

●

att inga offentliga medel går till att
finansiera alkoholkonsumtion
att alla kommuner har uppdaterade
drogpolitiska program
att alkoholperspektivet genomsyrar alla
politikområden så att hänsyn tas till
sociala aspekter och folkhälsa
att alla berörda politiker är pålästa i
alkohol- och narkotikafrågor
att föreningslivet är fritt från droger
att utbildningsväsendet genomsyras av
ett omfattande drogförebyggande
arbete
att det finns alkoholfria fritids- och

●
●
●

●

●

●

att inga offentliga medel går till att
finansiera alkoholkonsumtion
att föreningslivet är fritt från droger
att det finns alkoholfria fritids- och
nöjesaktiviteter för alla unga med goda
öppettider.
att alkoholförsäljning inte förekommer i
samband med idrotts- och
kulturarrangemang
att god kvalité och brett utbud på
alkoholfritt finns hos alla som innehar
serveringstillstånd

att alla barn och unga alltid har rätt till
att ha en nykter närvarande vuxen
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nöjesaktiviteter för alla unga
● att alkoholförsäljning inte förekommer i
samband med idrotts- och
kulturarrangemang

●

att det inte ska vara tillåtet för vuxna att
bjuda sina minderåriga barn på alkohol
● att drogfria förebilder ges utrymme och
lyfts fram

Förebyggande arbete

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.

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 arbetets

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.

syfte är att fler väljer bort alkohol helt, men även
att ge senare alkoholdebuter och minskad
alkoholkonsumtion.
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 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, utan brottmisstanke.
Kommentar: Här till höger ligger avsnittet
Drogperspektivet, flyttat från det tidigare
avsnittet

Drogperspektivet
Droganvändningen påverkar samhället och
medborgarna på många sätt och alkoholnormen
genomsyrar hela samhället. Därför behöver
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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 deras drogförebyggande insatser
och målsättningar. 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.
Aktörer
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.

Aktörer
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
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.

Forskning och utbildning
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.

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

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
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ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser.
Skolan ska förespråka drogfrihet och får aldrig
förutsätta att unga senare ska börja använda
alkohol eller andra droger.

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
Kommentar: Här till vänster är avsnittet Drogfria
Offentliga drogfria miljöer är en viktig
miljöer som bytt namn till Nyktra mötesplatser
komponent i att skapa bra förutsättningar för
och flyttats till ett avsnitt högre upp.
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 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. 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:
●

●

●

●
●

●

att samhället satsar tillräckligt med
resurser på förebyggande arbete i det
civila samhället
att det inte ska vara tillåtet för föräldrar
att bjuda sina minderåriga barn på
alkohol
att tvångsliknande drogtester mot unga
inte används om personen inte är
brottsmisstänkt
att drogfria förebilder ges utrymme och
lyfts fram
att all forskning inom alkoholområdet
utförs och finansieras av oberoende
aktörer utan ekonomisk vinning
att alkoholindustrin inte ges utrymme
att bedriva förebyggande arbete eller
påverka forskning eller utbildning

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
●

att samhället satsar tillräckligt med
resurser på förebyggande arbete i det
civila samhället
● att tvångsliknande drogtester mot unga
inte används om personen inte är
brottsmisstänkt
● att all forskning inom alkoholområdet
utförs och finansieras av oberoende
aktörer utan ekonomisk vinning
● att alkoholindustrin inte ges utrymme
att bedriva förebyggande arbete eller
påverka forskning eller utbildning
●

att alkoholperspektivet genomsyrar alla
politikområden så att hänsyn tas till
sociala aspekter och folkhälsa
● att alla berörda politiker är pålästa i
alkohol- och narkotikafrågor
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●

att alla barn och unga får en drogfri
uppväxt

●

att alla kommuner har uppdaterade
drogpolitiska program
● att utbildningsväsendet genomsyras av
ett omfattande drogförebyggande
arbete

Globalt

Globalt

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.

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
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 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.

Utvecklingshinder
Droger Alkohol och andra droger är hinder för
människors och samhällens utveckling, vilket
märks extra tydligt i utvecklingsländer. Sjukdom,
olyckor och sociala problem raserar människors
hela tillvaro liv och familjer drabbas hårt när
beroende gör att inkomster spenderas på
alkohol och andra droger istället för
basbehoven för överlevnad. Alkohol är en av de
främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död
i många av världens länder.
Turistdestinationer är inget undantag.
Turisters höga alkoholkonsumtion och
frånvaro av ansvarskänsla vid semestrar eller
andra former av resor får förödande
konsekvenser för lokalbefolkningen i landet.
Alkoholens roll i spridandet av HIV/AIDS, där
alkoholen bidrar både till att öka smittorisken,
sexuella risktaganden och förvärra
symptomen, är ytterligare ett exempel på hur
droger slår hårt mot samhällsutvecklingen.

Global alkoholindustri
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.

Global alkoholindustri
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
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Internationella organisationer och
marknader
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.
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.

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.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

●

●
●
●
●

att alkohol behandlas som en drog och
därmed ingår som ett problem i
folkhälsopolitiken
att alkohol behandlas som ett
utvecklingshinder i biståndspolitiken
att skattemedel aldrig subventionerar
alkohol eller alkoholproduktion
att folkhälsa står över ekonomiska
intressen och frihandelsavtal
att internationella
samarbetsorganisationer främjar en

Internationella organisationer och
marknader
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.
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.

●

●
●
●
●

att alkohol behandlas som en drog och
därmed ingår som ett problem i
folkhälsopolitiken
att alkohol behandlas som ett
utvecklingshinder i biståndspolitiken
att skattemedel aldrig subventionerar
alkohol eller alkoholproduktion
att folkhälsa står över ekonomiska
intressen och frihandelsavtal
att internationella
samarbetsorganisationer främjar en
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restriktiv drogpolitik

restriktiv drogpolitik
● att turismnäringen tar ansvar för att
alkoholkulturen i deras verksamhet
inte förs över på lokalbefolkningen
och/eller skadar närsamhället och
invånarna

Tillgänglighet och pris

Tillgänglighet och pris

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.

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 och monopol
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.
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.

Tillgänglighet och monopol
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 vars
fokus är ökad vinst vilket ofta sker genom
ökad försäljning vilket ligger långt ifrån
samhällets intresse av minskad
alkoholkonsumtion. Statligt monopol på
alkoholhantering är därför en bra metod för att
ta tillvara hela samhällets intressen istället för
ekonomiska särintressen. Idag har
Systembolaget monopol på detaljhandel av
alkohol. Liknande monopol ska återinföras 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. Sveriges medlemskap i
EU har försämrat möjligheterna för oss att
styra över vår egen alkoholpolitik. EU-länder
ska inte kunna försvaga andra länders
alkoholpolitik och vi får aldrig acceptera att
alkoholindustrin styr eller påverkar skatter,
införselkvoter eller marknadsföringsregler.
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Försäljning och kontroll
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.

Försäljning och kontroll
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.

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.

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 folkhälsopolitisk
hänsyn vid beslut om serveringstillstånd.
Näringslivets intressen får inte gå före alkoholoch folkhälsopolitiska mål.

Pris
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

Pris
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
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ifrån att göra idag.

ifrån att göra idag.
Marknadsföring
Marknadsföring av alkohol befäster den
alkoholkultur och alkoholnorm som finns
idag med konsekvensen att konsumtionen
bland unga ökar och alkoholdebuten
tidigareläggs. Därför ska all form av
marknadsföring av alkohol förbjudas, till
exempel reklam, produktplacering, sponsring
och kampanjer i samtliga kanaler. Alla
varianter av marknadsföring bidrar till en
glorifiering av alkohol. I Sverige är det
förbjudet med alkoholreklam i TV och radio
men lagen kringgås genom att sändningarna
sker från andra länder. Det är förbjudet att
koppla alkohol till bilkörning, social- eller
sexuellframgång eller att rikta reklam mot
minderåriga enligt gemensamma EU-regler
för marknadsföring. Alkoholindustrin
struntar i lagarna samtidigt som det saknas
effektiva medel för att se till att reglerna
efterföljs. Alkoholindustrins egna insatser
med att själva reglera sin egen
marknadsföring fungerar inte. Deras insatser
stjälper mer än det hjälper och skapar bara en
falsk trygghet av att lagarna följs.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
●
●

●

●
●
●

●

att tillgängligheten på alkohol ska
minskas och vara starkt begränsad
att skatten på alkohol höjs, med ett
långsiktiga målet att alkoholen bär sina
egna kostnader
att modellen för serveringstillstånd görs
om så att folkhälsopolitiska intressen
prioriteras
att alkoholservering inte sker efter
01.00
att 20-årsgräns för köp och konsumtion
av alkohol införs överallt
att Systembolagets
detaljhandelsmonopol bevaras, stärks
och försvaras samt innefattar
försäljningen av folköl
att monopol införs på partihandel,
import, export och produktion av
alkohol

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
●
●

●

●
●
●

●

att tillgängligheten på alkohol ska
minskas och vara starkt begränsad
att skatten på alkohol höjs, med det
långsiktiga målet att alkoholen bär sina
egna kostnader
att modellen för serveringstillstånd görs
om så att folkhälsopolitiska intressen
prioriteras
att alkoholservering inte sker efter
01.00
att 20-årsgräns för köp och konsumtion
av alkohol införs överallt
att Systembolagets
detaljhandelsmonopol bevaras, stärks
och försvaras samt innefattar
försäljningen av folköl
att monopol införs på partihandel,
import, export och produktion av
alkohol
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●

att alkoholhantering sker ansvarsfullt,
utan vinstintresse och med utbildad
personal
● att införselkvoter av alkohol reduceras

●

Stöd vid missbruk

att alkoholhantering sker ansvarsfullt,
utan vinstintresse och med utbildad
personal
● att införselkvoter av alkohol reduceras
● att tillsynsansvariga ges möjligheter
och verktyg för kontroll, uppföljning
och åtgärder
● att ett totalförbud på marknadsföring
av alkohol införs
● att nationella lagar kring
marknadsföring respekteras
● att självreglering aldrig ska ersätta
lagstiftning av marknadsföring av
alkohol
Stöd vid missbruk

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
förebygg- ande syfte minska användningen av
droger.

Så länge det finns droganvändande så kommer
det finnas missbruk och negativa
skadeverkningar orsakade av det. UNF menar att
ett liv i och nära ett missbruk inte är ett värdigt
och fritt liv. En human politik måste ha detta
total drogfrihet 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
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.

Stödresurser
Att ha någon i sin närhet med ett missbruk är
idag ofta förknippat med skuld och skam
vilket gör det till 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
För att samhället ska kunna leva upp till sitt
ansvar att erbjuda bra missbruksbehandling
krävs ökade resurser. Idag tvingas många som

Behandlingsgaranti
För att samhället ska kunna leva upp till sitt
ansvar att erbjuda bra missbruksbehandling
krävs ökade resurser. Idag tvingas många som
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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.

söker hjälp vänta länge på rätt 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
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 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.

Skadebegränsning
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 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.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

●
●

●
●

●

att missbruksvården utgår ifrån alla
människors rätt till ett nyktert liv
att alla som arbetar nära barn och unga
har kunskap om konsekvenserna av att
leva nära ett missbruk
att alla barn och unga som lever i
missbruksmiljö får det stöd de behöver
att alla som söker hjälp erbjuds
behandling direkt genom att en
behandlingsgaranti införs
att sprututbytesprogram och andra
former av skadebegränsning inte
används

●
●

●
●

●

att missbruksvården utgår ifrån alla
människors rätt till ett nyktert liv
att alla som arbetar nära barn och unga
har kunskap om konsekvenserna av att
leva nära ett missbruk
att alla barn och unga som lever i
missbruksmiljö får det stöd de behöver
att alla som söker hjälp erbjuds
behandling direkt genom att en
behandlingsgaranti införs
att sprututbytesprogram och andra
former av skadebegränsning inte
används

Andra droger
Alkohol är en laglig drog medan många andra
droger är olagliga – narkotikaklassade
nationellt eller genom internationella
fördrag – vad gäller bruk, försäljning och köp.
Till detta kommer nya syntetiska droger som
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har ruseffekt men som inte alltid hunnit
klassas som narkotika. I dagens samhälle, i
synnerhet bland unga, finns en glorifierad
och en mystifierad bild av vissa typer av
illegala droger och en okunskap om den
negativa påverkan drogerna har på individ
och samhälle. Detta har lett till en ökad
användning av vissa sorters droger.
Användandet måste bemötas med en saklig,
tydlig och kunskapsbaserad debatt. Utöver
det behövs kommunikation och utbildning
om skador samt effektiva åtgärder för att
utplåna bruket. Det är tydligt att legalisering
inte kommer minska droganvändning och att
ett starkt förebyggande arbete är det som
har effekt.
Att droger brukas är ett problem för hela
samhället och därför måste hela samhället
vara målgrupp för de informationsinsatser
och förebyggande åtgärder som görs. Den
kunskap som sprids måste vara saklig och
korrekt.
Familjeklassificering
UNF motsätter sig alla indelningar i lätta och
tunga droger då alla droger orsakar stora
skador på både individ och samhälle. Allt bruk
och försäljning av narkotika bör förbli
olagligt för att hålla nere användandet och
därmed skadeverkningarna.
Det dyker löpande upp nya syntetiska
preparat som ofta säljs på nätet, vilket i
folkmun slarvigt kallas nätdroger. Innan de
narkotikaklassas är de lagliga trots att de
orsakar lika mycket skada som redan
narkotikaklassade preparat. För att
underlätta arbetet med att narkotikaklassa
syntetiska preparat ska de familjeklassas. Det
innebär att exsisterande preparat och
preparat som ännu inte finns på marknaden
som är släkt med varandra (alltså har
liknande molekyluppsättningar) alla blir
narkotikaklassade samtidigt och därmed
olagliga.
Läkemedelsbehandling
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Alkohol och många andra droger användes
från början som läkemedel men övergick
sedan till rena berusningsdroger. Att
använda droger som en del av sjukvården är i
sig inte fel och därför bör droger
fortsättningsvis kunna användas till detta.
Narkotikaklassad medicin som är ordinerad
av läkare ska vara laglig så länge den håller sig
inom läkares ordination och läkarna följer de
riktlinjer som finns. Utskrivningen av
narkotikaklassade läkemedel måste ske
ansvarsfullt. Kontroll och tillsyns måste
utövas för att säkerställa att rätt person får
rätt dos av rätt preparat samtidigt som total
drogfrihet för varje individ alltid måste vara
det primära målet.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
•
•
•

•

Att alla sorters narkotika ska fortsätta
vara förbjudet
Att syntetiska droger
familjeklassificeras
Att unga får ta del av pålitlig och
relevant information om drogers
skadliga effekter på individ och
samhälle
Utskrivningen av narkotikaklassade
läkemedel ska ske ansvarsfullt

171

Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

Program- och Stadgeutskottets yttrande om förbundsstyrelsens
förslag nr 3 Drogpolitiskt program
Program- och Stadgeutskottet yrkar bifall på förbundets förslag på det drogpolitiska
programmet med några ändringar.
Utskottet anser att förslaget till det drogpolitiska programmet stämmer överens med UNFs
ståndpunkt som organisation. Ändringarna som utskottet föreslår öppnar upp för en
diskussion om behandlingsmetoder inom missbrukarvården, både internt och externt.
Utskottet har även föreslagit språkliga ändringar för att förtydliga UNFs ståndpunkt i
programmet.
Program- och Stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
att

ändra stycket om skadebegränsning enligt attsatserna i motion nr 1,

att

ändra stycket ” inte ska vara tillåtet för vuxna att bjuda minderåriga barn på
alkohol” till ”inte ska vara tillåtet för vuxna att erbjuda minderåriga på alkohol”,
samt

att

anta förbundsstyrelsens förslag på drogpolitiska program med ovanstående
ändringar.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 4 och
Riksstyrelsens förslag nr 3 Tobakspolicy
(12)
2001 antogs en tobakspolicy som reviderades 2003. Under mandatperioden har det arbetats
fram en rörelsegemensam tobakspolicy och utöver detta har förbundsstyrelsen beslutat att
utöka den med några förbundsspecifika regler som gäller alla UNF:are oavsett om det är ett
UNF-arrangemang, rörelsegemensamt arrangemang eller representation.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta den rörelsegemensamma Tobakspolicy för IOGT-NTO-rörelsen, samt

att

anta UNF:s förbundsregler.
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Tobakspolicy för IOGT-NTO-rörelsen
För drogfrihet
I IOGT-NTO-rörelsen arbetar vi för drogfrihet. Som droger definierar vi medel som är
berusande, beroendeframkallande och giftiga. Det är såväl de politiska, medicinska som
sociala effekterna av drogbruket som ligger till grund för vårt engagemang.
Tobak och medlemslöftet
Eftersom tobak per definition inte är en drog har IOGT-NTO-rörelsen valt att inte likställa
tobak med alkohol och narkotika i medlemslöftet. Inget av de fyra förbunden ställer krav om
vuxna medlemmars personliga ställningstagande mot tobak, men organisationens verksamhet
strävar efter att vara helt tobaksfri.
För att undvika att deltagarna utsätts för tobakens negativa effekter eller påverkas att själva
bruka tobak är IOGT-NTO-rörelsens arrangemang alltid tobaksfria. Därför sker ev. bruk av
tobak på anvisad plats avskild från övrig verksamhet.
Som tobaksbrukare är det viktigt att tänka på förebildsfrågan för IOGT-NTO-rörelsens
medlemmar.
Specifika förbundsregler
Varje förbund inom IOGT-NTO-rörelsen kan också anta regler som utöver denna
rörelsegemensamma tobakspolicy mer specifikt anger bestämmelser inom den egna
organisationen.
UNF:s förbundsregler
UNF har förutom den rörelsegemensamma tobakspolicyn specifika förbundsregler som gäller
alla UNF:are på UNF-verksamhet, rörelsegemensamma arrangemang och samarrangemang
med andra organisationer. Ledare och andra med ansvar för verksamheten ska se till att
deltagare känner till tobakspolicyn och att den följs. Deltagare som bryter mot tobakspolicyn
kan skickas hem på egen bekostnad.
Utom synhåll
För att bli en tobaksfri organisation sker UNF:ares eventuella bruk av tobak utom synhåll från
verksamheten. Detta gäller särskilt om det finns en anvisad plats för tobaksbruk som inte
uppfyller detta krav.
Representation
Alla medlemmar och anställda inom UNF ska vara tobaksfria när de företräder UNF.

174

Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

Program- och Stadgeutskottets yttrande om förbundsstyrelsens
förslag nr 4 och riksstyrelsens förslag nr 3 Tobakspolicy
Program- och Stadgeutskottet yrkar i stort sett bifall på riksstyrelsens förslag på en
rörelsegemensam tobakspolicy med UNFs förbundsregler.
Utskottet anser att det nya förslaget inte skiljer sig särskilt mycket från den nuvarande
tobakspolicyn då den enda skillnaden är att den är gemensam för de fyra förbunden.
Program- och Stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
att

ändra andra meningen under ”Tobak och medlemslöftet” i andra stycket till
”Därför sker eventuellt bruk av tobak utom synhåll från övrig verksamhet.”,

att

i andra stycket lägga till ”Den ska göras känd i organisationen.”,

att

med dessa ändringar anta den rörelsegemensamma tobakspolicyn, samt

Övriga förbunds motsvarande utskott föreslår detsamma.
Program- och Stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
att

anta UNF:s förbundsregler.
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Motion nr 1 Sprututbyte (20a)
Sprutbyte (sprututbytesverksamhet) är en verksamhet där använda sprutor och kanyler byts
ut mot nya, oanvända, i syfte att förebygga spridning av HIV-infektion och andra blodburna
infektioner bland personer som missbrukar narkotika. Sprututbytesverksamhet skall enligt
lag bedrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan motiveras för vård och behandling.
Inom Nykterhetsrörelsen finns det på många håll ett starkt motstånd mot
sprututbytesverksamhet, till exempel såsom beskrivet i UNF:s drogpolitiska program:
“Samhället ska därför inte använda enkla och billiga åtgärder för att lindra symtomen, utan
behandla grundproblemet, drogberoendet. [...] Exempel på sådana insatser är utdelning av
sprutor eller långvariga substitutionsbehandlingar.” (sida 29)
Jag tycker att det är hög tid att slå hål på myterna och ta de vetenskapliga beläggen på allvar.
Sprutbyte motverkar smittspridning, ökar inte antalet narkomaner och skapar en helt ny
kontakt mellan vården och missbrukare som inte annars hade funnits. Verksamheten gör att
många sprutnarkomaner som annars aldrig kommit i kontakt med vården nu gör det.
Verksamheten utformas för att motivera vård och behandling, och många missbrukare väljer
också att genom verksamheten söka hjälp för sitt missbruk. I Sverige har
sprututbytesverksamhet förekommit i Malmö och Lund sedan 80-talet. I Kalmar inleddes
verksamhet förra året, och år kommer verksamhet att starta även i Stockholm. Det rör sig åt
rätt håll, men jag vill se mer.
Som en av Sveriges största ungdomsorganisationer, och den förmodligen mest inflytelserika
vad gäller drogpolitiska frågor, ser jag att UNF har en stark roll i detta. UNF har makten att
påverka, och makten att skifta opinionen. Bevisen för de positiva effekterna med sprutbyte går
inte längre att ignorera. Det är oerhört tråkigt att se nykterhetsrörelsen så negativt inställd, då
flera andra stora aktörer, däribland Världshälsoorganisationen WHO, FN:s HIV-program
UNAIDS, Internationella röda korset och Världsbanken ställer sig bakom arbetet med
sprututbyte, då de har sett att det är en effektiv metod, både för att förebygga HIV och Hepatit,
men även för att hjälpa missbrukare till ett bättre, mer värdigt liv, fritt från belastningen av
droger.
Även i Sverige finns många positiva erfarenheter, i en utredning av socialdepartementet på
begäran av regeringen läggs förslaget att ”Sprututbytesverksamhet vid injektionsmissbruk ska
vara tillgängligt i hela landet där det föreligger ett behov av sådan verksamhet, i syfte att
minska riskbeteende och smittspridning, samt motivera personer med injektionsmissbruk till
behandling.”
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Jag föreslår därför kongressen besluta
att

UNF:s drogpolitiska program ändras från:
“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 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.”
till:
“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. Att se till att
få missbrukare in i vården bör vara högt prioriterat, och det ska vara en
självklarhet att vi har en human och väl fungerade missbruksvård.”

att

punkten “att sprututbytesprogram och andra former av skadebegränsning inte
används” stryks från det drogpolitiska programmet.

Gustav Bylund

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 1 Sprututbyte
Motionären vill förnya och slå hål på myter om sprututbyten. En debatt som
förbundsstyrelsen välkomnar men motionsförfattaren faller tyvärr i fällan själv. Styrelsen vill
börja med att hänvisa till goda resonemang under skadebegränsning i drogpolitiska
programmet men också trycka på tre viktiga perspektiv.
Först beskriver motionären att sprututbyten ”skapar en helt ny kontakt mellan vården och
missbrukare som inte annars hade funnits.” Det kan stämma på en plats där man annars inte
har någon satsning, men att sprututbyten skulle vara en kontaktskapande innovation utan
alternativ är inte sant. Bland annat i Västra Götalandsregionen generellt och Göteborg i
synnerhet har man kontaktskapande satsningar utan sprututbyten som visat sig väl fylla
samma syfte
Vidare skriver motionären om att ”ta de vetenskapliga beläggen på allvar” något som förstås är
viktigt. Däremot är det inte en sådan entydig bild som vetenskapen ger. I Sverige har ingen
stark effekt kunnat beläggas vetenskapligt.
Till sist tycker förbundsstyrelsen att ett viktigt argument är att sprututbyte måste förstås som
en skadebegränsande åtgärd. Till sin natur innebär skadebegränsning att vi underlättar och
accepterar missbruk och bara försöker lindra situationen något. Denna form av politik är ett
första steg i att ge upp. Det är ett politiskt ledarskap och en signal förbundsstyrelsen inte tror

177

Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

samhället, missbrukare eller medmänniskor ska stå för. Drogfriheten måste vara
utgångspunkt för UNF:s syn på all behandling.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 1
Sprututbyte
Program- och Stadgeutskottet yrkar bifall på motion nr 1 då utskottet anser att det vore nyttigt
att öppna upp för en diskussion om olika behandlingsingångar.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.
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Motion nr 2 Drogliberala artister vid UNFarrangemang (20b)
Vid föregående kongress uppträdde artisten ”General Knas”. Artisten i fråga är drogliberal och
har år 2011 marknadsfört sin cannabislegaliseringsivrande singel ”12/12″ genom att skicka den
tillsammans med hampafrön till pressen (se DN.se, ”General Knas skickar hampafrön till
pressen”, 2011-08-24). Drogliberaler och drogprofitörer av alla de slag (men dock ej
drogbrukare) är våra svurna fiender. Artister med sådan inställning är onekligen synnerligen
usla föredömen för nyktra ungdomar, och UNF:s pengar bör inte gå till dem och deras droger,
hur bra deras musik än skulle vara.
Vi yrkar därför, i första hand, att kongressen beslutar
att

alla föreningar och distrikt, samt förbundet nationellt, förbjuds att anlita någon
artist som offentligt har förespråkat legalisering av cannabis eller andra illegala
droger, och inte offentligt tagit tillbaka detta,

i andra hand, att kongressen som riktlinje uttalar
att

drogliberala artister inte bör anlitas vid någon UNF-verksamhet

I övrigt vill vi anmärka, att det är olyckligt om artister under UNF-arrangemang tillåts spela
politisk musik, som, även om den inte strider mot IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och
program, uttrycker extrema åsikter som skäligen inte kan delas av den närvarande
medlemsmajoriteten. Detta är emellertid ingenting vi är beredda att lägga något förslag om,
men det står förstås andra fritt att med anledning av vårt påpekande komma med konkreta
förslag.
UNF 6281 Opposition – nykterhet eller döden!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 2 Drogliberala
artister vid UNF-arrangemang
Förbundsstyrelsen kan hålla med motionärerna om att det finns artister som är mer eller
mindre lämpliga att bjuda in till ett UNF-arrangemang. Däremot tycker förbundsstyrelsen att
en form av kulturell censur där föreningar och distrikt blir styrda i vilken typ av artister de kan
anlita är fel väg att gå. Att dessutom säga att meningsmotståndare inte ska kunna vara
inbjudna på UNF-arrangemang är trist. Det är roligt när olika åsikter ska mötas och andra kan
få inblick i hur UNF och den nyktra livsstilen. Förbundsstyrelsen tycker att arrangörer ska ges
förtroendet att besluta om detta själva.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 2
Drogliberala artister vid UNF-arrangemang
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 2 då utskottet anser att det ska vara
upp till distrikten och föreningarna att bestämma vilka som är lämpade att medverka på
arrangemang.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion nr 3 Rökning (20c)
Rökning anser vi är ett oskick från ondskans makter (Satan, demoner, bjarnare eller vad man
nu vill kalla dem). ”Ungefär lika många personer i Sverige dör av passiv rökning som av
trafikolyckor” anger Cancerfonden. Trots detta kunde man bevittna UNF:are som rökte på
kongressområdet under föregående kongress. Sådant kan inte få förekomma, och är i strid mot
gällande tobakspolicy.
Vi yrkar att kongressen beslutar
att

ingen medlem får röka tobak inom synhåll från all UNF-verksamhet

att

överträdelser mot tobakspolicyn skall leda till att den överträdande medlemmen
får en skriftlig varning på posten från det organ som hållit i den verksamhet där
överträdelsen har ägt rum, samt

att

UNF:s tobakspolicy tydligt skall anslås vid alla förbunds- och
distriktsarrangemang

UNF 6281 Opposition – giftfrihet eller döden (bokstavligt talat)!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 3 Rökning
Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om att tobaksbruk inte hör hemma i UNF och 2001
antogs en tydlig tobakspolicy. Till denna kongress lägger förbundsstyrelsen ett förslag på en ny
rörelsegemensam tobakspolicy med specifika förbundsregler för UNF och därmed anses två
av att-satserna besvarade. Att skicka skriftliga varningar om överträdelse av tobakspolicyn tror
vi har liten effekt, är administrativt tungt och inte är i linje med hur styrelsen ser på utövande
av gott ledarskap. Ty det är rökning i sig och inte själva tobaksbrukarna vi vill motverka.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

anse att-sats ett och tre besvarade, samt

att

avslå motionens andra att-sats.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 3
Rökning
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 3 andra attsats då utskottet anser att
det blir en kostsam och tidskrävande insats för våra distrikt och föreningar.
Utskottet anser attsats 1 och 3 besvarade med både den nuvarande tobakspolicyn och den
förslagna rörelsegemensamma tobakspolicyn.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
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att

anse att-sats ett och att-sats tre besvarade, samt

att

avslå motionens andra att-sats.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 5 UNF:s
bildningssystem (13)
Bakgrund
Nykterhetsrörelsen har en lång och stolt tradition av folkbildning och inom UNF har detta
arbete konkretiserats i form av ett bildningssystem. Inför förra kongressen genomförde
förbundsstyrelsen en bildningsutredning för att se över hur UNF strategiskt och ideologiskt
arbetade med bildning. Utifrån denna utredning föreslogs ett kraftigt reviderat
bildningssystem som bland annat tydligt slog fast bildningens ideologiska förankring och
skapade en ny form av utbildningar på uppdrag av förbundet. Det nya bildningssystemet
antogs på kongressen i Åre 2011.
Erfarenheter och lärdomar
Sedan förra kongressen har förbundsstyrelsen arbetat med att förverkliga bildningssystemet.
Alla delar är ännu inte på plats och det kommer ta flera år innan systemet landar helt men
redan nu kan vissa slutsatser dras. Förbundsstyrelsen har utvärderat bildningssystemet och
anser att grundprinciperna som slogs fast på förra kongressen fortfarande håller men att det
finns vissa justeringar som kan göras för att bildningssystemet ännu bättre ska kunna bidra till
ett starkare och kunnigare UNF.
Förslag på förändringar
Förutom språkliga ändringar och omstruktureringar för att öka tydligheten föreslår
förbundsstyrelsen några större förändringar.
Minska kravet på antalet Specialister
Att kräva en Specialist per område och termin minskar flexibiliteten och tar inte hänsyn till att
vissa utbildningar kan ha större aktualitet och intresse vissa terminer. Förslaget är att minska
minimikravet till en per område och år.
Byta ut Ledaren mot FöreningsStyrelseSamlingar (FSS:er)
Ledaren var en tänkt utbildning som aldrig riktigt fått fäste. Istället har många distrikt valt att
arrangera FöreningsStyrelseSamlingar (FSS:er) som till viss del täcker samma behov. Dessa
utbildningar är en viktig och uppskattad del i arbetet med att stärka föreningarna och förslaget
är att byta ut Ledaren mot FSS:er i bildningssystemet.
Lägga till del om Nykterhetsrörelses Bildningsverksamhet (NBV)
Vårt studieförbund NBV och den folkbildningsverksamhet som UNF kan bedriva i samarbete
med dem är en viktig del av UNF:s bildningsarbete. Därför föreslås en ny del om NBV som slår
fast att vi ska genomföra folkbildning på alla nivåer inom UNF i samarbete med NBV.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta UNF:s reviderade bildningssystem.
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Bildningssystem
Inledning
UNF är en folkrörelse som präglas av tydliga folkbildningsideal. Det innebär att medlemmar
ska kunna förverkliga sina idéer; gå från idé till verklighet. Idealet utgår också ifrån att
ambitionen är och ska vara hög. UNF ska lyfta sina medlemmar och med det låta dem växa,
både i sig själva och i sin förmåga.
Ur UNF:s vision har ett bildningsuppdrag hämtats och formulerats. Detta tillsammans med
några principer och en värdegrund för folkbildning utgör grunden för allt bildningsarbete som
UNF bedriver.
Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.
Vision
UNF:s vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger.
Bildningsuppdrag
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.
Folkbildningens värdegrund
Utifrån tre viktiga perspektiv definieras UNF:s syn på folkbildning.
Mötet
Folkbildning uppstår i ett möte mellan människor som tillsammans skapar bildning. Mötet
uppstår i sin tur ur frivillighet och tar sin utgångspunkt i övertygelsen om varje människas
egen förmåga att bidra till en social, gemensam och individuell utveckling. Folkbildning är
föränderlig och skiftande över tid; motsatt idén om att det finns ett fast facit.
Jämlikheten
Folkbildningen bygger på en jämlik syn på människan där varje individs kompetens tas tillvara.
Något som tar sig uttryck i att deltagare använder sin reella möjlighet att påverka innehåll och
arbetssätt; motsatt en auktoritär utbildning.
Kunskapen
Folkbildningen skapas i en sammansättning av teoretisk, erfarenhetsmässig och praktisk
kunskap. Synen på kunskap är att den är föränderlig och beroende av deltagares olika
erfarenheter, perspektiv och värderingar; motsatt en statisk syn på kunskap.
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Folkbildningens värderingar ska genomsyra all verksamhet, som därmed ingår i UNF:s
folkbildningsarbete, i syfte att uppnå vårt bildningsuppdrag.
Principer för UNF:s bildningsverksamhet
UNF:s bildningsverksamhet tar sin utgångspunkt ur olika principer.
Medlemmens utveckling i fokus
UNF:s bildningsarbete motiveras genom bildningsuppdraget. Där finns 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.
Skilt från formell utbildning
UNF:s bildningsarbete ska i första hand ses som något som är särskilt från den formella
utbildning som finns i grund-, gymnasie-, och högskola. UNF:s bildningsarbete står för andra
värderingar och ska därför beskrivas och bedrivas utan att förknippas med skolan. UNF
undviker därmed ord som påminner om formell utbildning, som exempelvis ”kurs” och
”lektion”. Istället strävar vi efter att använda begrepp och metoder som tydligare relaterar till
UNF:s idéer om folkbildning, som exempelvis ”cirklar” och ”bildning”.
Frihet i skapandet
UNF tror att bildningens innehåll inte bara kan läsas in, utan att 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.
UNF:s bildningssystem
Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att UNF som rörelse ska kunna 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.
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Bild över UNF:s bildningssystem

Förenings- & distriktsnivå
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:s
uppbyggnad, ideologi och olika verksamhetsområden. En viktig del är att deltagarna
diskuterar vad UNF är och har varit, både för sig själva och för samhället, och får en förståelse
för varför UNF finns.
UNF:aren - Avancerad
En uppföljningsutbildning av UNF:aren för den som vill lära sig mer. Utbildningen knyter an
till kunskaperna deltagarna fick på UNF:aren och låter deltagarna fördjupa sig i UNF:s
verksamhetsområden, ideologi och organisationsuppbyggnad. Utbildningen knyter också an
till ledarskap och arrangörskap. Syftet är att deltagarna ska få utforska UNF och hitta hur de
vill utveckla sitt fortsatta engagemang inom UNF.
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FöreningsStyrelseSamling (FSS)
FSS:er har som syfte att ge medlemmar i föreningsstyrelser de verktyg de behöver för att
utföra sitt uppdrag och skapa eller utveckla bra föreningsverksamhet. Deltagarna får kunskap
om styrelsens ansvar och arbetssätt samt ges förståelse för förening som metod. De ges även
möjlighet att reflektera över och utveckla sin och UNF:s syn på formellt samt informellt
ledarskap.
Egna koncept
Distrikt och föreningar har stor frihet att arrangera egenanpassade koncept för att skapa
bättre och mer medlemsrelevant bildningsverksamhet. Exempel kan vara att samverka med
andra organisationer eller att ha andra än UNF:are som målgrupp.
På uppdrag av förbundet
Specialisten - socialt, förebygg, drogpolitik och globalt
Ger djupare kunskap och praktiska exempel från ett av UNF:s verksamhetsområden. 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.
Folkbildaren
En utbildning där deltagarna får 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 utforska begreppen
arrangörskap, ledarskap och entreprenörskap. Utifrån UNF:s ledarsyn, bildningssystem och
bildningssyn tillåts deltagarna reflektera över och applicera sin syn på bildning.
Genomförande och ansvarsfördelning
För att säkerställa att Specialisterna och Folkbildaren genomförs har förbundet i uppdrag att
se till att dessa utbildningar arrangeras vid intresse och behov men minst en per område och
år. Utbildningarna ska ske på uppdrag av förbundet, men arrangeras av distrikt, föreningar och
medlemmar. Detta genomförs genom en utlysning där medlemmar, föreningar och distrikt får
söka om att arrangera utbildningar med ett främst regionalt upptagningsområde. I detta
arbete ska förbundet tillhandahålla tillräckliga resurser och vara stöd för genomförande, men
ansvaret delegeras till arrangörerna.
Förbundsnivå
Höjdaren - inom våra områden
UNF:s högsta utbildning inom socialt, förebygg, drogpolitik och globalt. Höjdarna anordnas av
förbundet. Varje utbildning genomförs med tre steg under en termin. För att få gå
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utbildningen ska personen ha genomgått Specialisten inom samma område eller ha
motsvarande erfarenheter. Utbildningen ska både relatera till och bjuda in forskarvärlden
samt göra nedslag i praktiken och se verksamhet i verkligheten.
Utbildningarna genomförs en per termin, roterande så att varje område kommer tillbaka efter
två år.
Förbundsarrangerade samlingar
För att stimulera förbundets utveckling och stärka olika förtroendevalda i sina roller anordnar
förbundet återkommande följande samlingar:
•

Distriktsstyrelsesamlingar - varje år ordnas samling för distriktsstyrelser.

•

Förbundssamlingar
- årligen ordnas en samling för att diskutera frågor som är
intressanta för att utveckla UNF som förbund.

•

Distriktsordförandesamlingar
- genom ett nätverk hålls DO-samlingar.

•

Distriktskassörssamlingar
- genom ett nätverk hålls DK-samlingar.

Kamratstödsresa
Kamratstödsresor 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. Förbundet genomför
årligen en kamratstödsresa som sträcker sig över julhelgen.
Övriga delar i systemet
Samlingar
En samling definieras av att uppgiften den fyller är att skapa en mötesplats och kontaktyta för
medlemmar som har liknande utmaningar, situationer 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 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.
UNF avsätter varje år medel för att samlingar på eget initiativ ska kunna ordnas av såväl
medlemmar som föreningar eller distrikt för att uppmuntra samlingar som metod.
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet - NBV
NBV är UNF:s och nykterhetsrörelsens egna studieförbund och en viktig samarbetspartner i
folkbildningsarbetet. UNF:s medlemmar kan genom NBV genomföra studiecirklar,
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kulturprogram och annan folkbildning. Dessa samarbeten syftar till att ge UNF resurser i form
av till exempel hjälp med lokaler, material, utbildningar och andra former av stöd samtidigt
som det stärker NBV och deras möjlighet att arbeta för nykter folkbildning. När medlemmar,
föreningar och distrikt genomför folkbildning som faller inom NBV:s verksamhetsområde ska
denna därför göras i samarbete med NBV.
Microbildning
Förbundet ska se till att det finns en databas med möjliga pass inom våra utbildningar och
öppna upp det för spridning. Den som genomför bildningsverksamhet kan fritt använda och
komponera de delar den vill och de ska ses som inspiration i att skapa bra verksamhet. En
“modul” är ett pass som kan ta ca 1-2 timmar att genomföra. Genom att kombinera flera
moduler kan arrangörerna själva skapa en specialanpassad bildningshelg.
Generell standard
Förbundet ska upprätta en generell standard för utbildningar som genomförs inom
förbundets ramar. I detta innefattas bland annat långsiktig tidsplanering och kontinuitet,
gemensam informationsspridning, standardiserad utvärdering samt verktyg för ledare och
arrangörer. Den generella standarden ska ses som ett ideal och verktyg för att skapa
högkvalitativ bildning inom UNF.
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Program- och Stadgeutskottets yttrande om förbundsstyrelsens
förslag nr 5 UNF:s bildningssystem
Program- och Stadgeutskottet yrkar bifall på förbundsstyrelsens förslag på UNFs
bildningssystem då utskottet anser att förändringarna som förbundsstyrelsen förslår gynnar
UNF som organisation.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla förbundsstyrelsens förslag på bildningssystem i sin helhet.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 6 Riktlinjer
för fördelning av verksamhetsutvecklare
(14)
2011 antogs ett fältkonsulentsystem där vi återgick till att alla distrikt fick tillgång till en
fältkonsulent i någon form. Resultatet blev totalt 17 tjänster varav 16 tjänster fördelade på 18
distrikt med hel- till halvtider samt 1 tjänst fördelad på 5 distrikt, en så kallad flygande
fältkonsulent. Samtidigt fick förbundsstyrelsen ett uppdrag att utreda syftet med anställd
personal vilket är grunden för vårt förslag.
Förbundsstyrelsens utvärdering av fältkonsulentsystemet utgår ifrån flera samtal med
företrädare från landet, diskussion med FS-faddrar, samtal med fältkonsulenter och med
ansvarig personal på kansliet. Detta tillsammans med de diskussioner som förbundsstyrelsens
utvärderingsgrupp gör att vi landar i att vi vill göra stora förändringar i hur frågan om anställda
i landet hanteras av kongressen.
Vi har skapat ett förslag som är mer flexibelt för distrikten. Vi ger mer makt till kongressen på
ett strategiskt plan om hur fördelningen av anställda i landet ska se ut och förbundsstyrelsen
får en verkställande roll utifrån de beslut kongressen fattar.
Syftet med personal i landet är vår utgångspunkt för förslaget som svarar på varför och till vad
vi har personal anställd i landet. I texten kring ansvarsfördelning är grunden densamma som
tidigare år, förbundsstyrelsen är ansvarig för arbetsgivning och distrikten för uppdragsgivning.
En hel del i text har dock tagits bort jämfört med tidigare år eftersom vi upplevt att det varit
skrivet på en detaljnivå. Nu är texten mer övergripande där tolkningar utifrån de situationer
som kommer upp behöver göras av förbundsstyrelsen.
Vi har valt att byta namn på tjänsterna från fältkonsulenter till verksamhetsutvecklare
eftersom det tydligare förklarar vad tjänsten går ut på, både för interna och externa
sammanahang. Den stora skillnaden med detta förslag jämfört med tidigare år handlar alltså
om att kongressen inte längre tar beslut om vilka distrikt som ska ha personal hos sig utan
istället tar beslut om ramar där fördelningsprinciper, budgetutrymme (alltså antal tjänster)
och hur processen vid beslut om fördelningen av verksamhetsutvecklare ska fungera.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta förslaget om Riktlinjer för fördelning av verksamhetsutvecklare,

att

fastställa att Riktlinjer för fördelning av verksamhetsutvecklare gäller från 1 mars
2014

att

nuvarande fältkonsulentsystem förlängs till 28 februari 2014
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Riktlinjer för fördelning av verksamhetsutvecklare
Inledning
UNF är en organisation som bygger på lokala medlemmars engagemang och en resurs till detta
är verksamhetsutvecklarna. Utgångspunkten är att UNF ska skapa trygga anställningsformer
för vår personal och att distrikten ska ha mycket inflytande över hur dessa resurser tas till vara.
I Riktlinjer för fördelningen av verksamhetsutvecklare regleras:
-

Syfte med verksamhetsutvecklare
Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och uppdragsgivare
Fördelningsprinciper
Processen för hur fördelningen kan och får ändras

Syfte med verksamhetsutvecklare
Fördelningen av verksamhetsutvecklare utgår ifrån några syften om varför och till vad vi har
anställda lokalt i landet. Dessa är:
Stöd till styrelsen
Verksamhetsutvecklaren ska stödja distriktsstyrelsen, som individer och grupp, i ett gott
utvecklingsarbete av den lokala verksamheten.
Utveckla verksamhet
Verksamhetsutvecklaren ska möjliggöra medlemskap i UNF för många unga. Arbetet innebär
att förverkliga det engagemang och de verksamhetsidéer som medlemmar har med målet att
distrikten ska bli större och starkare.
Upprätthålla gynnsamma relationer
Verksamhetsutvecklare står för stabilitet i distriktet och är en kontaktyta för långsiktiga
relationer mellan UNF och viktiga samarbetsaktörer. IOGT-NTO-rörelsen och bidragsgivare
är prioriterade.
Ansvarsfördelning mellan arbetsgivaren och uppdragsgivare
Arbetsgivare
UNF:s förbundsstyrelse är arbetsgivare och är därmed ansvarig för rekrytering, arbetsledning,
utbildning samt administration. Detta innebär att de ansvarar för löner, sjukskrivningar,
tjänstledighet, utvecklingssamtal och ser till att de anställda får relevant utbildning för att
kunna utföra sitt jobb.
Arbetsgivaren har det ekonomiska och juridiska ansvaret för UNF:s verksamhetsutvecklare
och har därmed det formella ansvaret att anställa och skriva avtal. Arbetsgivaren är ansvarig

193

Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

för rekryteringsprocessen som genomförs tillsammans med distrikten genom god dialog där
målet är att komma överens. Om en tjänst ska avslutas ska dialog föras med det berörda
distriktet.
Uppdragsgivare
Distriktens engagemang är avgörande för att resursen ska tas till vara på optimalt.
Distriktsstyrelserna är verksamhetsutvecklarens närmaste kontakt och har en stor påverkan
på de anställdas förutsättningar och välbefinnande. Detta uppnås bland annat genom att
uppdragsge verksamhetsutvecklaren, vilket i praktiken innebär att garantera att
verksamhetsutvecklaren har arbetsuppgifter. Vid bristfällig uppdragsgivning ser
förbundsstyrelsen till att resursen ändå används genom att själv ge uppdrag.
Förbundsstyrelsen ansvarar tillsammans med distrikten för att skapa förutsättningar för att
distrikten ska kunna uppdragsge på ett bra sätt.
Majoriteten av arbetsdagarna disponeras av distrikten men cirka 10 dagar kan användas till
specifika satsningar eller rörelsesamarbeten som gynnar organisationen som helhet. Detta
sker i samråd med distrikten.
Fördelningsprinciper
Målet för de personella resurserna i landet är att de ska nyttjas så produktivt som möjligt för
att UNF ska växa och utvecklas. Utgångspunkten är därför att skapa den bästa lösningen för
organisationen som helhet och inte för enskilda distrikt. Utökade resurser i ett distrikt innebär
inte per automatik minskade resurser i ett annat distrikt.
UNF:s förbundsstyrelse ska vid fördelningen av verksamhetsutvecklare utgå från följande
grundförutsättningar
•

Inget distrikt ska ha mer än en än heltidstjänst

•

Inget distrikt ska vara helt utan verksamhetsutvecklare

För att avgöra hur fördelningen av tjänster kommer se ut ska förbundsstyrelsen göra en analys
av historien, nutiden och framtiden för att på så sätt bedöma distriktens behov och
utvecklingspotential utifrån följande parametrar:
•

Drivkraften – detta innebär stabilitet och engagemang från medlemmarna samt en vilja
att utveckla distriktet

•

Betalande medlemmar – detta innebär verksamhetsutvecklare per betalande medlem

•

Verksamhetsomfattning – detta inkluderar bland annat föreningsverksamheten,
utbildningar som genomförs i distriktet, rörelsesamverkan och studietimmar hos NBV
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Processen för hur fördelningen kan och får ändras
Hur många tjänster som finns till förfogande beslutas i budgeten som sätts av kongressen
vartannat år. Utifrån de fördelningsprinciper som kongressen fastställer beslutar
förbundsstyrelsen om en fördelning på förbundsstyrelsemötena i september.
Processen innehåller följande delar:
•

Beredning – informationsinsamling, analys och dialog med distrikten. Maj – aug.

•

Beslut – beslut utifrån fördelningsprinciper. Förbundsstyrelsens möte i september

•

Omställning – Förhandling med facket och omfördelning samt eventuell rekrytering
eller avslut av tjänster. Okt – feb.

•

Verkställande – Fördelningen träder i kraft ungefär sex månader efter att
förbundsstyrelsen fattat beslutet.
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Framtidsutskottets yttrande om förbundsstyrelsens förslag nr 6
Riktlinjer för fördelning av verksamhetsutvecklare
Då förbundet har ansvar för fördelningen av verksamhetsutvecklare kan behovet anpassas på
ett bättre sätt. Vi anser även att fördelningskriterierna är rimliga.
Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
att

bifalla förbundsstyrelsens förslag i sin helhet.
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Motion nr 4 Ständig utveckling (20d)
UNF är antagligen en av världens häftigaste organisationer. Finns det någon annan
organisation där ungdomar får vara med och bestämma om verkligen allt? Där varje enskild
förening helt själv får bestämma precis vad de håller på med. Där alla får delta med sina idéer
på sina villkor. Där det är de ideella medlemmarna själva som helt och hållet skapar den
organisation de själva vill ha. Vad vi vet finns det bara UNF som lyckas med allt detta.
Ständig utveckling
För att fortsätta vara världens häftigaste krävs utveckling. Det måste dyka upp nya idéer,
skapas nya metoder och hittas nya arbetssätt. För att kunna utvecklas krävs också att de
erfarenheter och lärdomar som organisationen samlar på sig används. I vårt distrikt har vi haft
tillgång till en fristående arbetsgrupp eller utvecklingsgrupp som tills nu finansierats av
externa projektmedel. Med hjälp av denna grupp har möjligheten funnits att utveckla saker
som vi ideella inte riktigt har tid, ork eller möjligheten att göra. I gruppen finns en bra
blandning av lång rörelseerfarenhet, blandade kunskaper, ett flöde av nya idéer och ett stort
engagemang.
Sprida nyttan
Den nytta distriktet har fått ut, och hela tiden får ut, av utvecklingsgruppen tror vi skulle passa
även övriga distrikt. Därför anser vi nu att denna grupp borde komma hela UNF-Sverige
tillgodo. Vårt förslag är att UNF som riksorganisation under två år satsar av sparat kapital och
testar hur denna grupp skulle kunna stötta hela landet.
Utvecklingsgruppens uppgifter
Utifrån den nytta vi har haft av utvecklingsgruppen har vi försökt förtydliga några uppgifter
som gruppen skulle kunna arbeta med ute i landet. De olika delarna är förslag som gruppen
tillsammans med Förbundsstyrelsen får prioritera bland:
Stabila distrikt med visioner
Det finns många utmaningar för en distriktsstyrelse såsom föreningsstöd, arbetsledning av en
konsulent, kommunikation, erbjuda medlemmarna utbildningar och mycket annat. Baserat på
varje distrikts unika situation skulle gruppen kunna hjälpa styrelsen med att sätta upp
strategier för sitt arbete och hjälpa styrelsen att utvecklas. Det kan handla om att jobba med
ämnen som kommunikation, planering, strategier, metoder, gruppdynamik, hjälpmedel och
mycket annat. Gruppen börjar med att lära känna distriktet och utifrån en analys planeras
bland annat en arbetshelg. Arbetshelgen innehåller specialanpassade delar som utbildning,
planering, diskussioner och gruppövningar och som resultat lägger styrelsen och gruppen
tillsammans upp planer för distriktets framtida arbete. Detta arbete sker distrikt för distrikt
över längre tid. Förbundsstyrelsen eller ett utskott hjälper gruppen att prioritera i vilken
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ordning gruppen arbetar med distrikten. För de distrikt som bedöms kunna arbeta på egen
hand finns konceptmaterial så att de själva kan utföra arbetshelger och strategiarbete.
Verktyg för föreningar
Föreningen är en viktig enhet för UNF. Det är till föreningarna som medlemmarna värvas. Det
är i föreningarna vi vill att medlemmarna ska engagera sig, lära sig saker, arrangera saker
tillsammans, bli solidariska, påverka, använda demokrati och peppas. Det är oerhört
utvecklande och stärkande för medlemmarna att kunna ha hand om en stabil, driven och aktiv
förening.
Vi tycker att UNF ska ligga i framkant när det gäller förmågan att stötta sina föreningar. Detta
innebär att vi måste utveckla verktyg och bilda våra medlemmar, styrelser, konsulenter och
andra anställda att dra nytta av verktygen. Några exempel på saker som vi känner borde skapas
eller utvecklas är:
•

Informationsfolder om att ha förening i UNF

•

Material för bildningsmöte

•

Startpaket för nya föreningar

•

Material för Föreningsstyrelsesamlingar

•

Introduktionsmaterial för nya föreningar

•

Konceptmaterial för värvningsuppföljning

•

En uppföljare till Föreningsboken med studieplan

•

Mallar för marknadsföring, värvning och annan kommunikation.

•

Verksamhetspaket

•

Föreningskontaktsmallar för distriktsstyrelser

•

Folkbildningsmaterial

Ett exempel på arbete som redan har påbörjats i gruppen är att utveckla ett FSS-material.
Detta material ger distrikten tips och förslag på hur de kan arbeta med planering och
genomförande av FSS:er. Det kommer även att finnas möjligheten att genomföra Infra-FSS:er
där utvecklingsgruppen stödjer distriktets första FSS. Som ett försök genomförs en Infra-FSS
med Skaraborg och Örebro under våren. Kopplat till FSS-materialet finns också ett
bildningspaket för föreningar i UNF.
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Skolsamverkan
Det projekt som utvecklingsgruppen främst har arbetat med är Trivselgerillan. Detta
förebyggande skolkoncept har gett oss utmärkta möjligheter att få kontakt med skolor, tala
med elever, starta grupper som engagerar sig på fritiden, utbilda ledare och så vidare. Utifrån
detta får vi dessutom nya föreningar och nya redan utbildade medlemmar. Många av
medlemmarna är dessutom medlemmar som vi inte skulle ha fått vid en vanlig värvning.
Vi vill att Trivselgerillan som verktyg ska finnas tillgängligt för hela UNF-landets arbete med
skolor. För de distrikt som är intresserade och har behovet kan utvecklingsgruppen erbjuda
utbildning av styrelse och konsulent, praktik på ledarutbildningar och planeringsstöd.
Gruppens styrkor
Utvecklingsgruppen har varit ett värdefullt stöd för oss. Gruppen har en bra blandning av
kunskaper och erfarenheter. I gruppen finns en rörelseerfarenhet på sammanlagt 38 år. Det
finns erfarenhet av distriktsstyrelsearbete, att vara ledare, att arbeta med föreningar, av
föreningsstyrelsearbete, konsulentarbete samt arbete inom NBV, Junis och IOGT-NTO. Det
finns kunskaper när det gäller kommunikation, marknadsföring, organisation, layout,
projektmetodik och media. Med dessa förmågor tar gruppen vara på de lärdomar, erfarenheter
och kunskaper som organisationen samlat på sig genom åren.
En viktig del för oss ideella har varit att den kan arbeta självständigt utan detaljstyrning.
Utifrån givna riktlinjer kan gruppen ta egna initiativ, driva projekt, söka pengar och mycket
annat. Samtidigt finns hela tiden känslan för att kunna känna av styrelsens och föreningarnas
önskemål. Vi tror också att det har varit en fördel med en grupp som inte är låst till det
ordinarie förbundskansliet utan finns ute bland verksamheten i landet. På det sättet kan
gruppen automatiskt känna av och anpassa sig till idéer och synpunkter från distriktsstyrelser
och föreningar.
Förslag
Vårt förslag är att UNF gör en satsning utifrån sparat kapital och anställer gruppen för att
komplettera förbundets arbete under projekttiden. Genom att förbundet gör satsningen blir
gruppens arbete tillgängligt för hela UNF-landet. Utvecklingsgruppen arbetar med
arbetshelger för distriktsstyrelser, utveckling av materiel och metoder samt andra projekt som
gruppen själva initierar eller får i uppgift att vidareutveckla. Gruppen fortsätter också med att
driva och sprida Trivselgerillan.
Uppdragsgivningen av gruppen sker utifrån en styrgrupp där representanter från
Förbundsstyrelsen, Förbundskansliet och DO-nätverket medverkar. De olika enheterna väljer
själva sina representanter. Utöver styrgruppen ska det också tillsättas en referensgrupp som
arbetar med styrgruppen. I referensgruppen skulle det som exempel kunna sitta
representanter från ett utskott, konsulentkåren och några av landets distrikt. Det kan även
finnas ett värde i att det i referensgruppen finns med en representant från övriga rörelsen
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såsom en folkhögskola eller liknande. Gruppen sköter och redovisar sin egen ekonomi.
Styrgruppen får uppgiften att kontinuerligt granska gruppens ekonomi och verksamhet.
Gruppen placeras på nuvarande ort då det där finns en inarbetad struktur och det finns
koppling till några av landets största distrikt som ligger i närheten.
Arbetet pågår från januari 2014 till kongressen 2015. Inför kongressen 2015 utvärderas
metoden och kongressen avgör om stöd ges även för kommande tidsperiod.
Förslagets styrkor
•

UNF får en grupp som effektivt kan vara ett stöd till distriktsstyrelserna

•

UNF får en grupp som kan stödja distrikten i deras arbete med FSS:er

•

UNF får en fristående grupp som bedriver fortsatt självständigt utvecklingsarbete

•

Utvecklingsgruppen finns ute i UNF-landet och är frikopplad från kansliet

•

UNF får en grupp som kan hitta nya externa finansieringsformer för verksamhet och
nya projekt

•

UNF får en grupp som kan skapa verktyg för distriktens och föreningarnas arbete

Motionärerna föreslår kongressen besluta
att

UNF:s förbundsstyrelse anställer gruppen för åren 2014 och 2015 inom
budgetens ramar,

att

gruppens arbete uppdragsges och granskas av en styrgrupp,

att

resurser till gruppens personalkostnader och omkostnader investeras från
befintligt kapital med upp till 950 000 kronor per år de två åren samt

att

metoden utvärderas inför kongressen 2015 då beslut tas för eventuellt framtida
stöd.

UNF Jönköpings distrikt
Erik Levin, distriktsordförande UNF Östergötland
Alice Comstad, distriktsordförande UNF Halland
Johannes Nyqvist, distriktskassör UNF Södermanland
Jonas Larsson, distriktsordförande UNF Skaraborg
Isabelle Benfalk, distriktsordförande UNF Uppsala
Jonathan Bengtsson, distriktsordförande UNF Kronoberg, med distriktsstyrelse
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Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 4 Ständig utveckling
Motionen beskriver en spännande grupp anställda i ett projekt som UNF Jönköping har
initierat och en konkret metod som gått under namnet ”Trivselgerillan”. Motionärerna har
genom sin motion beskrivit viktig verksamhet som de har arbetat med och skulle kunna
fortsätta med, och för att detta ska ske föreslår de att kongressen ska besluta om att:
Anställa några specifika personer som arbetat med Trivselgerillan
Skapa en parallell UNF-struktur som ska vara ”frikopplat från kansli” och bedriva
”självständigt utvecklingsarbete”
Avsätta medel särskilt för deras fria arbete som tas från UNF:s kapital.
Förbundsstyrelsen bemöter här de tre olika förslagen med sina resonemang.
Anställningen
Förbundsstyrelsen ser att syftet med detta förslag är hedervärt och tar upp många väldigt
viktiga arbetsområden. Det är också just dessa mål som är centrala i stora delar av UNF:s
arbete. En stor del av det arbete som beskrivs är det som idag är det vi avsätter till
fältkonsulenter (för närvarande 17 stycken, läs gärna mer om det i förslag på riktlinjer för
fördelning av verksamhetsutvecklare). Denna motion skulle innebära att kongressen direkt
anställer tre personer utanför detta konsulentsystem som till stor del har samma syften. Men
istället för att kunna vara en professionell arbetsgivare med öppen rekryteringsprocess, skulle
detta vara direktanställning av några i en parallell struktur som förbundsstyrelsen inte skulle
kunna stå helt ansvarig för. Förutom att det arbetsrättsligt blir problematiskt för
förbundsstyrelsen att ta ansvar så skapar det olika rättigheter för olika anställda ute i UNFlandet. En sådan utveckling ser förbundsstyrelsen som väldigt olycklig.
Parallell struktur för utveckling
UNF har ett omfattande och utvecklat organisatoriskt ansvarssystem som bygger på
representativ demokrati där alla beslut ska kunna kontrolleras och ansvariga ska kunna ställas
till svar. Förbundsstyrelsen ges därför ett antal mål av kongressen som den sedan tillsammans
med distrikt, föreningar och medlemmar ska utveckla metoder för att uppnå. En parallell
”förbundsorganisation” som föreslås som ”frikopplat från kansliet” för att bedriva
”självständigt utvecklingsarbete” motverkar idén om att kongressen ska kunna styra
förbundets resurser och medel. Den granskningsfunktion som föreslås löper även den
parallellt med den övriga organisationen, något som gör att den inte får en tydlig relation till
resten av UNF:s arbete. Det motverkar också idén om att vi tillsammans ska utveckla
verksamheten.
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Avsätta medel till ett fritt arbete
Förbundsstyrelsen har ekonomiskt ansvar inför revisorer, kongressen och rådande
lagstiftning. Att avsätta fria medel för anställda som samtidigt är anställda hos förbundet gör
det svårt, om inte omöjligt, att ta detta ansvar.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Framtidsutskottets yttrande om motion nr 4 Ständig utveckling
Utveckling är viktigt inom UNF. Vi är idag en organisation med en enorm utvecklingspotential
och mycket av vårt arbete fokuserar just på denna punkt, med medlemsutveckling och dylikt.
Men många distrikt ser annorlunda ut och fungerar på olika sätt. Detta har skapat en ojämn
kompetensutveckling med olika förutsättningar runt om i landet. Alltså behövs
distriktsanpassade åtgärder för att kunna nå maximal utveckling. Genom att lära sig av
varandra kan man hoppa över utvecklingssteg, försnabba processer och därmed skapa stabila,
fungerande distrikt på det mest optimala sättet. Centrala åtgärder kan endast ha en begränsad
effekt, att träffa en grupp med rätt kompetens som kan skräddarsy sitt arbete efter det
specifika distriktets behov, en helt annan. Här kan denna grupp på det mest optimala sättet
utveckla distriktet och sedan sprida sin kunskap för att skapa kulturer, även när gruppen åker.
Att dela kunskaper och sprida kompetensen till gräsrotsnivå är folkbildningens huvudgrund
och med detta i baktanke ger en satsning på distriktsanpassade flera fördelar och idén bör
prövas då fördelarna vida överväger riskerna.
Förbundsstyrelsen har lagt fram tre huvudpunkter som talar emot projektet. Vi inom
framtidsutskottet har ett annorlunda synsätt men förstår deras åsikt.
Vi ser detta som ett projekt som kongressen väljer att investera i. Ett färdigt koncept där vissa
anställningar ingår men inte är huvudfokus. Därav skulle det eventuellt genomröstade
beslutet kunna ändra karaktär då detta koncept innehar vissa anställda, att byta ut dessa
personer skulle ändra projektets karaktär. Denna grupp är sammansvetsad, är kompetent och
att då byta ut en gruppmedlem skulle begränsa gruppens effektivitet på grund av det är
kontraproduktivt, motverkar gruppens effektivitet och därmed riskerar konceptets
andemening. Vi anser därför att denna direkta rekrytering är nödvändig för att säkerställa det
ekonomiska kapitalets utdelning under dessa två år.
Vi tolkar motionens text, om att gruppen är ”frikopplad från kansliet”, som att gruppen inte
arbetar på kansliet utan bland medlemmar i landet. Inte heller upplever vi motionens syfte
vara att föreslå en ”förbundsorganisation” utan en instans som jobbar aktivt i landet under
förbundsstyrelsen men med självständiga metoder.
Att förbundsstyrelsen inte skulle kunna ta ekonomiskt ansvar anser vi obefogat då de kommer
ingå i styrgruppen som granskar gruppens arbete. Med den vetorätt vi föreslår för
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förbundsstyrelsen och ett upprättat styrdokument för hur de ekonomiska resurserna ska
fördelas, samt en kontinuerlig dialog med styrgruppen, ser vi inte det som att gruppen har
tillgång till fria medel. Då gruppen för varje distrikt måste göra upp en budget för den
preliminära kostnaden för deras arbete inom detta distrikt som styrgruppen med en
kontinuerlig dialog skulle kunna ta ställning till och därmed säkerställs det yttersta
ekonomiska ansvaret tillsammans med en vetorätt för förbundsstyrelsen.
En referensgrupp gör systemet dock mer komplicerat och vad syftet är med den är otydligt i
motionen. Dess hela ansvar kan upptas av styrgruppen.
Framtidsutskottet yrkar kongressen att bifalla motionen med ändringar och tillägg.
Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
att

referensgruppen tas bort och dess arbetsuppgifter läggs på styrgruppen,

att

förbundsstyrelsen har vetorätt i styrgruppen,

att

gruppen efter analys av distriktet måste lämna in en budget för dess framtida
åtgärder inom distriktet som styrgruppen ska ta ställning till,

att

förbundsstyrelsen i samråd med gruppen upprättar ett styrdokument för det
reserverade kapitalet, samt

att

i övrigt bifalla motion nr 4 Ständig utveckling.

203

Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

Motion nr 5 Starta en global
folkhögskoleutbildning (20e)
Avståndet mellan den gemene UNF:aren och det globala arbetet som UNF och övriga IOGTNTO-rörelsen bedriver är idag väldigt stort. Väldigt få medlemmar har kunskap och
kompetens inom de globala frågorna. Ännu färre bedriver aktivt arbete inom området. På
gräsrotsnivå är frågan i princip död.
Detta är egentligen väldigt märkligt, då få frågor är så ideologiskt motiverande som de globala.
Alkoholen slår som hårdast mot de redan utsatta, och alkoholföretagens exploatering av
människor är i många länder i andra delar av världen helt oreglerad. Men undertecknade
upplever att det saknas kunskap, verktyg och vilja att arbeta och aktualisera frågan inom UNF.
När en person som är intresserad av globala frågor och vill jobba med dessa blir medlem finns
det i princip inget forum att hänvisa henom till.
Genom att starta en folkhögskoleutbildning med globala alkoholproblem som inriktning, kan
man vitalisera frågan. Krävs det dessutom medlemskap inom IOGT-NTO-rörelsen hade det
varit en enorm kompetenshöjare inom våra egna led. Genom att lära medlemmar hur man kan
arbeta med frågorna kommer de också kunna sprida sin kunskap och sitt engagemang i den
övriga organisationen. Kopplar man utbildningen till studie- och/eller projektresor i
främmande kontinenter konkretiserar man det arbete som idag ligger alltför långt från
medlemmarna.
Globala folkhögskoleutbildningar är dessutom väldigt attraktiva för ungdomar i allmänhet.
För många hade chansen att driva ett spännande och givande projekt i ett annat land varit
steget in i nykterhetsrörelsen. Att se de globala alkoholproblemen på nära håll är för många en
ögonöppnare, och många hade säkerligen valt att fortsätta engagera sig i den enda rörelse som
på allvar arbetar med frågorna.
IOGT-NTO-rörelsen äger två folkhögskolor och sitter inne på en enorm kompetens inom de
globala frågorna. Att inrätta en folkhögskoleutbildning på en av våra två folkhögskolor skulle
vara ett utmärkt verktyg för att väcka engagemang för de globala frågorna.
Med det sagt, är ett antagande av en motion av denna storlek ett projekt som onekligen kräver
stora förberedelser. Undertecknade vill därför ge förbundsstyrelsen tid att först undersöka
möjligheterna och ta fram underlag för inrättandet av utbildningen. Beroende på hur bra
förutsättningar som finns efter att underlaget tagits fram, föreslår vi att ge förbundsstyrelsen
mandat att antingen gå vidare med inrättandet eller presentera underlaget för kongressen
2015 för beslut i frågan.
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Därför yrkar vi…
att

förbundsstyrelsen tar fram underlag för vilka möjligheter det finns att inrätta en
folkhögskoleutbildning som tar avstamp i IOGT-NTO-rörelsens globala frågor
och värderingar.

att

UNF inrättar en global folkhögskoleutbildning eller att förbundsstyrelsen
överlämnar underlag till kongressen 2015 för beslut i frågan.

att

utbildningen varar i en eller två terminer.

att

utbildningen har som syfte att stärka kompetens, intresse och handlingskraft
inom UNF och övriga IOGT-NTO-rörelsen vad gäller globala frågor.

att

utbildningen innefattar minst en internationell resa med syfte att bedriva
studier och/eller projektverksamhet.

att

bjuda in NBV och övriga förbund i IOGT-NTO-rörelsen att dela
huvudmannaskap med.

att

för antagning till utbildningen kräva medlemskap i ett förbund inom IOGTNTO-rörelsen.

att

marknadsföra utbildningen även utanför IOGT-NTO-rörelsens nätverk.

att

utbildningen tillhandahålls och administreras av en av IOGT-NTO-rörelsen ägd
folkhögskola.

Joakim Book Jönsson, UNF Trelleborg
Lucas Nilsson, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 5 Starta en global
folkhögskoleutbildning
Förbundsstyrelsen vill tacka motionärerna för ett spännande och intressant förslag. Vi delar
givetvis bilden av att IOGT-NTO-rörelsen besitter viktiga kunskaper om alkohol som
utvecklingshinder som särskiljer oss markant från andra aktörer inom det här området. Det är
såklart något som vi vill sprida till så många som möjligt och en folkhögskoleutbildning kan
absolut vara en väg att gå. Detta skulle dels kunna öka kunskapen i dessa frågor internt i vår
egen medlemsbas, men också ge en ökad spridning av dessa frågor externt. Innan vi
bestämmer oss behöver vi dock utreda hur förutsättningarna ser ut och då titta på till exempel
de ekonomiska möjligheterna, efterfrågan samt våra folkhögskolors möjlighet att upprätta en
sådan utbildning.
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Att-satserna två till nio innehåller många bra riktlinjer och förslag på hur en sådan utbildning
skulle kunna vara uppbyggd, förbundsstyrelsen tycker dock att utredningen ska kunna ske
med bredare ramar utan detaljerad styrning från kongressen.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionens första att-sats, samt

att

avslå resterande att-satser i motionen.

Framtidsutskottets yttrande om motion nr 5 Starta en global
folkhögskoleutbildning
Den globala frågan är viktig och bör lyftas men framtidsutskottet ställer sig tvekande till att
satsningen kommer att ge resultat. Intresset för den globala frågan inom UNF är i dagsläget
lågt. Vi tror inte att en folkhögskoleutbildning kommer att väcka intresset på gräsrotsnivån.
Vill vi att fler ska engagera sig bör intresse väckas med kortare kurser och att möjlighet ska
finnas för att själv engagera sig i det globala arbetet. Vi anser att UNF borde satsa på att utbilda
medlemmar inom globala frågor på en lägre nivå och tillgängliggöra studiematerial för att
aktualisera det globala arbetet.
Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
att

avslå motionens samtliga att-satser, samt

att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att tillgängliggöra och anpassa befintliga
studiematerial på det globala området ur ett ungdomsperspektiv.
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Motion nr 6 Ett öppnare UNF (20f)
UNF är en organisation som lockar. Det är viktigt att vi öppnar upp våra arrangemang
ytterligare för att allaoavsett förutsättningar ska kunna delta. Vad behöver UNF göra för att bli
bättre på att anpassa sin verksamhet?
Vi ser ett problem i samhället att mänga med dolda funktionshinder oftast självmedicinerar
med t.ex. alkohol och narkotika. Även för dessa måste vi vara ett alternativ. För att vara en
riktig motpol till alkoholnormen måste vi kvalitetssäkra all vår verksamhet för medlemmar
med dolda funktionsnedsättningar som ADHD, Aschbergers syndrom, Hjärnskador etc.
Därför vill vi att UNF tar detta problem på allvar. Lösningen är förståelse. När ledare och
arrangörer inom UNF har förståelse för dessa hinder kan vi bli en öppnare folkrörelse. Vi tror
att om alla arrangörer och ledare har kunskap om hur man på bästa sätt kan anpassa
verksamheten s åkan vi tillsammans skapa ett öppnare UNF.
En anpassad verksamhet kan innebära tydlig info, bra sovmöjligheter och bra mat för att hålla
energin uppe. En sådan anpassning skulle inte bara gynna de som själva har någon form av
funktionsnedsättning utan även andra medlemmar. Vi vill att alla som deltar i UNF:s
verksamhet ska känna sig trygga, sedda och välkomna.
att

ta fram riktlinjer utöver jämställdhetspolicyn för anpassning av all verksamhet
för dolda funktionsnedsättningar

att

införa i alla material som rör verksamhet och arrangörskap ett avsnitt med just
anpassningsförslag utefter olika funktionsnedsättningar

att

i kursplanen för utbildningar som berör arrangörskap och ledarskap ska ta med
en del om dolda funktionsnedsättningar

UNF De Halvt Dolda
Genom
Ordförande: Nicole Steegmans
Ledamot: Johannes Nyqvist

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 6 Ett öppnare UNF
Förbundsstyrelsen tycker precis som motionärerna att det är viktigt att UNF:s verksamhet är
inkluderande och öppen för deltagare med olika behov. Förbundsstyrelsen tycker även att det
är viktigt att inkluderingsarbetet är sammanhållet och utnyttjar existerande resurser.
Styrelsen föreslår därför en översyn av aktuella rutiner och en uppdatering av UNF:s plan för
likabehandling, UNF inkluderar, utifrån de grupper som motionärerna uppmärksammar.
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Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

se över och uppdatera UNF inkluderar utifrån behovet hos personer med dolda
funktionsnedsättningar,

att

uppdatera UNF:s material om arrangörskap och arrangörsrutiner på
förbundsnivå utifrån ett inkluderingsperspektiv, samt

att

därmed anse motionen besvarad.

Framtidsutskottets yttrande om motion nr 6 Ett öppnare UNF
Framtidsutskottet håller med om att medvetenheten om dolda funktionshinder bör stärkas
inom UNF och att möjligheter ska finnas att anpassa verksamhet efter individers behov. Vi
tycker dock att allas behov ska respekteras och att anpassningsmöjlighet så långt som möjligt
ska finnas för alla individers särskilda behov. Vi tror att det finns en fara i att särskilja dolda
funktionshinder i UNFs material utan att dessa behov ska nämnas och inkluderas i berörda
dokument. Vi anser därför att det redan existerande materialet och underlaget ska revideras
och uppdateras utifrån ett inkluderingsperspektiv, av likväl dolda funktionshinder som andra
särskilda behov.
Framtidsutskottet yrkar på att bifalla FS-förslag med en ändring:
att

i första att-satsen efter ”se över och uppdatera UNF inkluderar utifrån behovet
hos personer med dolda funktionsnedsättningar” lägga till ”samt personer med
andra särskilda behov”.
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Motion nr 7 Riv upp fältkonsulentsystemet
(20g)
Idag är samtliga fältkonsulenter i UNF anställda på förbundsnivå. Förbundet innehar
arbetsgivaransvaret, och konsulenterna är i sin tur utplacerade i ett eller flera distrikt.
Distriktsstyrelserna har sedan till uppgift att arbetsleda fältkonsulenten och tillge denna
arbetsuppgifter. Detta fältkonsulentsystem har rätt många år på nacken, och kom till bland
annat för att flera distrikt inte ansågs klara av sitt arbetsgivaransvar.
På många sätt är nuvarande fältkonsulentsystem en kompromisslösning. Å ena sidan ville
UNF inte att fältkonsulenterna skulle tappa sin förankring i verksamheten och distrikten. Å
andra sidan ville UNF att förbundet skulle kunna styra upp situationen i de distrikt där det inte
fungerade så väl. Resultatet blev att man centraliserade arbetsgivaransvaret. På så sätt
flyttades konsulenterna längre bort från den distriktsorganisation som de anställs för att
utveckla.
Undertecknad är övertygad om att en folkrörelse måste byggas underifrån, av gräsrötterna.
Visst kan stöd och hjälp komma uppifrån, men om inte gräsrötterna ges möjligheter att
utvecklas kommer organisationen som helhet inte heller att utvecklas. Att placera ett distrikts
mest värdefulla (om man tittar på kostnader) resurs bortom distriktets direkta kontroll är inte
att skapa förutsättningar för en framåtdrivande, utvecklande gräsrotsorganisation. Dagens
fältkonsulentsystem fråntar distrikten makt.
UNF:s distrikt är extremt varierande. De har olika förutsättningar och olika medlemmar som
vill olika saker. Inom den egna distriktsorganisationen kan man lätt inse detta. Hur man
utvecklar distriktet grundar sig i ideologi, vision, medlemsvilja och demokratisk styrning. Från
en central position (förbundsstyrelse och förbundskansli) är dock frågan om utveckling
annorlunda. Avståndet från verksamheten är längre, och utveckling är snarare en fråga om
kvantifierbara resultat (t.ex. medlemsökning) än om medlemmarnas önskan. Desto närmare
makten ligger gräsrötterna, desto närmare medlemmarnas vilja kommer också verksamheten
att utformas.
Att tala om makt kan naturligtvis kännas väldigt abstrakt när det handlar om huruvida
konsulenten är anställd centralt eller lokalt. Man kan tycka att det inte spelar någon roll vem
som har arbetsgivaransvaret såvida konsulenten får sina arbetsuppgifter av distriktsstyrelsen.
Tvärtom kan det kännas fördelaktigt att ”slippa” arbetsgivaransvar.
Undertecknad håller inte med. Jag tror att konsekvenserna av det nuvarande systemet är
negativa för distriktens långsiktiga utveckling. Desto mindre makt som hamnar på
gräsrotsorganisationen, desto färre möjligheter finns det för distrikten. Skulle
fältkonsulentsystemet rivas upp, kan pengarna istället fördelas till distrikten att göra vad de
vill med dem. Istället för att vara ”bunden” till att ha en (eller en del av en) fältkonsulent kan
distrikt, i demokratisk ordning, själva bestämma hur resurserna ska utnyttjas.
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Små distrikt hade kunnat anställa en administratör på deltid för att avlösa styrelsens så att de
kunde fokusera på verksamheten. Idag är de begränsade till en flygande fältkonsulent som
befinner sig i andra änden av landet, och vars uppmärksamhet splittras mellan fyra andra
distrikt, samt förbundets önskemål. Medelstora och stora distrikt hade kanske haft större
möjligheter att utvecklas om de anställt en projektledare istället för en regelrätt fältkonsulent.
Något distrikt hade mått bra av en arvoderad ordförande, som inte begränsas av sin
tjänstemannaroll. Ett annat distrikt hade hellre sett att alla pengar gick rakt ner i
verksamheten, eller dragit fördelar av att dela en anställd med något av våra systerförbund.
Sett ur detta perspektiv är det lätt att inse vilken enorm makt som nekas distrikten med
nuvarande fältkonsulentsystem. Möjligheterna, som idag inte finns, att utveckla distrikten
utifrån de lokala förutsättningarna och viljorna är enorma.
Men den kanske mest positiva effekten av att ge distrikten mer makt är att det skulle göra en
distriktsstyrelsekandidatur mycket mer attraktiv och utmanande. När kassören kan se de
faktiska kostnaderna för att ha personal, kommer styrelsen också inse värdet i att lägga ner tid
på arbetsledning och personalvård. När styrelseledamoten känner att henom faktiskt, på
riktigt, ansvarar för en omfattande verksamhet, kommer ledamoten också vilja ta mer ansvar.
Och om vi vill behålla drivna, kompetenta människor i distriktsorganisationerna som vill
något, måste vi också se till att distrikten är plattformar där det finns goda möjligheter att
driva igenom visioner. Desto mer makt som hamnar på distriktsorganisationen, desto mer
kommer distriktsorganisationen att växa, utvecklas och skapa möjligheter.
Det finns ett par farhågor med att riva upp fältkonsulentsystemet och föra ut pengarna till
distrikten. Dels handlar det om att personer skulle kunna utnyttja svagare distrikt, t.ex. genom
att arvodera sig själva eller bestämma sina egna arbetsvillkor. Den andra risken är att vissa
distriktsstyrelser saknar den kompetens som krävs för att vara en bra arbetsgivare. Båda dessa
eventuella problem är allvarliga och mycket möjliga scenarion.
För att motverka detta föreslår undertecknad att förbundet intar en rådgivande, stöttande och
granskande roll vad gäller anställningar och arvoderingar. Genom att erbjuda utbildning,
rådgivning och information kan man höja distriktets kompetens. Jag föreslår att förbundet
tillsätter en tjänst som distriktsstyrelserna kan kontakta när de behöver hjälp, stöd eller
information i dessa frågor. Jag föreslår också att förbundet upprättar ett personal- och
arvoderingspolitiskt styrdokument, och att följa detta dokument ska utgöra ett krav för att
distriktsbidrag ska utbetalas.
Undertecknad tror att en folkrörelse som vill fortsätta att växa, utvecklas och strida framåt i
2000-talet måste lita och våga tro på sina gräsrötter. Starka, oberoende och drivna distrikt är
nyckeln till en väl fungerande folkrörelse, och det går inte att utveckla distrikten genom att
neka dem makt. I grund och botten handlar denna motion om demokrati – att flytta makten så
nära våra medlemmar som möjligt.
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Därför yrkar jag…
att

nuvarande konsulentsystem avvecklas till 31 december 2013.

att

förbundsstyrelsen till den 31 december 2013 ska ha utarbetat ett personal- och
arvoderingspolitiskt styrdokument för distriktsanställda och
distriktsarvoderade.

att

ovanstående styrdokument ska innehålla, men inte begränsas till, krav angående
kollektivavtal, lönesättning, demokratisk förankring av arvoderingar samt
policys angående konflikthantering mellan arbetsgivare och arbetstagare och
övriga personalpolitiska frågor.

att

förbundsstyrelsen har rätt att strypa ekonomiska bidrag till distrikt som inte
efterlever de krav och policys som ovanstående styrdokument satt upp.

att

förbundet tillsätter en tjänst som för distrikten ska verka rådgivande, stöttande
och granskande vad gäller personal- och arvoderingsfrågor.

Lucas Nilsson, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 7 Riv upp
fältkonsulentsystemet
Som arbetsgivare har UNF ett stort ansvar för sin personal. Arbetsgivaransvaret är något som
måste fungera alltid, överallt. Det är svårt att garantera om arbetsgivningen inte sköts centralt.
Det nuvarande systemet skapar också en större långsiktighet och trygghet vilket är viktigt för
personalens arbetssituation. Förbundsstyrelsen har inte uppfattat en efterfrågan från
distrikten att sköta arbetsgivaransvaret och tror att styrelsernas engagemang gör mest nytta
om det läggs på att uppdragsge och utveckla lokal verksamhet snarare än att ansvara för
arbetsrättsliga frågor som lön, semester och arbetsmiljö. Utöver detta har förbundsstyrelsen
uppfattningen att fältkonsulenter är en mycket positiv kraft i distrikten som kan stötta
distriktsstyrelserna i deras arbete och vara en kontaktpunkt gentemot andra aktörer.
Motionärens ambition om att stärka gräsrötterna i organisationen är god men det finns många
sätt att göra detta på utan att riva upp fältkonsulentsystemet och det finns flera poster i
budgeten som ger pengar direkt till distrikten. Förbundsstyrelsen vill också uppmärksamma
att fältkonsulentsystemet reglerar hur resurser fördelas mellan distrikt och om systemet rivs
upp i sin helhet är det oklart hur de pengar som läggs på konsulenter ska fördelas mellan
distrikten.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Framtidsutskottets yttrande om motion nr 7 Riv upp
fältkonsulentsystemet
Framtidsutskottet anser att motionen är välmotiverad och ser värdet i att distrikt själva får
välja hur deras resurser ska spenderas. Däremot tror vi inte att detta är ett ansvar som små
distrikt i utveckling kan hantera. Att på ett halvår utveckla ett styrdokument och avveckla
nuvarande system känns inte heller tillräckligt för att denna omställning ska kunna
genomföras på ett tillfredställande sätt.
Framtidsutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 7 Budget
2014-2015 (15)
Till föregående kongress tog förbundsstyrelsen fram en helt ny form för budgeten, något av en
smärre succé. Till denna kongress har vi därför inte sett något behov av att däri göra stora
förändringar, utan mer av finslipningar och omräkningar.
Förbundsbudgeten består av tre huvudämnen förbundsorganisation, stöd till landet och
verksamhet. Till budgeten finns en faktaruta om hur mycket pengar som läggs på vart och ett
av huvudämnena, för att där tydligt se kopplingen till arbetsplanen.
De tydlig satsning med övergripande mål som presenterats i arbetsplansförslaget syns även
igen i budgeten genom pengarna avsatta för attitydpåverkan. Till denna satsning planerar vi
att använda en del av de pengar som UNF har fått i oplanerade överskott de senaste åren.
I budgeten regleras även antalet verksamhetsutvecklare, i nuläget är det budgeterat till 17
stycken. Övriga delar kring dessa regleras i förslag xx Riktlinjer för fördelning av
verksamhetutvecklare.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta Budget 2014-2015.
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Huvudbudget 2014
Intäkt
Medlemsavgifter
Bidrag – Socialstyrelsen
Bidrag – Ungdomsstyrelsen
Bidrag - Svenska spel
Miljonlotteriet
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning till förmån för IIA

300 000 kr
800 000 kr
700 000 kr
1 500 000 kr
19 700 000 kr
30 000 kr
150 000 kr

Summa intäkter:

23 180 000 kr

Kostnad

Förbundsorganisation - Styrelse
Förbundsorganisation - Kanslipersonal
Förbundsorganisation - Medlem
Förbundsorganisation - Infrastruktur
Stöd till landet – Personal
Stöd till landet – Pengar
Stöd till landet - Information och material
Verksamhet - Bildningsverksamhet
Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Verksamhet – Kongress

1 230 000 kr
3 770 000 kr
515 000 kr
1 506 000 kr
6 350 000 kr
3 680 000 kr
1 200 000 kr
1 600 000 kr
4 865 000 kr
-

Summa kostnader:

24 716 000 kr

Verksamhetsresultat:

-1 536 000 kr

Avskrivningar – Inventarier
Resultat efter avskrivningar:

-250 000 kr
-1 786 000 kr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster:

250 000 kr
-12 000 kr
-1 548 000 kr

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

Underbudget

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-600 000 kr
20 265 324 kr
-19 700 000 kr
-1 582 676 kr
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Underbudgetar 2014
1. Förbundsorganisation - Styrelse
Valberedning och granskningsutskott
Möten
Praktiskt arbete
Arvode

Summa

30 000 kr
280 000 kr
300 000 kr
620 000 kr

1 230 000 kr

2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal
Utbildning
Personalkostnader
Telefonkostnader
Resekostnader

100 000 kr
3 500 000 kr
70 000 kr
100 000 kr

Summa

3 770 000 kr

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

Summa

20 000 kr
200 000 kr
110 000 kr
150 000 kr
35 000 kr

515 000 kr

4. Förbundsorganisation - Infrastruktur
Hyra och andra kanslikostnader
IT-system
Ekonomisystem
Medlemsavgifter samarbetsorgan
Revision

Summa

586 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
120 000 kr

1 506 000 kr

5. Stöd till landet - Personal
Kontorshyra
Utbildning
Resekostnader
Telefonkostnader
Personalkostnader

450 000 kr
250 000 kr
250 000 kr
150 000 kr
5 250 000 kr

Summa

6 350 000 kr
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6. Stöd till landet - Pengar
Fastigheter
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Pengar att söka

300 000 kr
200 000 kr
980 000 kr
1 400 000 kr
800 000 kr

Summa

3 680 000 kr

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

Summa

680 000 kr
80 000 kr
150 000 kr
250 000 kr
40 000 kr

1 200 000 kr

8. Verksamhet - Bildningsverksamhet
Julkurs
Höjdaren*2
Distriktsstyrelsesamlingar
Distriktsordförande/Distriktskassörsnätverk
Förbundssamling
Specialisten
Projektbildaren

Summa

175 000 kr
350 000 kr
250 000 kr
225 000 kr
150 000 kr
250 000 kr
200 000 kr

1 600 000 kr

9. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Vit jul
Grundbidrag IOGT-NTO-rörelsens Internationella Arbete
Insamlade medel
Projektmedel
Verksamhetsstöd Active
Politiska assistenter Bryssel
Påverkanspott
Sommarläger
Attitydpåverkan 1

250 000 kr
350 000 kr
200 000 kr
1 500 000 kr
75 000 kr
150 000 kr
40 000 kr
300 000 kr
2 000 000 kr

Summa

4 865 000 kr

1

Mot bakgrund av arbetsplanens första övergripande mål föreslås här en större ekonomisk avsättning. Detta
syftar till att skapa kompetens, metoder och digital plattform för denna i UNF hittills ganska outvecklade
verksamhet. Satsningen ska inte ses som ett tillfälligt projekt, utan som en långsiktig satsning för utvecklandet av
ny verksamhet.
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Huvudbudget 2015
Intäkt
Medlemsavgifter
Bidrag - Socialstyrelsen
Bidrag - Ungdomsstyrelsen
Bidrag - Svenska spel
Miljonlotteriet
Prenumerationer Motdrag
UNF-shop försäljning till förmån för IIA

300 000 kr
800 000 kr
700 000 kr
1 500 000 kr
19 700 000 kr
30 000 kr
200 000 kr

Summa intäkter:

23 230 000 kr

Förbundsorganisation - Styrelse
Förbundsorganisation - Kanslipersonal
Förbundsorganisation - Medlem
Förbundsorganisation - Infrastruktur
Stöd till landet - Personal
Stöd till landet - Pengar
Stöd till landet - Information och material
Verksamhet - Bildningsverksamhet
Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Verksamhet - Kongress

Kostnad

1 370 000 kr
3 770 000 kr
515 000 kr
1 506 000 kr
6 350 000 kr
3 680 000 kr
1 200 000 kr
1 850 000 kr
4 815 000 kr
1 300 000 kr

Summa kostnader:

26 356 000 kr

Verksamhetsresultat:

-3 126 000 kr

Avskrivningar - Inventarier
Resultat efter avskrivningar:

-250 000 kr
-3 376 000 kr

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster:

250 000 kr
-12 000 kr
-3 138 000 kr

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

Underbudget

1
2
3
4
5
6
7
8
9

600 000 kr
20 000 000 kr
-19 700 000 kr
-2 238 000 kr
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Underbudgetar 2015
1. Förbundsorganisation - Styrelse
Valberedning och granskningsutskott
Möten
Praktiskt arbete
Arvode

Summa

30 000 kr
370 000 kr
300 000 kr
670 000 kr

1 370 000 kr

2. Förbundsorganisation - Kanslipersonal
Utbildning
Personalkostnader
Telefonkostnader
Resekostnader

100 000 kr
3 500 000 kr
70 000 kr
100 000 kr

Summa

3 770 000 kr

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

Summa

20 000 kr
200 000 kr
110 000 kr
150 000 kr
35 000 kr

515 000 kr

4. Förbundsorganisation - Infrastruktur
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
120 000 kr

1 506 000 kr

5. Stöd till landet - Personal
Kontorshyra
Utbildning
Resekostnader
Telefonkostnader
Personalkostnader

450 000 kr
250 000 kr
250 000 kr
150 000 kr
5 250 000 kr

Summa

6 350 000 kr
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6. Stöd till landet - Pengar
Kursgårdsfond
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Pengar att söka

300 000 kr
200 000 kr
980 000 kr
1 400 000 kr
800 000 kr

Summa

3 680 000 kr

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

Summa

680 000 kr
80 000 kr
150 000 kr
250 000 kr
40 000 kr

1 200 000 kr

8. Verksamhet - Bildningsverksamhet
Kamratstödskurs
Höjdaren*2
Distriktsstyrelsesamlingar*2
Distriktsordförande/Distriktskassörsnätverk
Förbundssamling
Specialisten
Projektbildaren

Summa

175 000 kr
350 000 kr
500 000 kr
225 000 kr
150 000 kr
250 000 kr
200 000 kr

1 850 000 kr

9. Verksamhet - Arbetsplansprojekt
Vit jul
Grundbidrag IOGT-NTO-rörelsens Internationella Arbete
Insamlade medel
Projektmedel
Verksamhetsstöd Active
Politiska assistenter Bryssel
Påverkanspott
Attitydpåverkan 2

Summa

500 000 kr
350 000 kr
200 000 kr
1 500 000 kr
75 000 kr
150 000 kr
40 000 kr
2 000 000 kr

4 815 000 kr

2

Mot bakgrund av arbetsplanens första övergripande mål föreslås här en större ekonomisk avsättning. Detta
syftar till att skapa kompetens, metoder och digital plattform för denna i UNF hittills ganska outvecklade
verksamhet. Satsningen ska inte ses som ett tillfälligt projekt, utan som en långsiktig satsning för utvecklandet av
ny verksamhet.
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Framtidsutskottets yttrande om förbundsstyrelsens förslag nr 7
Budget 2014-2015
Med tanke på att siffran för posten Attitydpåverkan i underbudgeten för 2014 respektive 2015
inte är baserat på en beräknad kostnad utan på de pengar vi gått plus de senaste åren och att ett
planerat projekt inte finns, känns 2 miljoner kronor som obefogade resurser. Vi anser att
projektet i uppstartsfasen inte kräver lika mycket pengar och har därför sänkt dess anslag.
Överlag anser vi dock att budgeten är en bra. Vi har efter våra föreslagna ändringar i den
ursprungliga arbetsplanen blivit tvingade att korrigera poster, bland annat medlemsantal,
vilket har resulterat följande att-satser.
Framtidsutskottet föreslår kongressen besluta
att

i huvudbudgeten 2014 justera medlemsavgifter till en intäkt på 237 500 kronor,

att

därmed ändra underbudgeten 6. Stöd till landet – Pengar 2014, post
Föreningsstöd, till 917 500 kronor,

att

i huvudbudgeten 2015 justera medlemsavgifter till en intäkt på 275 000 kronor,

att

därmed ändra underbudgeten 6. Stöd till landet – Pengar 2015, post
Föreningsstöd, till 955 000 kronor,

att

i underbudgeten för 9. Verksamhet – Arbetsplansprojekt 2014 minska
attitydpåverkan till 1 000 000, samt

att

i underbudgeten 5. Stöd till landet- Personal för 2014 och 2015 lägga till posten
Motion – Ständig utveckling med 950 000 per år
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Motion nr 8 Skrota spaceballen! (20h)
De tillfällen då jag har varit på samma plats som spaceballen har förvisso inte varit många, de
kan räknas på min ena hand. Tack och lov har jag till och med alla 10 fingrar kvar trots att jag
har snurrat andra i spaceballen. Att få sina fingrar klämda har inte varit det värsta, det var
betydligt värre att representera UNF och känna ett ansvar för den där ostadiga dödsfällan som
ungdomar blir snurrade i. En känsla som återkommer varje gång en eventuell återkomst till
Skåne kommer på tal. För att kunna slippa denna oro helt och hållet hade det varit på sin plats
att bli av med eländet.
Jag yrkar:
att

spaceballen skrotas innan årsskiftet 2013/2014.

Daniel Laurin, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 8 Skrota Spaceballen
Vid felaktig hantering är många saker farliga, så även Spaceballen. Men vid rätt handhavande är
den inte det. Spaceballen är en populär produkt med ca 40 uthyrningsdagar om året.
Förbundet har det senaste året satsat på underhåll av den och gjort den lättare att handha.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Framtidsutskottets yttrande om motion nr 8 Skrota spaceballen!
Spaceballen ser sliten ut och ger en icke-professionell bild av UNF. Den är gammal, ser trasig
och tejpad ut, samt upplevs av många farlig att använda.
Framtidsutskottets föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 8
Demokratiplattform (16)
Bakgrund
2001 på UNF:s kongress i Stockholm antogs en demokratiplattform. En plattform som aldrig
reviderades och med tiden blivit mer inaktuell. Hösten 2012 påbörjade därför
förbundsstyrelsen ett arbete med att ta fram en ny demokratiplattform som dels var mer
aktualiserad i sina begrepp och resonemang och som kan utgöra ideologisk grund i UNF:s
demokratiarbete – internt såväl som externt.
En demokratikommission bestående av Vidar Aronsson (sammankallande), Nicole
Steegmans och Lucas Nilsson har lett arbetet med framtagandet.
Utgångspunkter
Strukturen har strävat efter att på ett övergripande plan likna drogpolitiskaprogrammet.
Därför föreslås dels en del med UNF:s demokratisyn och dels en del som är
demokratiprogram.
Innehållet har strävat att inte identifiera konkreta sakpolitiska krav utan istället formulera
UNF:s demokratiska idéer och utveckla dem något.
Denna plattform är en del i arbetet med att säkerställa och höja ideologiska grunden för UNF.
Ett arbete som inleddes i och med ett rejält omtag av drogpolitiskt program till kongressen
2011. Som sedan har fortsatt med förslag på nya grundsatser och denna demokratiplattform till
årets kongress. Ambitionen finns om att en solidaritetsplattform ska komma till kongressen
2015.
Styrelsens vilja är att detta blir relevanta dokument som återkommer för revidering och
utveckling på framtida kongresser.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

anta UNF:s demokratiplattform
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UNF:s demokratiplattform
UNF:s demokratisyn
Demokrati är inte något som uppnås. Det är en strävan. UNF ser att den demokratiska strävan
vilar på fyra ben.
Likvärdighet
Demokrati utgår från alla människors lika rättigheter och värde. Det innebär att alla människor
ska ha lika förutsättningar och tillgång till lika möjligheter. Därför måste alla människors
viljor, åsikter och behov tillgodoses i strukturer som är öppna. För att detta ska ske krävs en
strävan att förstå varandra, sig själv och samhället.
Makt
Makt är en i grunden positiv kraft som handlar om förmågan att förändra och ta ansvar. Makt
har en tendens att koncentreras till de som redan har makt. Demokrati handlar om att bryta
denna tendens och ge alla människor makt. Makt är inte något absolut som fördelas utan är
något som skapas och försvinner. När människor känner förmåga och har faktiska möjligheter
till att förändra och ta ansvar skapas makt. Demokrati uppstår när människor tillsammans
skapar makt.
Ansvar
Alla samhällen utgörs av individer och ingen individ kan särskiljas från sin samvärld. I ett
samhälle där alla har makt innebär det att alla verkar på ett kollektivt plan och ett individuellt
plan. I en demokrati bär alla människor därmed ett ansvar, inte bara för sig själv, utan även för
sin samvärld.
Deltagande
Demokrati innebär en aktiv framtidssträvan som bygger på de mångas vilja till förändring,
deltagande och att ta ansvar. Det kan inte finnas passiv demokrati, utan det är först när de
många agerar och handlar i syfte att skapa något annorlunda som demokrati skapas.
Demokrati kan inte isoleras; det är något som måste finnas med i alla processer och beröra alla
människor. Genom att delta i den demokratiska processen finner människor tillhörighet i sin
samvärld.
UNF:s demokratiprogram
UNF verkar för en värld som är demokratisk. Vår strävan tar sig två uttryck. Dels är det en
strävan att skapa ett mer demokratiskt samhälle, dels är det en strävan att upprätthålla våra
demokratiska principer och strukturer inom UNF.
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Droger & passivitet
UNF vill ha ett samhälle som präglas av engagemang och deltagande. Droger utgör ett stort
hinder för detta samhälle då dess effekt passiviserar brukaren. Detta gäller de exkluderande
konsekvenser som följer med ett substansberoende, likväl som den ansvars- och
verklighetsflykt som är central i allt bruk.
UNF är en organisation som präglas av aktivt engagemang och påverkan. Drogfrihet är en
förutsättning för att undvika passivitet. Verksamhet, strukturer och kultur ska främja det
aktiva handlandet hos samtliga medlemmar. Det är viktigt att många medlemmar involveras i
beslutsprocesser och verksamhet.
Bildning & kunskap
UNF vill ha ett samhälle där alla har tillgång till verktyg för att bättre förstå, ifrågasätta och
påverka sin samvärld. Kunskap och bildning utgör grunden för att kunna reflektera över hur
världen ser ut, vilket är en förutsättning för att verka som aktiv samhällsmedborgare. Kunskap
är beroende av perspektiv och därför skapas bättre förståelse när olika människor möts.
UNF åtar sig ett dubbelt bildningsuppdrag, som dels handlar om att främja den enskildas
utveckling och dels handlar om att stärka medlemsbasen förmågor. Detta betyder att arbeta
med folkbildning men också genom generella kunskapssatsningar sänka trösklar att påverka,
skapa och leda i UNF. Våra medlemmar lär av varandra och vi är öppna för varandras
perspektiv.
Miljö
UNF vill ha ett samhälle vars miljöer är stimulerande och utvecklande. Miljön påverkar
människors tankar, värderingar och handlingar. En positiv miljö är en förutsättning för en
individs utveckling och i förlängningen dennes förmåga att påverka och delta i sin samvärld.
UNF skapar genom sin verksamhet, lokaler och kultur en miljö där människor kan utvecklas
och där de känner sig trygga att vara sig själva. I UNF får människor möjligheter att växa och ta
ansvar oberoende av dennes förutsättningar.
Ideell organisering
UNF vill ha ett samhälle där alla deltar i utvecklingen. För detta krävs ideella plattformar där
alla har samma möjligheter att framföra och driva sin åsikt. Det möjliggör för fler att
tillförskaffa sig makt över sin samvärld. Samhällsförändringar kräver att många människor går
ihop tillsammans för att arbeta mot ett gemensamt mål. UNF vill ha ett samhälle med en
mångfald av oberoende ideella plattformar som omfattar många.
UNF är en folkrörelse som är en del av samhället och som verkar för att förändra det. Genom
decentralisering utgår makten i UNF från medlemmarna, vilket genererar ett stort mervärde
och skapar ett levande engagemang. Vår organisationsform, förankring i det lokala och tilltro

224

Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

till idén om förtroendevalda är viktiga medel för att garantera att makten och möjligheterna
ligger hos medlemmarna. Vi verkar för en organisationsstruktur och -kultur som präglas av
medlemsdeltagande.
Gemenskap
UNF vill ha ett samhälle byggt på gemenskap. En av alla delad känsla och uppfattning om
gemenskap är en förutsättning för en fungerande demokrati. Samhället ska sträva efter att ge
näring åt denna gemenskap, byggd på mellanmänsklig tillit, för att kunna upprätthålla
demokratins ideal.
UNF är en organisation där alla känner sig välkomna och accepterade. Vi känner en gemenskap
som är byggd på tillit till varandras förmåga och vilja att göra gott. Alla medlemmar bär ett
ansvar att inkludera andra. UNF:s arbete är globalt och vi strävar efter att hela samhället ska
utvecklas positivt.
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Program- och Stadgeutskottets yttrande om förbundsstyrelsens
förslag nr 8 Demokratiplattform
Program- och Stadgeutskottet anser att de föreslagna ändringarna skulle göra texten tydligare
och lättare att förstå.
Program- och Stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
att

under stycket ”Miljö” byta ut ordet ”individs” till ”människas”,

att

i stycket ”Ideell organisering” ändra ”genom decentralisering utgår makten i
UNF från medlemmarna” till ”i UNF utgår makten från medlemmarna”,

att

i den första meningen byta ut ”fyra ben” mot ”fyra grundpelare”, samt

att

med gjorda ändringar anta UNF:s demokratiplattform.
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Motion nr 9 För en jämnare
åldersfördelning (20i)
UNF är en organisation för ungdomar mellan 13 och 25 år. Som Sveriges största
nykterhetsorganisation för ungdomar fyller UNF en viktig roll för arbetet mot en destruktiv
och utvecklingshämmande alkoholnorm. Vare sig det handlar om att agera motpol mot ett
alkoholhetsande grupptryck hos 15-åringar, eller ifrågasätta det vettiga med att alkohol utgör
en grundsten i det sociala livet för 25-åringar, fyller UNF en vital roll i att förbättra
ungdomskulturen.
Alkoholnormen finns i hela samhället, påverkar alla och uppkommer i en mängd olika
skepnader livet igenom. En 25-åring utsätts för annorlunda påtryckningar än en 15-åring och är
förhoppningsvis tryggare i sig själv och sitt ställningstagande, men måste istället tacklas med
andra problem när alkoholnormen verkligen blivit till en norm. Det är därför viktigt att UNF,
och IOGT-NTO-rörelsen i övrigt, når ut till alla – oavsett ålder. UNF har ett ideologiskt ansvar
att stärka, organisera och informera 13-åringar lika mycket som 25-åringar.
Så ser det tyvärr inte ut i UNF idag. Delar man in UNF i två åldersspann, 13-19 och 19-25, tillhör
tre fjärdedelar av UNF:s medlemmar den yngre halvan. I ett par distrikt tillhör nio av tio
UNF:are denna yngre halva. Endast ett distrikt utgör ett undantag med en nämnvärt omvänd
åldersfördelning (vilket naturligtvis inte är eftersträvansvärt det heller). Se bifogad tabell,
med data från mars 2013.
Denna utveckling har inte skett av en slump, utan är ett resultat av en medveten satsning på
yngre medlemmar. Man har länge ansett det lättare att värva yngre, och sett ett större
kvantitativ tillskott vid högstadievärvningar jämfört med värvningsinsatser som riktats mot
äldre. Detta har sedan eldats på av värvningsstatistik och värvningssatsningar som endast
tittat på antalet nya medlemmar. Men det har också varit en konsekvens av en medveten linje
att värva yngre. Dessa medlemmar har man senare trott att man kan hålla kvar så länge man
erbjuder tillräckligt bra verksamhet.
Det är en modell som inte fungerar, och det bekräftas av medlemsstatistiken. Även de distrikt
som framgångsrikt arbetat med värvning och verksamhet för yngre har blygsamma
medlemssiffror när det gäller äldre medlemmar. Det är naturligt. Oavsett hur bra en
organisation är så kommer människor att sluta, vare sig det handlar om att de tröttnar, flyttar,
söker en annan inriktning i livet eller av någon annan anledning.
Det är naturligtvis positivt och eftersträvansvärt om individer fortsätter att vara medlemmar i
IOGT-NTO-rörelsen i decennier, men det är inte en modell som man kan bygga en hel
organisation för 2000-talet på. I ett modernt samhälle är inte ett medlemskap i en folkrörelse
på livstid på samma sätt som det var för hundra år sedan. UNF måste hitta en modern, hållbar
modell som är anpassad till att människor faktiskt lämnar organisationen. Att uteslutande
värva yngre är inte en del av en modell anpassad till 2000-talet.
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Att klubba en motion om att UNF ska bli bättre på att ha en jämn åldersfördelning hade varit
tandlös i sig själv. För att verkligen arbeta för ett UNF där hela åldersspannet är representerat,
föreslår undertecknade därför att ett distrikts åldersfördelning utgör en av de parametrar (likt
medlemsantalet, etc.) som bestämmer distriktsbidragets storlek. Detta skulle skapa
incitament för samtliga distrikt (även de med överrepresentation av äldre) att nå ut till
samtliga ungdomar i Sverige.
Därför yrkar vi…
att

verka för att medelåldern i distriktens medlemsbaser ska vara 19 år, samt

att
en jämn åldersfördelning i medlemsbasen utgör en av parametrarna när det
avgörs hur stort distriktsbidrag ett distrikt ska erhålla från förbundet.
Distrikt

%-andel yngre

Distrikt

%-andel yngre

Stockholm

51%

Älvsborg

67%

Uppsala

49%

Skaraborg

89%

Södermanland

71%

Värmland

67%

Östergötland

67%

Örebro

72%

Jönköping

80%

Västmanland

63%

Kronoberg

88%

Dalarna

63%

Kalmar

88%

Gävleborg

81%

Gotland

55%

Västernorrland

76%

Blekinge

77%

Jämtland

80%

Skåne

52%

Västerbotten

78%

Halland

71%

Norrbotten

75%

Göteborg-Bohuslän

39%

TOTALT

73%

Data enligt 18 mars 2013
Kommentar: Procentandelen är antagen genom att jämföra förhållandet mellan alla
medlemmar födda 1995-2000 samt hälften av de födda 1994 med de mellan 1993-1988 samt den
andra halvan av de som föddes 1994. Notera att detta är data tidigt från året, innan
värvningssatsningar (som oftast riktas mot yngre) kommit igång på riktigt. Mer aktuell data
visar troligtvis ett ännu mer snedfördelat åldersspann.
Alina Anderberg, UNF Malmö
Lucas Nilsson, UNF Malmö
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Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 9 För en jämnare
åldersfördelning
Förbundsstyrelsen anser att motionen lyfter relevanta problem, om att UNF behöver fler
äldre medlemmar, men att ett genomförande enligt motionärernas förslag skulle leda till en
rad negativa konsekvenser. Förslaget är problematiskt för det innebär att UNF värdesätta
medlemmar i vissa åldersgrupper mer än andra och med det får studentregioner en orättvisa
fördelar. Procentsatser är ett mycket trubbigt verktyg som inte tar hänsyn till distriktens
förutsättningar. Utmaning i att ha fler äldre medlemmar löser UNF inte genom ekonomiska
incitament.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Historieutskottets yttrande om motion nr 9 För en jämnare
åldersfördelning
Vi ser att motionens andra att-sats kan gynna distrikt med universitetsstäder och andra större
städer dit ungdomar flyttar efter studenten - Göteborg (med Projektbildaren i Mölnlycke),
Stockholm, Uppsala, Lund - vilket ger dessa distrikt ett naturligt tillskott av äldre, engagerade
UNF:are. Vi skulle hellre se ett incitament för att behålla medlemmar längre tid, för om vi
lyckas behålla en medlem i fyra år, är sannolikheten stor för att vi behåller den ännu längre. Vi
tror också att trösklarna mellan högstadium och gymnasium respektive gymnasium och tiden
därefter är kritiska perioder för att behålla en UNF-medlem. Därför sätter vi en fyraårsperiod
som gräns, eftersom den täcker in minst en av dessa skolövergångar. Därför föreslår
Historieutskottet kongressen
att

bifalla motionens första att-sats,

att

avslå motionens andra att-sats, samt

att

en av parametrarna i fördelningen av distriktsbidraget är antalet medlemmar i
distriktet vars medlemskap överstiger fyra år, eller vars medlemskap övergår i
IOGT-NTO-dito.
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Motion nr 10 Befria ombuden från
deltagaravgiften (20j)
När jag gick med i UNF såg jag alla avgifter på arrangemang som stora hinder. Jag hade ingen
aning om att det gick att söka pengar från olika håll, ännu mindre att det fanns en chans att få
en bidragsansökan beviljad. Resultatet blev att jag stannade hemma och var oftast en inaktiv
medlem. Jag förstår givetvis att ingenting är gratis. Mat, boende och mycket annat kostar
pengar, någon måste betala.
Den mest orimliga av alla avgifter är i min mening den som tas ut från kongressombuden.
Kongressombuden är valda av sina distrikt och har det ärofyllda uppdraget att representera
det och föra dess talan på kongressen samtidigt som de gör både distriktet och förbundet en
tjänst. Att ett förtroendeuppdrag kostar är helt fel, då finns alltid en risk att den som
egentligen har det högsta förtroendet inte kan leva upp till detta på grund av ekonomiska skäl.
Visst är det så att distrikten kan ersätta sina ombud för denna deltagaravgift och att det sker,
men det är valfritt och denna valfrihet är jag emot.
Jag yrkar:
att
kongressombuden inte behöver betala någon kongressdeltagaravgift från och
med kongressen 2015.
Daniel Laurin, UNF Malmö

Historieutskottets yttrande om motion nr 10 Befria ombuden
från deltagaravgiften
Det ligger i distriktets intresse att ett ombud kan åka och representera distriktet på
kongressen, varför det borde understödja ombuden ekonomiskt i de fall där det behövs. Vi tror
att uppdraget som ombud riskerar att förlora sin seriositet om det blir kostnadsfritt. Därför
föreslår vi kongressen
att

avslå motionen.
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Motion nr 11 Kongressombudens
deltagaravgift (20k)
Kongressombud representerar distrikten. De är nödvändiga för att UNF:s högsta beslutande
organ ska kunna sammanträda och besluta i förbundets angelägenheter. Därför borde
distrikten alltid betala de av distriktsårsmötena valda ombudens deltagande vid kongresserna.
Förty yrkas att kongressen uttalar
att
distrikten skall alltid stå för samtliga sina valda kongressombuds resa till och
från kongresserna, kost och logi vid kongresserna, samt övrigt som är nödvändigt för
ombudens deltagande i kongressförhandlingarna
UNF 6281 Opposition, Söderhamn

Historieutskottets yttrande om motion nr 11 Kongressombudens
deltagaravgift
Som vi tolkar motionärerna innebär motionen att de kostnader, som idag betalas av förbundet
mot deltagaravgift för vart enskilt ombud, ska läggas på distrikten i stället. Detta innebär
större kostnader för distrikt som ligger på stort avstånd från kongressorten vilket kan leda till
stora skillnader i mat- och logikvalitet för distrikt med olika ekonomiska förutsättningar. Det
vore inte en önskvärd utveckling, varför vi föreslår kongressen
att

avslå motionen.
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Motion nr 12 Förändrade kostnader för
ombud till kongressen (20l)
I dagsläget debiteras ombud för sitt närvarande; ett förfarande som leder till att
socioekonomiskt utsatta snarare väljer att avstå från att ställa upp under hotet att själva betala
för sitt arbete.
I vardagslivet finns det ingen som tycker att man skall betala för att arbeta åt någon annan.
Varför skall man då betala för att arbeta för utveckling av UNF? Det förefaller irrationellt. Skall
vi låta enbart de bemedlade utgöra ombudsförsamlingen på kongressen? UNF har redan
problem med att enbart ”medelklass”-ungdomar vanligtvis redan utgör en majoritet av
kongressförsamlingen.
Skall vi låta denna missrepresentation fortlöpa?
Härmed hemställs kongressen uttala som sin mening
att

till framtida kongresser skall ombud och suppleanter ej debiteras för sitt
deltagande.

Mats Heden, UNF 2035 Live

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 10 Befria ombuden
från deltagaravgiften, nr 11 Kongressombudens deltagaravgift
och nr 12 Förändrade kostnader för ombuden till kongressen
Sammanlagt tre motioner har skickats in angående avgifter för kongressombud.
Förbundsstyrelsen tycker att personlig ekonomi inte ska hindra någon att representera UNF i
den demokratiska processen, men att det inte bara är bara deltagandet i just mötet som kostar
pengar, UNF:s kongress är så mycket mer än själva mötet. Förbundsstyrelsen ser att de flesta
distrikt redan idag betalar sina ombuds kostnader och ser ett värde i att samma regler gäller för
alla. Förbundsstyrelsen ställer sig därför bakom tanken om att förbundet ska fakturera
distrikten kostnaderna för ombuden direkt, men anser sedan att distrikten själva får välja om
de sedan vill ta betalat av sina ombud. Därmed önskar förbundsstyrelsen inget förbud mot att
distrikten tar betalt av sina medlemmar i andra hand. Förbundsstyrelsen anser även att detta
bara ska gälla för ombud och inte för ersättare, detta tycker vi fortsatt ska vara helt upp till
distrikten att besluta om hur de vill göra.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

distrikten ska faktureras kostnaden för sina ombuds deltagaravgifter på
kongressen,

att

avslå motion nr 10 i sin helhet,
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att

avslå motion nr 11 i sin helhet, samt

att

avslå motion nr 12 i sin helhet.

Lovisa Bengtsson, Linda Adolfsson och Rasmus Åkesson reserverade sig mot
förbundsstyrelsens beslut att föreslå kongressen att yrka avslag på motion nr 10 Befria
ombuden från deltagaravgiften med följande motivering:
"För att främja allas rätt till demokrati på lika grunder anser vi att beslutet att inte skydda
kongressombuden från kostnader i samband med kongressen var felaktigt."

Historieutskottets yttrande om motion nr 12 Förändrade
kostnader för ombud till kongressen
Med bakgrund i våra svar på motion nummer 10 och 11 föreslår vi kongressen
att

avslå motionen.
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Motion nr 13 Beslut angående
livstidsmedlemskapet (20m)
Med anledning av Mats Hedens motion [nr 14] om livstidsmedlemskap yrkar vi att kongressen
beslutar
att

ändring av beslutet att tillåta s.k. livstidsmedlemskap ska kräva likalydande
beslut vid minst två ordinarie kongresser.

UNF Opposition

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 13 Beslut angående
livstidsmedlemskapet
Förbundsstyrelsen ser inga motiv till varför detta skulle vara nödvändigt.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Historieutskottet yttrande om motion nr 13 Beslut angående
livstidsmedlemskapet
Med bakgrund i vårt svar på motion nummer 14 föreslår vi kongressen
att

avslå motionen.
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Motion nr 14 Avskaffande av
livstidsmedlemskap (20n)
Då livstidsmedlemskap ej tjänar ett syfte, utöver att göra ett redan billigt medlemskap
billigare, finns ingen egentlig anledning att ha kvar denna form.
I dagsläget finns ungefär 20 livstidsmedlemmar, vilket gör att UNF:s administrativa personal
behöver, för att UNF skall kunna redovisa livstidsmedlemmar som egentliga medlemmar,
skicka ut brev till dessa och behandla svaren. Den arbetstid som går åt denna administration
hade kunnat användas till mer andvändbara uppgifter.
Därmed yrkar jag att kongressen beslutar
att

inga fler tillåts teckna livstidsmedlemskap.

Mats Heden, UNF 2035 Live

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 14 Avskaffande av
livstidsmedlemsskap
Förbundsstyrelsen ser att denna möjlighet används av mycket få medlemmar och om det
skulle få ytterligare spridning skulle det innebära dyr administration. Det finns också ett värde
i att årligen bekräfta sitt medlemskap genom medlemsavgiften som går till lokalföreningen.
Därför ser förbundsstyrelsen mycket liten nytta med livstidsmedlemskapet och håller med
motionären.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.

Historieutskottets yttrande om motion nr 14 Avskaffande av
livstidsmedlemsskap
Livstidsmedlemskap är en fin idé men har visat sig ha nackdelar som överväger fördelarna. Vi
föreslår kongressen
att

bifalla motionen.
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Motion nr 15 Mer medlemsdeltagande –
tidigare handlingar (20o)
Arbetsplan och budget är de två viktigaste punkterna på ett årsmöte/kongress. De utgör
grunden för verksamheten som bedrivs under följande verksamhetsperiod. Tyvärr blir de
alltför ofta styvmoderligt behandlade, och får inte den uppmärksamheten av ombuden som de
borde få. Undertecknade tror att problemet i många fall ligger i hur handlingarna behandlas i
UNF.
Motionen utgör den enskilde medlemmens bästa sätt att med demokratiska medel styra
organisationen i den riktning som medlemmen vill att den ska gå. Motioner skapar möjligheter
att formulera helt nya idéer och riktningar. Men de idéer och riktningar som formuleras måste
också sättas i sin kontext – antingen tillsammans med den övriga verksamheten som planeras
och/eller med det budgetutrymme som finns. Men i UNF har motionsstoppet redan passerat
innan ombuden fått möjlighet att titta på de handlingar som kommer att utgöra grunden för
diskussionerna på årsmötet/kongressen.
Ifall medlemmar hade kunnat titta på styrelsens förslag till arbetsplan och budget innan de
hade behövt skicka in sina motioner, kunde de också anpassa sina motioner efter det ramverk
som styrelsen föreslagit. De kan också skriva motioner som har som syfte att förändra
styrelsens förslag på arbetsplan och budget, istället för att behöva behandla dessa tunga
dokument direkt på årsmötet/kongressen utan reell möjlighet till förberedelse. Det blir också
lättare att fullständigt förkasta styrelsens förslag, och ersätta det med ett helt nytt, vilket idag i
praktiken är omöjligt att göra på årsmöte och kongress då det krävs för mycket tid och
förberedelser att arbeta fram en arbetsplan och budget på plats.
Att förändra processen så att handlingarna kom ut innan motionsstoppet skulle leda till att
arbetsplanen och budgeten blir till mycket mer levande dokument, som aktivt behandlas av
medlemmarna och således också får större legitimitet inom organisationen. Att få se
styrelsens förslag innan motionsstoppet är en förutsättning för en demokratisk organisation
som vill ha ett stort medlemsdeltagande i beslutsprocessen.
Därför yrkar vi…
(Då det blir mycket stadgeändringar i att-satserna, har vi bifogat en förklaring av att-satserna.)
att

meningen i UNF:s stadgar, § 2.2, som lyder ”Ombuden och revisorerna ska ha fått
alla handlingar till kongressen senast tjugo dagar innan kongressen öppnas.”
stryks och ersätts med ”Ombuden och revisorerna ska ha fått
verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelser och förbundsstyrelsens förslag
till arbetsplan och budget senast fem veckor innan det datum som
förbundsstyrelsen angivit som motionsstopp. Ombuden och revisorerna ska ha
fått alla övriga handlingar senast tjugo dagar innan kongressen öppnas.”
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att

samtliga förslag till dokument som ämnas få omfattande behandling på framtida
kongresser (inklusive men inte begränsat till styr- och idédokument, program,
system osv.) ska vara ombuden och revisorerna tillhanda senast fem veckor
innan angivet motionsstopp.

att

meningen i UNF:s stadgar, § 3.2, som lyder ”Distriktsstyrelsen ska ha fått
motionerna senast sex veckor före distriktsårsmötet.” ersätts ordet ”sex” med
”tre”.

att

meningen i UNF:s stadgar, § 3.2, som lyder ”Ombuden och revisorerna ska ha fått
alla handlingar till distriktsårsmötet senast tio dagar innan distriktsårsmötet
öppnas.” stryks och ersätts med ”Föreningarna och revisorerna ska ha fått
verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelser och distriktsstyrelsens förslag
till arbetsplan och budget senast sju veckor före distriktsårsmötet öppnas.
Ombuden och revisorerna ska ha fått alla övriga handlingar senast sju dagar
innan distriktsårsmötet öppnas.”

Förklaring första att-satsen: Nuvarande ordning är att förbundsstyrelsen anger
motionsstopp till kongressen tidigast tio veckor innan kongressens öppnande, sedan får
ombuden handlingarna tjugo dagar innan, sedan börjar kongressen. Föreslaget är:
Förbundsstyrelsen skickar ut förslag på arbetsplan och budget samt verksamhetsberättelse
och ekonomisk berättelse senast fem veckor innan motionsstoppet, sedan är motionsstoppet
tidigast tio veckor innan kongressens öppnande, sedan får ombuden resterande handlingar
senast tjugo dagar innan kongressen öppnar.
Förklaring andra att-satsen: Då kongresser ofta behandlar andra frågor och dokument än
arbetsplan och budget (exempelvis fältkonsulentsystem, drogpolitiskt program, etc.) ämnar
andra att-satsen att även detta ska skickas ut senast fem veckor innan motionsstoppet, så att
de också kan behandlas ordentligt och med hjälp av motioner. Dock borde detta inte föras in i
stadgarna, eftersom dokumenten som behandlas inte är samma varje år, så därför står de som
”vanlig” att-sats.
Förklaring tredje att-satsen: För att det ska finnas tid att skicka in motioner, kortas
motionsstoppet innan distriktsårsmötet från sex veckor till tre.
Förklaring fjärde att-satsen: Nuvarande ordning är: Styrelsen får in motioner sex veckor
innan, och skickar ut handlingar till ombud och revisorer senast tio dagar innan
distriktsårsmötet öppnas. Föreslaget är: Föreningarna och revisorerna får förslag på
arbetsplan och budget, samt verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse, senast sju
veckor innan distriktsårsmötet (förslagsvis i samband med kallelse). På så vis har
medlemmarna minst fyra veckor på sig att skriva motioner, om även tredje att-satsen antas.
Eftersom alla ombud till distriktsårsmötet antagligen inte hunnits väljas på
föreningsårsmötena sju veckor innan distriktsårsmötet, skickas handlingarna inte till
ombuden utan till föreningarna. Föreningarna får således ansvar för att sprida handlingarna
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till sina medlemmar och ombud. Övriga handlingar som inte redan skickats ut (inklusive
styrelsens kommentarer till motionerna), skickas sedan ut och finns hos ombuden senast sju
dagar innan årsmötet öppnas.
Kommentar: Denna motion behandlar endast kongress och distriktsårsmöte. Motionens
undertecknade anser inte att föreningarnas årsmöten är tillräckligt omfattande för att
motivera en förändring av processen för föreningsårsmöten.
Daniel Laurin, UNF Malmö
Lucas Nilsson, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 15 Mer
medlemsdeltagande – tidigare handlingar
Förbundsstyrelsen instämmer med motionärerna om att budget och arbetsplan är några av de
viktigaste punkterna som ska behandlas på kongressen. För att dessa ska vara väl förberedda
efter en noggrann utvärdering från tidigare år samt synpunkter från medlemmar jobbar
förbundsstyrelsen med en process som innefattar en kongressförfest och en utskottshelg för
att både ta in synpunkter och granska de färdiga förslagen till kongressen. På kongressen kan
ytterligare förslag, tillägg och ändringar till förbundsstyrelsens förslag komma in.
Förbundsstyrelsen ser att motionen underminerar denna process och istället minskar
medlemsdeltagandet.
Förbundsstyrelsen ser inte heller behovet av detta hos distrikten utan anser att dagens
process är det bästa även för deras årsmöten.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Historieutskottets yttrande om motion nr 15 Mer
medlemsdeltagande – tidigare handlingar
Vi anser att dagens process är tillräcklig och uppmanar motionärerna att engagera sig i den.
Förbundsstyrelsen skulle också kunna bli mer tydlig med hur man kan påverka processen för
att arbeta fram handlingar till kongressen.
Vi föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 16 Lokalt UNF-medlemskap för
”iggisar” (20p)
Det vore, menar vi, trevligt om man aldrig behövde sluta vara UNF:are, utan kunde fortsätta
att verka som sådan så länge ens UNF-förening så önskar. Idag kan man visserligen även som
”iggis” väljas till förtroendeuppdrag inom UNF:s föreningar, men då är man likväl inte
UNF:are i egentlig mening. Det reglerade och registrerade medlemskapet i UNF kan endast
innehas av personer mellan 13 och 25, och detta är en rimlig ordning. Däremot borde man
kunna utvidga det mer rörelseomspännande och mer oreglerade lokala medlemskapet i
stadgarnas § 1:3, så att även för unga eller för gamla IOGT-NTO-rörelsemedlemmar skulle
kunna vara ”oregistrerade UNF:are”, utan att fördenskull finnas i medlemsregistret för UNF.
Vi kan inte se några bidragsmässiga nackdelar med ett sådant arrangemang, och ser inte risken
att UNF-föreningar skulle börja styras av ”iggisar” till följd av en sådan ordning; registrerade
UNF-medlemmar är ju ett måste för att en förening ska fortbestå (jfr § 4:1 första punkten
samläst med § 1:3 första punkten). Dock bör en sådan ordning som vi föreslår inte framgå av
stadgarna, då detta kan verka menligt ur bidragssökningssynpunkt.
Vi yrkar därför att kongressen uttalar
i första hand
att

stadgarnas § 1:3, trots första meningen, skall tolkas som så att även medlemmar i
IOGT-NTO-rörelsen som är äldre än 25 år, kan erhålla lokalt medlemskap i
UNF:s föreningar, dock utan att detta medför några rättigheter utöver de som
framgår av 4 kap. stadgarna att IOGT-NTO-medlemmar ändå har

i andra hand
att

stadgarnas § 1:3, trots första meningen, skall tolkas som så att även medlemmar i
IOGT-NTO-rörelsen som är äldre än 25 år, kan anse sig inneha lokalt
medlemskap i UNF:s föreningar, dock utan att detta medför några rättigheter
utöver de som framgår av 4 kap. stadgarna att IOGT-NTO-medlemmar ändå har

UNF 6281 Opposition – nykterhet eller döden!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 16 Lokalt UNFmedlemskap för ”iggisar”
Ungdomens Nykterhetsförbund är ett ungdomsförbund för unga mellan 13 och 25 år. Det finns
möjligheter att ha förbundsöverskridande arrangemang i UNF där alla löftesbundna
medlemmar i IOGT-NTO rörelsen får vara med. Vidare har den löftesbundna medlemmen
närvaro- och yttranderätt på alla inom rörelsens förbunds möten samt kan få
förtroendeuppdrag. Detta anser vara tillräckligt.
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Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Historieutskottets yttrande om motion nr 16 Lokalt UNFmedlemskap för ”iggisar”
Vi stödjer förbundsstyrelsens resonemang och föreslår kongressen
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 17 Lokala medlemmar (20q)
Lokalt medlemskap regleras i § 1:13 förbundet stadgar. ”Varje medlem kan ha lokalt
medlemskap i flera föreningar i IOGT-NTO-rörelsen men kan bara vara registrerad medlem i
en enda förening”, står det i bestämmelsen. Det lokala medlemskapet ger rösträtt och andra
rättigheter (se § 4:3). Dock framgår inte hur lokalt medlemskap uppstår eller upphör, även om
det i § 4:3 visserligen antyds att föreningsmöten kan bevilja lokalt medlemskap. Härav kan
dock inte anses framgå att man inte genom anmälan till t.ex. föreningens ordförande, eller
genom styrelsebeslut, skulle kunna erhålla lokalt medlemskap. Frågan är helt enkelt inte
tydligt reglerad.
Det är Oppositionens mening, att det lokala medlemskapet måste vara betydligt mer ”fritt” än
det registrerade. Syftet med att vara lokal medlem måste väl vara att man vill verka i förening
man inte är registrerad i, för att man har någon personlig koppling till eller känner
samhörighet med denna förening. Eftersom det lokala medlemskapet inte är reglerat måste en
medlem kunna gå ur en lokalförening utan att därmed gå ur UNF som förbund. En lokal
medlem måste, menar vi, kunna uteslutas om hen inte har medlemmarnas förtroende att
fortsätta vara lokal medlem. Ofta är en förening en relativt liten inrättning, i vart fall vad gäller
antalet kontinuerligt aktiva medlemmar. En förening kan ha en viss politisk profil eller andra
karakteristiska drag som gör den unik i förhållande till andra föreningar (jfr t.ex. UNF Straight
Edge), och detta är givetvis i sin ordning, då föreningarna ju är självständiga. Då kan det hända
att en lokal medlem inte matchar denna profil eller dessa karakteristiska drag, och skulle passa
bättre i en annan UNF-förening. Det är enligt stadgarna otillåtet för föreningar att utesluta
registrerade medlemmar av andra skäl än brott mot nykterhetslöftet (§ 1:6), men när det gäller
lokala medlemmar bör situationen, enligt vår mening, vara annorlunda. Det är i enlighet med
gällande rätt att man i föreningar med starkt personligt inslag kan utesluta medlemmar, även
utan stadgestöd, och att föreningen fritt måste kunna bestämma om en person är lämplig som
medlem eller inte (se Johansson, Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag, åttonde upplagan,
Norstedts juridik, Stockholm 2001, s 267). Högsta domstolen anser sig inte behörig att pröva
rimligheten i sådana uteslutningar, om det inte rör sig om uteslutning av rent
diskriminerande, t.ex. rasistiska, skäl (se bl.a. rättsfallet NJA 1990 s 687). En enskild medlem
ska, enligt vår medlem, inte t.ex. kunna ”tilltvinga” sig rösträtt i alla UNF-föreningar genom
att helt enkelt anmäla lokalt medlemskap i dem – om detta nu skulle gå. Vi menar inte att man
godtyckligt ska kunna utesluta vissa personer ur UNF. Den som vill säkra sitt medlemskap i en
viss förening har ju all möjlighet att helt enkelt bli registrerad medlem i den.
Förmodligen ligger det i allas intresse att det lokala medlemskapet fortsätter att vara oreglerat
i stadgarna, särskilt som det synes kunna förekomma över förbundsgränserna. Kongressen
borde dock uttala riktlinjer, så att behandlingen av det lokala medlemskapet blir något
tydligare än inte alls.
Vi hemställer därför
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att

kongressen uttalar att lokala medlemmar kan uteslutas ur de föreningar där de är
lokala medlemmar, om detta bestäms av en majoritet vid medlemsmöte, samt att
sådana beslut inte kan överklagas till förbundsstyrelsen,

att

kongressen uttalar att föreningarna själva får anta bindande riktlinjer och praxis
om hur lokalt medlemskap uppstår och upphör

UNF 6281 Opposition – nykterhet eller döden!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 17 Lokala
medlemmar
Förbundsstyrelsen anser att uteslutningsärenden skall behandlas konsekvent för alla
medlemmar men att varje fall är unikt och generella riktlinjer kan därför inte antas.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Historieutskottets yttrande om motion nr 17 Lokala medlemmar
Motionen skulle kunna leda till att medlemmar utesluts ur föreningar utan vidare förklaring
eller på felaktiga/osäkra grunder. När förbundsstyrelsen dessutom inte har något att säga till
om i frågan, riskerar den uteslutna medlemmen att stå utan rättigheter eller möjlighet till
upprättelse. Vi föreslår kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 18 Ordning och reda i styrelserna
(20r)
Sedan förra kongressen har vi haft två förbundsordförande samtidigt som vi har saknat en vice
förbundsordförande. Det har knappast varit någon hemlighet att jag har varit väldigt mycket
emot det från första början. Jag är inte den första att tycka att det är jätteviktigt att ha en vice
ordförande eller att den posten måste väljas av kongressen men när stadgarna säger att en
sådan ska väljas är allt annat oacceptabelt.
Jag har i en annan motion föreslagit en utslagsröst till ordföranden i varje styrelse, något som
försvåras avsevärt om en styrelse har flera stycken.
Jag yrkar
att

efter ”Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och utbildningsledare
väljs särskilt.” I § 2:7 I stadgarna lägga till följande text: “Till vardera post kan
endast en person väljas. Ingen post får lämnas vakant.”

att

efter ”Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt.” i § 3:7 samt § 4:5 I
stadgarna lägga till följande text: “Till vardera post kan endast en person väljas.
Ingen post får lämnas vakant.”

Daniel Laurin, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 18 Ordning och reda i
styrelserna
Förbundsstyrelsen anser inte att det här är ett omfattande problem. Det händer ibland på
förbundsnivå, men mycket sällan på lokalnivå. Förbundsstyrelsen kan hålla med om att det är
problematiskt när ett årsmöte inte väljer styrelse efter mallen. Dock tror vi inte att det bäst
löses genom att justera i stadgarna, utan att UNF istället bör utreda hur och om vi bör jobba
med delat ledarskap. Ett arbete en valberedning lämpligen kunde få se över.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

uppdra åt UNF:s förbundsvalberedning att se över vilka poster det bör finnas i
UNF:s förbundsstyrelse och vad dessa innebär, samt

att

avslå motionen i sin helhet.

Linda Adolfsson reserverade sig mot förbundsstyrelsen beslut att föreslå kongressen besluta
att avslå motionen med följande motivering:
"Jag reserverar mig mot förbundsstyrelsens avslagsyrkande på första att-satsen i motionen då
jag anser att systemet med en ordförande och en vice ordförande är bättre för UNF som
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organisation. Delat ordförandeskap skapar otydlighet både för medlemmar internt som
organisationen externt."

Historieutskottets yttrande om motion nr 18 Ordning och reda i
styrelserna
Vi tycker varken att dagens stadgelydelse eller motionärernas förslag är helt bra. Vi ser att
stadgarna behöver justeras efter hur verkligheten ser ut, men att det inte görs bäst genom att
bifalla motionen.
Därför föreslår Historieutskottet kongressen besluta
att

i § 2:7 ändra från ”Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och
utbildningsledare väljs särskilt.” till "Ordförande, sekreterare, kassör,
utbildningsledare och eventuellt vice ordförande väljs särskilt. Antalet
ordförande får ej överstiga två.",

att

efter ”Ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt.” i § 3:7 samt § 4:5 lägga till
följande text: ”Antalet ordförande får ej överstiga två.”, samt

att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 19 Slopa krav på myndig
föreningsstyrelseledamot (20s)
Nuvarande stadgar omöjliggör för helt minderåriga styrelser att teckna föreningens firma, då
stadgarna kräver att minst en styrelseledamot ska vara firmatecknare. För ett
ungdomsförbund är det naturligtvis ett problem. Konsekvenserna av detta har varit att
föreningarna antingen begått (mer eller mindre medvetet) stadgebrott, eller att man tvingats
in i en situation där en IOGT-NTO-medlem fått sitta i styrelsen, vilket kanske inte alltid är
önskvärt. För många små föreningar med helt minderåriga styrelser hade det i många fall varit
bättre att låta t.ex. föräldrar, fältkonsulent och/eller myndiga UNF-medlemmar som är aktiva i
en annan förening vara firmatecknare.
Kontrollmekanismer är naturligtvis bra, men de flesta föreningar har idag en omsättning som
inte är stor nog att motivera vad som i realiteten är ett krav på minst en myndig
styrelseledamot. Ett sådant krav hör inte hemma i ett ungdomsförbund.
Därför yrkar vi…
att

§ 4.9 i UNF:s stadgar ändras till ”Styrelsen bestämmer hur föreningens firma ska
tecknas. Firman ska dock tecknas av minst två personer gemensamt.”

Alina Anderberg, UNF Malmö
Joakim Book Jönsson, UNF Trelleborg
Lucas Nilsson, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 19 Slopa krav på
myndig föreningsstyrelseledamot
Förbundsstyrelsen anser inte att detta är ett problem i praktiken. Vidare så finns det inga krav
på att en kassör eller annan person som tecknar firman och konto skall vara myndig i UNF:s
stadgar. Det finns banker som ej tillåter kontotecknare under 18 år. Men det är snarare ett
problem som ligger hos de berörda bankernas policy än hos UNF. UNF är en organisation som
tror på och styrs av det unga engagemanget, det ska vi fortsätta med. Om kravet att firma- och
kontotecknare ska sitta i styrelsen försvinner tappar styrelsen stort inflytande över sin egen
ekonomi. Det skulle vi se som mycket oroväckande.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Historieutskottets yttrande om motion nr 19 Slopa krav på
myndig föreningsstyrelseledamot
Du behöver inte vara myndig för att stå som firmatecknare för en förening eller ett distrikt så vi
ser inte problemet som motionärerna ser.
Historieutskottet yrkar
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 20 Slopa åldersgränserna (20t)
UNF har idag en åldersgräns på 13 till 25 år. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Många
UNF:are, som passerat gränsen och blivit IOGT-NTO-medlemmar, håller sig kvar i UNF.
Många av UNF:s förtroendevalda runt om i landet är egentligen medlemmar i IOGT-NTO. En
av UNF:s ordförande är t.ex. ansluten till IOGT-NTO och inte till UNF.
UNF och IOGT-NTO är två olika organisationer. Även om verksamheten och inriktningen är
bred och mångfacetterad inom båda, är det klart att de olika organisationerna jobbar på olika
sätt med olika frågor. UNF är bra på ungdomsfrågor och normkritik, IOGT-NTO på
folkhälsofrågor och drogpolitik. Det är en naturlig uppdelning, som återfinns på liknande sätt i
många organisationer med ungdomsförbund – även de där ungdomsförbunden saknar
åldersgräns.
Att en ålder ska sätta gränsen för vilken organisation, fråga eller sätt att arbeta på som man
föredrar utgör bara hinder för medlemmarnas möjligheter att engagera sig. Det är ett mycket
möjligt scenario att en 27-årig högskolestudent utan barn känner mer vilja att engagera sig i
UNF än i IOGT-NTO. På samma sätt är det inte helt främmande att en 23-årig
småbarnsförälder har mer gemensamt med de frågor IOGT-NTO driver än de UNF driver.
Idag kan 23-åringen vara medlem i IOGT-NTO, men 27-åringen nekas medlemskap i UNF.
Visst finns det vägar att gå runt situationen. Det går att skapa dubbelföreningar eller att
engagera sig trots att man saknar fullvärdig medlemsstatus. Men alla metoder och lösningar
består av kryphål eller omvägar som komplicerar och försvårar. Information och
kommunikation försvåras avsevärt när individer som försöker aktivera sig står som
medlemmar i en helt annan organisation. För en ny medlem kan det dessutom kännas svårt
eller märkligt att engagera sig i en organisation man inte är ansluten till eller får utskick från.
Organisationsstrukturen borde utgöra möjligheter och inte hinder för engagemang, vilket den
gör idag.
En ungdomsorganisation har en tydlig ungdomlig profil, har verksamhet som är anpassade
efter ungdomar och en huvudsaklig medlemsbas som är förhållandevis ung. Att övergå från ett
ungdomsförbund till en moderorganisation är ett steg som för nästan alla människor kommer
att kännas naturlig när man känner sig mogen. Det som skiljer är att, när man får välja själv,
kommer vissa att göra överträdet när de är 20, andra när de är 30. Risken att UNF tappar sin
ungdomliga medlemsbas är väldigt liten.
Snarare kommer det att bli lättare att jobba med övergången mellan IOGT-NTO och UNF
eftersom varje person själv kan söka sig till den verksamhet som passar dem bäst. Visar det sig
vara lite mer ”mogen” verksamhet som drivs av IOGT-NTO, blir steget att ändra sitt
medlemskap inte så stort. För att ytterligare göra övergångarna lättare – även för mindre
aktiva medlemmar – föreslår undertecknade därför att IOGT-NTO erhåller rätten att erbjuda
UNF:s medlemmar över 20 att ansluta sig till IOGT-NTO via ett årligt utskick.
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Undertecknade anser att den övre åldersgränsen utgör det stora problemet och hindret för
engagemang. Därför är vi i första hand kritiska mot denna. Vi anser dock att exakt samma
resonemang som förts fram ovan kan tillämpas på den lägre åldersgränsen, och förhållandet
till Junis. De organisatoriska såväl som de verksamhetsmässiga skillnaderna mellan UNF och
Junis gör att övergångarna bör blir naturliga, och om en 12-åring passar i UNF-verksamhet
finns det ingen anledning att neka denna individ medlemskap.
Därför yrkar vi…
att

meningen i UNF:s stadgar, § 1.3, som lyder ”Man kan vara medlem i UNF från och
med det år man fyller 13 år till och med det år man fyller 25 år.” stryks.

att

IOGT-NTO har rätt att, via utskick en gång per år, erbjuda UNF:s medlemmar
över 20 år att medlemskapet övergår till IOGT-NTO.

Alina Anderberg, UNF Malmö
Lucas Nilsson, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 20 Slopa
åldersgränserna
UNF är en ungdomsorganisation och bör så förbli. Förbundsstyrelsen så väl som någon förstår
att det verkligen kan vara svårt att släppa taget om en så fantastisk organisation som UNF,
men tror samtidigt att organisationen skulle tappa en stor del av just det som gör den så
speciell om åldersgränserna skulle slopas. Utöver en identitetskris och den långa och krångliga
process som en sådan stadgeändring skulle innebära skulle även ett sådant beslut kunna leda
till många oönskade konsekvenser.
Den delikata balansgång vi har till övriga IOGT-NTO-rörelsen skulle sättas på spel, där
möjligheter för Junis att släppa på sina åldersgränser öppnas. Det skulle i sin tur leda till en
enda röra av organisationer utan tydliga medlemsbaser och därmed utan medlemsmål. Idag
finns det tydliga rättigheter i alla förbund inom IOGT-NTO-rörelsen kopplat till att vara
”löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen”, något som innebär att överåriga UNF:are i
IOGT-NTO har närvaro- och yttranderätt på UNF:s möten och verksamhet.
Det öppnar också upp för ytterligare möjlighet från styrning bort från en
ungdomsorganisation, då alla medlemmar har rösträtt. Självbestämmandet, kanske
framförallt på lokal nivå, sätts på spel. Vidare kan det ställa till problem vid stora
bidragsansökningar till exempel till Ungdomsstyrelsen då det är svårt att motivera att vi skulle
vara en ungdomsorganisation.
Dessa problem räcker för att nuvarande system ska kunna anses vara enklare och bättre för att
säkra att UNF fortsätter vara en fantastisk ungdomsorganisation som medlemmarna helst
aldrig vill lämna.
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Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Historieutskottets yttrande om motion nr 20 Slopa
åldersgränserna
En ungdomsorganisation behöver alltid få in nytt blod, och en åldersgräns är en morot för att
uppnå denna förnyelse. Vi tror att en slopad åldersgräns skulle kunna leda till att förbundet
inte ser intresset av att få in nya medlemmar och att styrelseuppdrag i föreningar och liknande
skulle innehas av samma personer i princip livet ut. Vi föreslår därför kongressen
att

avslå motionen.
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Riksstyrelsens förslag nr 4 Nya
grundsatser (21)
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 då att det var läge att se över skrivningarna i rörelsens gemensamma
grundsatser och program. Inför kongressen 2011 presenterades ett förslag till ny värdegrund
för IOGT-NTO-rörelsen som samtliga kongresser beslöt att återremittera.
Processen fram till kongressen 2013
Riksstyrelsen utsåg efter kongressen 2011 en arbetsgrupp med ledamöter från samtliga
förbundsstyrelser: Malin Thorson (UNF), Leif Andersson (Junis), Fredrik Torberger (NSF)
och Jan Linde (IOGT-NTO). Arbetet har utgått från det arbete som har gjort inför tidigare
kongresser samt det rådslag som IOGT-NTO tidigare genomfört kring våra grundsatser och
program.
Under våren 2012 pågick diskussioner inom respektive förbund för att landa i vad respektive
kongress hade för åsikter om det gamla förslaget. I juni arbetades fram ett första utkast som
presenteras på grundsatser.dusten.se och kommuniceras brett till främst föreningar och
distrikt men även till enskilda medlemmar via sociala medier och Accent. Alla ombads
kommentera utkastet och berika det med sina perspektiv och tankar. I september samma år
genomfördes en workshop på den rörelsegemensamma samlingen i Borås. Inspel från denna
och från nätet ledde fram till ett utkast nr två som även diskuterades flitigt på nätet. Inför
förbundsstyrelsens och riksstyrelsens möte i november lades ett skarpt förslag fram och då
antog även riksstyrelsen ett förslag på nya grundsatser.
Riksstyrelsens förslag lades ut på nätet med reservationen att om många synpunkter kommer
in kan det komma att revideras i maj 2013. Samtliga distriktsårsmöten erbjöds möjligheten att
genomföra en kortare övning kring förslaget som många nappade på. På många håll
genomfördes denna som en rörelsegemensam övning där till exempel medlemmar i våra
organisationer, från 12-åringar till 92-åringar, satt och pratade om grunden i vår rörelse – hur vi
ska formulera vår ideologi. Responsen från denna övning kan sammanfattas i att vissa ord var
krångliga och att en del krävde lite tankeverksamhet och samtal för att kännas bekväma. Dock
var responsen i allra största grad positiv och arbetsgruppen kände att man hade fått ett kvitto
på att man landat helt rätt. De synpunkter som kom in handlade främst om punkten nykterhet
och riksstyrelsen landade därför i en justering av sitt förslag till kongressen i maj.
Uppskattningsvis har mellan 600-1000 medlemmar deltagit i processen, via samlingar, via
nätet, via diskussioner i sina föreningar och via de övningar som genomfördes på årets
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distriktsårsmöten. Nu lägger riksstyrelsen ett förslag till kongressen och NSF:s förbundsmöte
och det är upp till dessa mötens ombud att förhoppningsvis ta ett historiskt beslut.
Förslaget och dess konsekvenser
Förslaget bygger vidare på det förslag som arbetades fram till kongressen 2011. Dock har
riksstyrelsen valt att behålla ordet Grundsatser. Förslag går också ut på att ta bort begreppet
”Program” med motiveringen att respektive organisation beskriver detta individuellt i sina
stadgar och i andra styrdokument. Program-delen kan anses ha ersatts av en brödtext som i
större drag beskriver IOGT-NTO-rörelsen. För att tydligare justera hur man i framtiden
ändrar grundsatserna föreslås dem skrivas in våra stadgar. Det är i dagsläget oklart hur vi
justerar våra Grundsatser och program men riksstyrelsens tolkning är att vi behandlar dem
som om det handlade om stadgeändringar. Eftersom grundsatserna enligt detta sätt att se på
det då blir en stadgefråga måste ombuden ta ställning till följande saker:
•

Formuleringen av grundsatserna.

•

De konkreta konsekvenser som stadgeändringarna för med sig.

För att sammanfatta förslaget från riksstyrelsen handlar det om följande:
•

Omformuleringar av respektive organisations § 1:1 i stadgarna.

•

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

•

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

•

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

Förslag på justering av § 1:1
Som vi tidigare kommunicerat vill vi avveckla program-delen, eftersom den är så pass olika
inom respektive organisation. Detta ersätts med en inledande text under Grundsatser samt ett
tillägg i våra respektive första paragrafer. Det handlar om att lägga till meningen ”Förbundens
särart med avseende på verksamhet och medlemsåldrar bildar en bred helhet.” samt en
justering till NSF:s ursprungsformulering där det i UNF:s fall blir ”UNF bildar tillsammans
med IOGT-NTO, IOGT-NTOs Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF)
IOGT-NTO–rörelsen.” Ordet ”program” är också borttaget.
Nuvarande skrivning

Förslag på ny skrivning

IOGT-NTOs § 1:1 Organisation

IOGT-NTOs § 1:1 Organisation

IOGT-NTO är en nykterhets- och

IOGT-NTO är en nykterhets- och
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kulturorganisation i Sverige. IOGT-NTO är
en del av IOGT International. IOGT-NTO är
religiöst neutralt och partipolitiskt obundet.
IOGT-NTO samarbetar med Ungdomens
Nykterhetsförbund (UNF),
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF)
och IOGT-NTO:s Juniorförbund. De fyra
förbunden kallas tillsammans IOGT-NTOrörelsen och arbetar efter samma
grundsatser och program.

kulturorganisation i Sverige. IOGT-NTO är
en del av IOGT International. IOGT-NTO är
religiöst neutralt och partipolitiskt obundet.
IOGT-NTO bildar tillsammans med
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF),
IOGT-NTOs Juniorförbund och
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF)
IOGT-NTO–rörelsen. Förbundens särart
med avseende på verksamhet och
medlemsåldrar bildar en bred helhet.
Förbunden utgår i sin verksamhet från IOGTNTO-rörelsens grundsatser.

UNF § 1:1 Organisation

UNF § 1:1 Organisation

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är en
nykterhetsorganisation i Sverige. UNF
arbetar för en demokratisk och solidarisk
värld fri från droger. UNF är en del av IOGT
International. UNF är religiöst neutralt och
partipolitiskt obundet. UNF samarbetar med
IOGT-NTO, Nykterhetsrörelsens
Scoutförbund (NSF) och IOGT-NTO:s
Juniorförbund. De fyra förbunden kallas
tillsammans IOGT-NTO-rörelsen och
arbetar efter samma grundsatser och
program.

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) är en
nykterhetsorganisation i Sverige. UNF
arbetar för en demokratisk och solidarisk
värld fri från droger. UNF är en del av IOGT
International. UNF är religiöst neutralt och
partipolitiskt obundet. UNF bildar
tillsammans med IOGT-NTO, IOGT-NTOs
Juniorförbund och Nykterhetsrörelsens
scoutförbund (NSF) IOGT-NTO–rörelsen.
Förbundens särart med avseende på
verksamhet och medlemsåldrar bildar en
bred helhet. Förbunden utgår i sin
verksamhet från IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser.

Junis § 1:1 Organisation

Junis § 1:1 Organisation

IOGT-NTOs Juniorförbund är en
nykterhets- och kulturorganisation i Sverige.
IOGT-NTOs Juniorförbund är en del av
IOGT International. IOGT-NTOs
Juniorförbund är religiöst neutralt och
partipolitiskt obundet. IOGT-NTOs
Juniorförbund samarbetar med IOGT-NTO,
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF).
De fyra förbunden kallas tillsammans IOGTNTO-rörelsen och arbetar efter samma

IOGT-NTOs Juniorförbund är en
nykterhets- och barnorganisation i Sverige.
IOGT-NTOs Juniorförbund är religiöst
neutralt och partipolitiskt obundet. IOGTNTOs Juniorförbund bildar tillsammans med
IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund
(UNF) och Nykterhetsrörelsens
Scoutförbund (NSF) IOGT-NTO-rörelsen.
Förbundens särart med avseende på
verksamhet och medlemsåldrar bildar en
bred helhet. Förbunden utgår i sin
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grundsatser och program.

verksamhet från IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser.

NSF § 1:1 Organisation

NSF § 1:1 Organisation

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) är
en sammanslutning av scoutkårer i Sverige,
som ansluter sig till Nykterhetsrörelsens
Scoutförbunds målsättning, samt
bestämmelser som gäller verksamhet inom
Scouterna.

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) är
en sammanslutning av scoutkårer i Sverige,
som ansluter sig till Nykterhetsrörelsens
Scoutförbunds målsättning, samt
bestämmelser som gäller verksamhet inom
Scouterna.
NSF är en religiöst neutral och partipolitiskt
obunden samverkansorganisation inom
Scouterna och anslutet till World
Organisation of the Scout Movement
(WOSM), World Association of Girl Guides
and Girl Scouts (WAGGGS) samt
Världsorganisationen IOGT.
NSF bildar tillsammans med IOGT-NTO,
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och
IOGT-NTOs Juniorförbund IOGT-NTO–
rörelsen. Förbundens särart med avseende på
verksamhet och medlemsåldrar bildar en
bred helhet. Förbunden utgår i sin
verksamhet från IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser.

Ny § 1:2 – förslag på nya grundsatser
Riksstyrelsen föreslår respektive kongress samt förbundsmöte att besluta att införa en ny
gemensam paragraf i respektive organisations stadgar som lyder:
§ 1:2 IOGT-NTO-rörelsens grundsatser
IOGT-NTO-rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och
bildningsrörelse. Rörelsen bygger på principen om alla människors lika värde
och rättigheter, utan åtskillnad av något slag. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas
individer som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att
tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.
I vårt arbete utgår vi från tre bärande idéer:
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Demokrati
Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling.
Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för
personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla
medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från
medlemmarnas vilja.
Solidaritet
Människor är ömsesidigt beroende av varandra och har ett medmänskligt ansvar,
såväl idag som för framtida generationer. Vi tror att en värld där alla får ta del av
välfärd och trygghet är en förutsättning för personlig utveckling och
sammanhållning. Genom vår verksamhet vill vi bygga gemenskap på jämlik
grund – lokalt, nationellt och globalt.
Nykterhet
I kampen för en bättre värld väljer vi ett liv fritt från alkohol och andra droger
eftersom dessa utgör en belastning för såväl enskilda individer som för samhället
i stort och är ett hinder för mänsklig utveckling. Genom vårt ställningstagande
för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi
inspirerar människor till ett nyktert liv.
Förslag kring reglering av framtida justeringar av grundsatserna
Justeringar av grundsatser bör regleras under § 6:4 Förhållande till annat förbund. ”En
stadgeändring som rör förhållande till annat förbund inom IOGT-NTO-rörelsen kan endast
göras genom samstämmiga kongressbeslut av alla förbund som stadgeändringen berör” blir då
den gällande regleringen.
Konsekvensändringar i stadgarna utifrån ovan nämnda förslag
I och med att vi lägger begreppet ”program” bakom oss blir det konsekvensändringar i flera
delar av våra stadgar. Den som kanske mest är värd att uppmärksammas är den gällande vårt
medlemslöfte.
Ur IOGT-NTO:s stadgar / § 1:4 Medlemslöfte

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

§ 1:6 Medlemskapets upphörande

•

§ 2:8 Förbundsstyrelsens uppgifter

•

§ 3:8 Distriktsstyrelsens uppgifter

•

§ 4:6 Föreningsstyrelsens uppgifter

Det är viktigt att efter kongressen göra en riktig genomlysning av våra stadgar men principen
blir att det är konsekvensändringar som gäller i linje med förslagets och förhoppningsvis
kongressernas och förbundsmötets vilja. En annan konsekvensändring blir att numrering av
samtliga stadgar justeras eftersom grundsatserna föreslås bli en gemensam § 1:2.
Nuvarande Grundsatser och Program
För att kunna jämföra förslaget på ny skrivning bifogad här de nuvarande Grundsatser och
Program:
Grundsatser
•

IOGT-NTO-rörelsen bygger sin verksamhet på principen att alla människor har
lika rätt till frihet, personlig utveckling och lycka. Dess arbete har sin grund i viljan
att medverka till bättre levnadsbetingelser för alla.

•

IOGT-NTO-rörelsen hävdar, att samförstånd och samarbete mellan jordens folk är
de bästa förutsättningarna för mänskligt framåtskridande.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

Arbeta för personlig helnykterhet.

•

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

•

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

•

Hjälpa alkohol- och narkotikaskadade till rehabilitering och bättre levnadsvillkor.

Riksstyrelsen föreslår kongresserna besluta
att

justera stadgarna gällande § 1:1 för samtliga förbund i enlighet med bilagan,

att

justera stadgarna gällande en ny § 1:2 ”IOGT-NTO-rörelsens grundsatser” för
samtliga förbund i enlighet med bilagan,

att

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

att

justera justeringar i stadgarna i enlighet med de konsekvensändringar som
beskrivs i bilagan.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om riksstyrelsens
förslag nr 4 Nya grundsatser
Utskotten anser att förslaget till nya grundsatser är ett bra förslag. Vi är särskilt glada att
grundsatserna har ett inklusivt angreppssätt och beskriver vår ideologi på ett bra sätt. Dock
anser vi att förslaget blir starkare och tydligare med några förändringar.
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Vi föreslår att ersätta ordet "individ" med ordet "människa". Vi anser att ordet "människa" är
ett varmare ord än "individ" och att det blir mer konsekvent i texten.
Vi föreslår även att ta bort "Vi tror att" i stycket Solidaritet eftersom denna ändring förstärker
meningen och även där blir skrivningen mer konsekvent och liknar anslaget i meningen innan.
Vi föreslår att ändra de två sista meningarna i stycket "Nykterhet" från "Genom vårt
ställningstagande för personlig nykterhet och vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen. Vi
inspirerar människor till ett nyktert liv." till "Genom vårt ställningstagande för personlig
nykterhet inspirerar vi människor till ett nyktert liv, med vår verksamhet utmanar vi
alkoholnormen." Denna ändring föreslår vi för att vår nykterhet baserar sig på egen kraft och
inte på ett avståndstagande från något annat. Dock utmanar vår verksamhet alkoholnormen.
Program- och Stadgeutskottet föreslår kongressen besluta
att

justera stadgarna gällande § 1:1 för samtliga förbund i enlighet med riksstyrelsens
förslag,

att

ersätta "individer" med "människor" i förslaget till ny § 1:2 ”IOGT-NTOrörelsens grundsatser” för samtliga förbund

att

ta bort "vi tror att" i stycket Solidaritet i förslaget till ny § 1:2 ”IOGT-NTOrörelsens grundsatser” för samtliga förbund

att

ersätta de två sista meningarna i stycket "Nykterhet" med "Genom vårt
ställningstagande för personlig nykterhet inspirerar vi människor till ett nyktert
liv, med vår verksamhet utmanar vi alkoholnormen." i förslaget till ny § 1:2
”IOGT-NTO-rörelsens grundsatser” för samtliga förbund,

att

efter dessa ändringar justera stadgarna gällande en ny § 1:2 ”IOGT-NTOrörelsens grundsatser” för samtliga förbund i enlighet med bilagan,

att

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

att

justera stadgarna i enlighet med de konsekvensändringar som beskrivs i bilagan.

(Likalydande yttranden från IOGT-NTO:s Beredningsutskott och Junis Utvecklingsutskott.)
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Förbundsstyrelsens förslag nr 9 UNF:s
principer (17)
UNF:s principer antogs senast på kongressen i Köping 1997. Sedan dess har UNF hunnit
förändras på många sätt och nya principer har antagits. Detta har också varit ett dokument
som fallit bort och inte aktualiserats för nya förbundsstyrelser.
Det är viktigt att vi står för de principer som tidigare kongresser har beslutat om, men det är
också viktigt att vi har aktuella principer som reflekterar den organisation vi är idag. Därför
föreslår förbundsstyrelsen en revidering av UNF:s principer. Revideringen innebär i praktiken
en annullering (strykning) av de kongressbeslut som denna kongress beslutar att stryka från
dokumentet UNF:s principer.
Nedan finns listat de principbeslut som förbundsstyrelsen vill annullera och stryka från
dokumentet, med motiveringar. Sedan följer dokumentet med UNF:s principer som
förbundsstyrelsen föreslår bekräftas av kongressen.
I framtiden bör dessa principer behandlas regelbundet för att de ska hållas aktiva i minnet hos
förbundsstyrelse och medlemmar.
1989 – Karlstad
§ 175 Möjlighet att betala en frivillig engångsavgift för livslångt medlemskap. Pengarna ska
sättas i 2000-fonden som ska användas till utveckling av verksamhet.

Motivering: Förbundsstyrelsen föreslår bifall på motion av avskaffande av livstidsmedlemskap
till denna kongress, varpå denna princip faller om motionen går igenom.
1991 – Falun
§ 122 Försäkringsuppgifter ska skickas ut till alla medlemmar en gång per år, företrädesvis med
medlemskortet.

Motivering: Inaktuellt. Detta används inte och skulle innebära en stor onödig kostnad.
§ 173 Engångsavgiften ska vara fem gånger medlemsavgiften.

Motivering: Förbundsstyrelsen föreslår bifall på motion av avskaffande av livstidsmedlemskap
till denna kongress, varpå denna princip faller om motionen går igenom.
1993 – Växjö
§ 148 Ett tackbrev ska skickas ut till alla utträdda medlemmar.

Motivering: Genomförs inte idag, då det skulle innebära en onödigt stor kostnad i arbetstid
och material som inte är önskvärd.
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1995 – Örnsköldsvik
§ 62 Förbundet ska rekommendera föreningar, kårer, kretsar och distrikt inom IOGT-NTOrörelsen att vid aktiviteter där syftet är att visa på alternativ till alkoholdrycker,
bjuda/demonstrera så kallade lättdrycker, samt att i övrigt rekommendera föreningar, kårer,
kretsar och distrikt inom IOGT-NTO- rörelsen att inte servera lättöl, cider eller andra så
kallade lättdrycker vid egna arrangemang.

Motivering: Inaktuellt. Fungerar inte idag när alkoholfritt vinner alltmer mark.
§ 141 Förbundskurser ska arrangeras högst en gång per månad.
§ 141 Förbundet ska alltid sträva efter att lägga sina kurser andra helgen i månaden.

Motivering: Inaktuellt. Det genomförs fler utbildningar vissa månader, inom olika
verksamhetsområden och ibland av distrikten på uppdrag, som vid Specialisterna.
1999 – Gävle
§ 299 Ideologiska program skickas till alla.

Motivering: Otydligt vilka som ska få ideologiska program. Idag går det att hämta detta digitalt,
vilket förbundsstyrelsen förespråkar av många skäl, t ex miljö och ekonomi.
2003 - Jönköping
§ 90 Sidantalet i Motdrag ska vara minst 24 sidor, men att redaktionen uppmanas att ta in fler
sidor i ett nummer om bra material finns.

Motivering: Detta beslutas som ram i kongressbudgeten.
2005 - Piteå
§ 88 Animalisk och vegetarisk kost är likställda alternativ vid anmälan till
förbundsarrangemang
§ 88 Kvaliteten på den vegetariska maten (huvudalternativet) skall förbättras avsevärt, så att
massproducering av vegetarisk föda ej innebär en försämrad kosthållning för deltagarna.

Motivering: Tas bort till förmån för senare principbeslut på kongressen i Uppsala.
2007 - Uppsala
§ 111 Samtliga inom förbundsstyrelsen skall under sitt första verksamma år i förbundsstyrelsen
genomgå en kamratstödsutbildning.

Motivering: Detta genomförs inte idag och det är svårt för förbundsstyrelsen att få tid över för
detta. Det arbetas dock intensivt med personlig utveckling på andra plan i UNF:s
förbundsstyrelse.
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§111 Information gällande kurser, läger, föreläsningar etc. skickas direkt till alla
distriktsstyrelser t ex via e-post.

Motivering: Den största delen av verksamheten genomförs av distrikten själva och den
verksamhet som förbundet genomför sprids till många fler än distriktsstyrelserna och genom
fler kanaler varpå denna princip är på gränsen till inaktuell.
§ 249 UNF ska kräva en ändring av lagstiftningen så att den tydligt förbjuder vuxna att bjuda
minderåriga på alkoholhaltiga drycker.

Motivering: Detta borde regleras i det drogpolitiska programmet och inte i ett principbeslut.
2009 - Göteborg
§ 264 UNF:s kongresser ska i framtiden hålla kongress på orter och i lokaler där vatten i karaff
är gratis.

Motivering: I stundens hetta verkade detta säkert vara en bra princip, men UNF:s principer
bör hålla en högre nivå.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

revidera UNF:s principer enligt förbundsstyrelsens förslag, samt

att

UNF:s principer ska skickas som en rapport till varje kongress
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UNF:s principer
Antagna vid kongressen i Köping 1997
Reviderade vid kongressen i Borås 2013
1971 – Vänersborg
§ 49 Tolkning av begreppet två tredjedelars majoritet: de som ej röstar ska ej räknas med.
1972 – Umeå
§ 158 Varje ny och alla andra intresserade medlemmar ska erbjudas medlemsskolning.
1981 – Luleå
§ 84 För att representera IOGT-NTO-rörelsen eller framträda i rörelsens namn krävs
medlemskap.
1991 – Falun
§ 156 Värvarpremier ska skickas ut först när medlemmen betalat.
1995 – Örnsköldsvik
§ 82 Bara de med rösträtt får reservera sig (d.v.s. inte förbundsstyrelsen)
§ 162 Förbundet ska avråda ledare och representanter från att röka och snusa vid rörelsens
arrangemang.
§ 165 All tobaksanvändning är förbjuden på området för UNFs arrangemang.
1997 – Köping
§ 118 Medlemsvärvningskampanjer ska klart betona vår ideologi och inte materiella förmåner.
1999 – Gävle
§ 247 Förbundet rekommenderar distrikten att anordna motionsskrivarträffar inför varje
kongress.
2001 – Stockholm
§ 177 Accent ska i fortsättningen skickas till medlemmar över 20 år, medlemmar mellan 16 och
20 år ska få Accent om de vill.
2003 – Jönköping
§ 227 Förbundsstyrelsen arbetar för att billigare alternativ i form av tält, masslogi etcetera ska
finnas så ofta som möjligt på förbundskurser.
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§ 227 Förbundsstyrelsen ska fondera pengar alternativt öronmärka pengar för att dela ut till
medlemmar som vill åka på förbundskurser, samt att dessa pengar främst ska gå till
medlemmar som inte får bidrag från sin förening eller sitt distrikt.
2005 – Piteå
§ 88 UNF börjar köpa in KRAV-märkt mat, både kött och vegetabiliska produkter eftersom vi
jobbar för miljön.
§169 Förbundsstyrelsen ska ta hänsyn till ålder, kön och andra faktorer när man utser dem som
ska sitta i utskott, leda kurser osv.
2007 – Uppsala
§ 76 Not 1 – Resultat i jämförelse mot budget – i kommande årsredovisningar redovisar utfall
enligt den budget och budgetposter som kongressen beslutat om.
§ 111 Förbundsstyrelsen ska alltid, i möjligaste mån, redovisa föregående års siffror i
arbetsplanen.
§ 198 UNF ska sträva efter att köpa tjänster och varor av företag med schyssta villkor för sina
anställda.
§ 198 UNF ska sträva efter att köpa varor som är producerade med schyssta villkor.
§ 277 Animalisk och vegetarisk kost ska vara likställda, det vill säga att man måste kryssa i om
man vill ha köttmat, eller om man vill ha vegetarisk mat, på alla UNF:s kurser och
arrangemang.
§ 281 Förbundet ansvarar för att de nyvalda distriktsstyrelserna varje år erbjuds en utbildning i
styrelsearbete, dessa kurser genomförs regionvis och inom en månad efter sista datumet för
att ha distriktsårsmöte.
2009 – Göteborg
§ 94 I framtiden göra en djupare analys av arbetsplanens punkter för att underlätta förståelse
för det arbete som tidigare har utförts, och att en sådan analys bifogas till
verksamhetsberättelsen varje år.
§ 182 Kongressen väljer ombud och suppleanter på en rangordnad lista till Actives kongress, då
själva antalet ombud ej är beslutat förrän efter UNF:s kongress.
§ 264 Kongressen även fortsättningsvis ska vara minst 4 dagar lång.
2011 – Åre
§ 185 Då personer omnämns i UNF:s framtida material ska vederbörande benämnas med det
pronomen vederbörande önskar. Detta innebär att vederbörande ska tillfrågas om vilket
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pronomen vederbörande vill benämnas vid. I de fall i UNF:s material, då pronomen inte
refererar till en specifik person, skall könsneutralt pronomen användas.
§ 279 Ett ombud till en kongress måste vara registrerad medlem i det distrikt/den region
ombudet representerar, när ombudsvalet sker.
§ 336 Förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två heltider, med ett fast
arvode utan en löpande höjning samt att en heltidsarvodering motsvarar 50 % av ett
prisbasbelopp per månad
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Historieutskottets yttrande om förbundsstyrelsens förslag nr 9
UNF:s principer
Vi anser att de olika principerna som har blivit strukna inte längre följer de principer vi har.
Därför yrkar vi bifall på förbundsstyrelsens förslag
Vi vill även tillägga att principen som sattes i Örnsköldsvik 1995, § 165 ”All tobaksanvändning
är förbjuden på området för UNFs arrangemang” inte längre följer de principer vi har utan är
betydligt striktare än den tobakspolicy som idag finns i UNF
Historieutskottet föreslår kongressen besluta
att

revidera UNF:s principer enligt förbundsstyrelsens förslag,

att

stryka principen ”All tobaksanvändning är förbjuden på området för UNFs
arrangemang”, samt

att

UNF:s principer ska skickas som en rapport till varje kongress.
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Motion nr 21 Framtidens medlemmar (20u)
Det politiska klimatet är inte vad det en gång varit. I skyddet för det som brukar kallas
”mänskliga rättigheter” ingår numera grupper som vid de centrala rättskällornas tillkomst
(FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 1948 och Europakonventionen 1950) knappast
varit i åtanke. Samhället har ideologiskt gått åt ett sådant håll, att det s.k. ”människovärdet” 3
och det därmed följande påståendet om ”alla människors 4 lika värde”, numera innebär något
helt annat än t.ex. strax efter andra världskriget. Detta har även inneburit förändringar för
nykterhetsrörelsen. Efter pingstpastor Åke Greens predikan om homosexualitet, däri han
fördömer ett homosexuellt leverne på biblisk grund – en predikan för vilken han inte kunde
fällas till ansvar i domstol – uteslöts han ur IOGT-NTO, vilket fick till följd att många andra
medlemmar lämnade rörelsen. T.ex. år 1960 hade uteslutningen varit otänkbar, trots att både
Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter gällde.
Samtidigt som fler grupper skyddas av diskrimineringslagstiftningen i ”människovärdets”
namn, växer de grupper som säger sig vilja värna om den egna gruppen – oftast en upplevd
nation eller ”ras” – vilket innebär konflikter. Sverigedemokraterna (SD) är ett
kulturnationalistiskt och socialkonservativt parti som sedan valen 2010 är representerat i
Sveriges riksdag. Med anledning av vissa uttalanden av en medlem i UNF Opposition, om att
”utan sd’s [sic] nationalism hade detta land varit helt utan hopp” eftersom SD ”[v]erkar för ett
mer homogent Sverige utan islamism och ökad invandring som vi knappast kan hantera”,
önskade en annan medlem att ett uteslutningsärende skulle inledas mot den förstnämnde
medlemmen, som meddelade att han ansåg sig vara nationalist och ”alltid haft mörkblå åsikter
i invandringsfrågan” och ”ogillat islam” (som, skall inflikas, måste anses vara en
nykterhetsfrämjande lära). Frågan om uteslutning harin abstracto, på anmodan av UNF
Oppositions styrelse, diskuterats i UNF:s förbundsstyrelse, som säkerligen kan redovisa hur
den sett på saken.
I UNF Opposition menar vi att det är viktigt att man inom nykterhetsrörelsen diskuterar vad
vår rörelse under 2010-talet önskar härbärgera för individer. Är en drogfri, demokratisk och
solidarisk värld förenlig med exempelvis patriotism och nationalism – och gäller det i så fall
även om denna bygger på biologisk/genetisk snarare än kulturell grund? Vad läggs in i det idag
3

Citattecken används för att visa att ”mänskliga rättigheter”, andra ”rättigheter” och ”människovärde” i grunden
inte är några faktiska företeelser i sinnevärlden, helt oberoende av hur människor agerar, utan mänskliga
konstruktioner (liksom ”äganderätt”), eller snarast trossatser. Även ledande humanister har bekräftat att
”människovärde” och ”mänskliga rättigheter” är något man tror på, inte något som kan bevisas existera. Låt oss
förtydliga: Om det inte finns något rättssystem som i praktiken skyddar en påstådd rättighet, kan man knappast
tala om en sådan rättighet. Motsvarande gäller skyldigheter. Av byggningabalken från 1734 framgår att varje
företagare eller markägare i en stad ska hjälpa till att bygga prästgårdar. Trots att denna bestämmelse inte är
upphävd (trots att man velat det i en statlig utredning) finns det inte en domstol i detta land som skulle kräva att
någon ägnade sig åt sådant byggande. Rättigheter, liksom skyldigheter, är en idé. Det finns ”i naturen”, inga
rättigheter (eller skyldigheter), och det finns inget människovärde som sådant; det finns bara människor, och
deras utövande av makt, genom överenskommelser, rättsskipning, våldsanvändning m.m., bestämmer hur
resurser fördelas och hur människor, djur och natur bör, skall och kommer att behandlas.
4
Noteras kan att andra levande och kännande varelser tydligen inte tillerkänns några egentliga rättigheter.
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abstrakta begreppet ”demokrati”? Vad är viktigast för en modern nykterhetsrörelse – kravet på
partipolitisk obundenhet eller kravet på respekt för en långt gången tolkning av trossatsen om
”alla människors lika värde”?
Utan att förespråka någon viss hållning, föreslår vi kongresserna, var och en för sig, besluta
att

uppdraga åt förbundsstyrelsen att till nästa kongress ta fram ett dokument om
uteslutningsfrågor som utvisar hur IOGT-NTO-rörelsens ideologi står i
förhållande till olika ideologiska inriktningar

UNF Opposition

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 21 Framtidens
medlemmar
Då denna fråga tidigare lyfts som en stadgetolkning till förbundsstyrelsen anser denna att
ytterligare tolkning är överflödig. Vidare anser förbundsstyrelsen att varje fall bör tolkas
utifrån dess individuella förutsättningar. Förbundsstyrelsen anser det ej önskvärt och mycket
svårt att framställa en heltäckande lista på godkända eller ej godkända ideologier, vilket
ytterligare talar för att tolkning bör ske från fall till fall.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 21
Framtidens medlemmar
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 21 då utskottet tror att dessa
situationer uppkommer så pass sällan att det inte blir något problem att behandla varje enskilt
fall för sig.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 22 Bifallsyrkande till vid 2011 års
kongress framlagda motioner (20v)
Vi hemställer att kongressen beslutar
att

bifalla motion nummer 17 och 19, framlagda vid 2011 års kongress

UNF Opposition vill upplysa om att yrkandena i motion nr 17 och 19 från 2011 års kongress
återfinns på sidorna 81 och 82 i kongressprotokollet
(http://www.unf.se/PageFiles/384/Kongressprotokollet%20ounderskrivet.pdf) och att
diskussionen återfinns på sidorna 107-109 i samma protokoll. I kongressboken, som kan
laddas ned från http://tinyurl.com/kongressboken finns motionerna i dokumentet ”2
Handlingar kongresspärm.pdf”, på sidorna 243 och 246.
UNF Opposition

Motion nr 17 vid 2011 års kongress: Ombud till NordGUs 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 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

Motion nr 19 vid 2011 års kongress: 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.
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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

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 22 Bifallsyrkanden
till vid 2011 års kongress framlagda motioner
Förbundsstyrelsen håller med föregående kongressbeslut. Att lyfta in fler val till kongressens
agenda är inte något som förbundsstyrelsen anser att kongressen borde prioritera sitt fokus
och sin tid på. Förbundsstyrelsen har förståelse för vad uppdraget innebär och kan därifrån
hitta lämpliga personer för uppdragen, en process som förstås bör vara öppen och möjliggöra
för medlemmar att visa sitt intresse.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionerna i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 22
Bifallsyrkanden till vid 2011 års kongress framlagda motioner
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 22 på samma grunder som
förbundsstyrelsen då utskottet anser att kongressen ska prioritera sin tid på annat än
ytterligare val.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 23 Stadgeändringar (20w)
Inför kongressen har jag upprörts över de många brister jag tycker att stadgarna har. Det
underlättar inte situationen när jag kommer till § 6:3 som berättar hur stadgarna kan ändras.
Som det ser ut nu kräver en stadgeändring att den bifalls av en majoritet som består av två
tredjedelar av rösterna på en ordinarie kongress. Vid bifall med lägre andel röster än två
tredjedelar måste nästkommande kongress göra samma beslut för att en ändring ska kunna
träda i kraft.
Jag tycker att det är tråkigt att denna motion och alla andra förslag på stadgeändringar som rör
själva kongresser tidigast kan göra skillnad vid kongressen 2015 eftersom att en eventuell
ändring inte träder i kraft förrän kongressen har avslutats. Med denna motion vill jag
underlätta stadgeändringar på framtida kongresser.
Jag tycker absolut att det ska finnas undantag som ska ha ett särskilt skydd, ett exempel är §
2:16 som handlar om förbundets upplösning.
Att stadgarna hindrar oss från att låta stadgeändringar träda i kraft under pågående kongress
tycker jag är fel. En kongress borde till exempel kunna bestämma hur val till förbundsstyrelse
på samma kongress ska gå till. Vill kongressen att förbundsstyrelsen ska utse en eller flera av
posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör eller utbildningsledare inom sig
tycker jag att kongressen ska kunna välja ledamöter till förbundsstyrelsen utan att styra vem
som ska sitta på vilken post. Vill kongressen bestämma hur många det som minst ska väljas till
en post och/eller hur många det som mest ska få väljas ska den få göra det.
Jag yrkar:
att

ändra § 6:3 i stadgarna till ” Dessa stadgar kan ändras genom majoritetsbeslut på
en kongress. En stadgeändring gäller från det att kongressen avslutas eller från
den tidpunkt som kongressen beslutar. Om kongressen ajournerar sig kan den
besluta att stadgeändringar träder i kraft vid kongressens återupptagande. En
stadgeändring som rör förhållande till annat förbund inom IOGT-NTO-rörelsen
kan endast göras genom samstämmiga kongressbeslut av alla förbund som
stadgeändringen berör. En stadgeändring som rör § 2:16 kan endast göras genom
samstämmiga beslut på två ordinarie kongresser i följd.”

Daniel Laurin, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 23 Stadgeändringar
Motionären belyser problemet att kongressen ibland vill göra ändringar som ska få
konsekvens direkt. Praxis är att kongressen, som förbundets högsta beslutande organ, kan
välja att justera vissa ärenden direkt. Om så görs träder beslutet i kraft direkt. Alltså är det
redan med dagens stadgar möjligt att göra det motionären önskar.
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Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

anse motionen besvarad.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 23
Stadgeändringar
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 23 eftersom stadgarna är grunden i
vår organisation. Därför ska det inte vara enkelt att ändra dem då det kan få stora
konsekvenser.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion nr 24 Rättelse av trolig stadgemiss
(20x)
I § 3:16 stadgarna står att ”[o]m distriktet antar egna stadgar med innehåll utöver det ovan
nämnda måste stadgarna godkännas av förbundsstyrelsen för att gälla” och i § 4:15 att ”[o]m
föreningen antar egna stadgar med innehåll utöver det ovan nämnda måste stadgarna
godkännas av förbundsstyrelsen för att gälla”. Detta är en rimlig ordning. I § 5:13 står dock
också att ”[o]m föreningen antar egna stadgar med innehåll utöver det ovan nämnda måste
stadgarna godkännas av riksstyrelsen för att gälla”, trots att paragrafen handlar om när
”kretsen antar egna stadgar”. Nog för att även kretsar måste ses som ideella föreningar (se §
6:1), men det lär röra sig om en ren miss vid stadgarnas språkliga utformning.
Vi yrkar därför att kongressen beslutar
att

i § 5:3 stadgarna ändra ordet ”föreningen” till ”kretsen”.

UNF 6281 Opposition – nykterhet eller döden!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 24 Rättelse av trolig
stadgemiss
Förbundsstyrelsen tycker det är glädjande att det finns medlemmar och föreningar som
engagerar sig i att noga granska UNF:s trevliga stadgar. Denna gång med en bra rättning på ett
uppenbart fel. Vi säger tack!
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 24
Rättelse av trolig stadgemiss
Program- och Stadgeutskottet yrkar bifall på motion nr 24. Utskottet anser att det är bra att
det finns medlemmar som kontrollerar att stadgarna stämmer då stadgarna är en viktig del av
vår organisation.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.
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Motion nr 25 Distriktens bildande och
juridiska status (20y)
Distrikten är självständiga ideella föreningar och inte bara organisatoriska enheter inom UNF
(se § 6:1 stadgarna), vilket innebär att de i rättslig mening kan ha egna förpliktelser och
rättigheter, t.ex. äga egendom och ha bankkonton. Ideella föreningar kan enligt gällande rätt
bara bildas genom att åtminstone tre (men troligen räcker egentligen två) fysiska eller
juridiska personer sammanträder, beslutar om bildandet, och antar stadgar. Någon annan än
medlemmarna kan inte bilda en förening; någon måste ju anta stadgarna för att de ska vara
bindande för föreningen. Utan antagande av stadgar finns ingen förening (jfr rättsfallen NJA
1973 s 341 och NJA 1900 s 98). Kongressen kan – hur suverän den än är som organ för själva
förbundet – inte själv bilda några föreningar ”ur luften” (jfr § 3:15), utan detta måste de tänkta
medlemmarna göra. (Det är mer sannolikt att kongressen kan upplösa eller slå ihop redan
befintliga föreningar, om föreningarna har antagit stadgar som möjliggör detta, även om § 4:13
är en mer demokratisk bestämmelse.) Medlemmarna i distrikten är de lokala föreningarna och
de direktanslutna fysiska medlemmarna (§ 3:1). Dessa kan inte plötsligt bli en del av en ny
förening (det nybildade distriktet) utan att besluta detta själva. Stadgarnas formulering i § 3:15,
att kongressen bestämmer ”att distrikt ska bildas”, är luddig; om distriktet ska bildas måste
det väl bildas vid en senare tidpunkt än kongressbeslutet? Av § 3:1 att döma verkar man dock
(trots uttrycket ”kan”) utgå ifrån att bildandet sker direkt genom själva kongressbeslutet,
vilket alltså knappast är möjligt enligt gällande rätt.
Ungdomsstyrelsen beslutade nyligen att inte ge Sverigedemokraternas ungdomsförbund
statsstöd, bland annat med följande motivering: ”I årets handläggning har vi sett att era
medlemsföreningar inte själva har antagit stadgar vilket är ett villkor enligt förordningen (§6).
Utifrån vår tolkning av bidragsreglerna bedömer vi att er organisation har brister i den
demokratiska uppbyggnaden i dessa avseenden.” Det finns uppenbarligen flera skäl till att
varje förening ska anta stadgarna som sina.
Vi avser inte att egentligen ifrågasätta huruvida distrikten som nu existerar faktiskt finns i
juridisk mening; i vart fall har de väl kommit att bli självständiga juridiska personer genom att
faktiskt bestå av vissa medlemmar, hålla distriktsårsmöten och följa och tillämpa stadgarna
(jfr rättsfallet NJA 1913 s 393, som faktiskt gällde vår föregångare NGTO). För att inte krångla
till det hela i onödan, men ändå säkerställa att de nya distrikten verkligen blir ”riktiga”, av
Ungdomsstyrelsen gillade, föreningar i framtiden, yrkar vi, att kongressen beslutar
att

kongressen i § 3:15 efter andra meningen tillägga: ”När kongressen beslutat att
ett distrikt ska bildas, ska förbundsstyrelsen snarast kalla de föreningar som
beslutats ingå det nya i distriktet, till ett distriktsmöte, som, om det bevistas av
representanter från minst tre föreningar, beslutar att distriktet bildas och antar
dessa stadgar.”
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Ett sådant distriktsmöte skulle kunna hållas redan under sittande kongress, om
representanter från tre av distriktets föreningar finns närvarande, och kan anses bemyndigade
av sina respektive föreningar att delta i det formella tillskapandet av ett nytt distrikt. I
förslaget upptas inga direktanslutna medlemmar, eftersom man rimligen inte kan vara
direktansluten till ett distrikt som ännu inte finns.
Som bilaga till motionen vill vi inge http://ideellaforeningar.webs.com/dodahand.pdf som
nödvändigt juridiskt komplement och upplysning till medlemmarna om ideella föreningars
konstruktion och om vad det innebär att vara en juridisk person.
Som framgår av ”Motion angående UNF-föreningars bildande” är det numera tveksamt om
stycket ”Vi avser inte att egentligen ifrågasätta … föregångare NGTO)” är juridiskt hållbart.
Saken har ännu inte prövats av domstol. Faktum kvarstår att en ideell förening måste bildas av
sina medlemmar, varför motionen måste bifallas.
UNF 6281 Opposition – nykterhet eller döden!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 25 Distriktens
bildande och juridiska status
Motionärerna lyfter ett specifikt problem om stadgemässiga rutinerna vid distrikts bildande.
Detta är ett scenario som ytterst sällan händer men som motionären skriver är det då av
betydande vikt att säkerställa den korrekta juridiska statusen för det nybildade distriktet
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 25
Distriktens bildande och juridiska status
Program- och Stadgeutskottet yrkar bifall på motion nr 25 eftersom det är viktigt att distrikten
får rätt juridiska status vid bildandet.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.
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Motion nr 26 Tolkning av stadgarna (20z)
Vid olika syn på hur stadgarna ska tolkas, har förbundsstyrelsen idag företräde.
Förbundsstyrelsen kan dock vara partisk i stadgetolkningsfrågor, t.ex. om den och ett distrikt
tolkar stadgarna olika. Förbundsstyrelsen är det främsta organ som i sitt praktiska dagliga
arbete är bundet av stadgarna, vilka sätter den yttersta gränsen för styrelsens behörighet. Man
bör inte ha sista ordet vid tolkningen av de riktlinjer och regler man själv är bunden av. Det är
därför lämpligt att stadgarna tolkas av ett mindre partiskt organ.
Vi yrkar därför, i första hand att kongressen beslutar
att

i stadgarnas § 6:2 ändrar ”förbundsstyrelsens” till ”granskningsutskottets”

i andra hand att kongressen beslutar
att

i stadgarnas § 6:2 ändra ”förbundsstyrelsens” till ”det vid föregående kongress
valda stadgetolkningsutskottets”

i tredje hand att kongressen beslutar
att

i stadgarnas § 6:2 ändra ”förbundsstyrelsens” till ”riksstyrelsens” samt borttaga
meningen ”Gäller frågan … företräde”.

Skulle andrahandsyrkandet bifallas är avsikten att § 2:6 X ska tillämpas på
stadgetolkningsutskottet.
UNF 6281 Opposition – nykterhet eller döden!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 26 Tolkning av
stadgarna
Förbundsstyrelsen menar att då alla medlemmar inom vårt förbund är ålagda att följa stadgan
är alla någon gång olämpliga att tolka stadgan, ingen är ständigt opartisk. Trots detta måste
någon kunna tolka stadgan och där upplever vi fortfarande att förbundsstyrelsen är den bästa
parten. Förbundsstyrelsen är det högst beslutande organet mellan kongresserna med högst
ansvar för UNF, samtidigt som de har en övergripande koll och förståelse för hela UNF-landet
genom sitt arbete.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 26
Tolkning av stadgarna
Program- och Stadgeutskottet yrkar bifall på den första att-satsen och yrkar avslag på den
andra och tredje att-satsen i motion nr 26 eftersom att utskottet anser att
granskningsutskottets uppgift är att vara opartiska och skulle därför vara lämpade att lösa en
eventuell tvist. Om frågor angående stadgetolkningar skulle gå genom ett
stadgetolkningsutskott eller riksstyrelsen skulle den byråkratiska processen bli onödigt
långdragen.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionens första att-sats, samt

att

avslå motionens andra och tredje att-sats.
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Motion nr 27 Minskad toppstyrning i frågor
om fast egendom (20å)
Enligt § 6:1 stadgarna är föreningar, distrikt och kretsar självständiga juridiska personer, men
förbundsstyrelsen måste godkänna vissa åtgärder av föreningarna och distrikten, bl.a. köp och
försäljning av fastigheter och byggnader. Om en fastighet säljs eller förstörs i brand etc., så att
föreningen/distriktet får in pengar, ska pengarna förvaltas av förbundsstyrelsen, och får bara
användas för att köpa fast egendom, om inte förbundsstyrelsen beslutar annat. Bestämmelsen
syftar uppenbart till att minska s.k. kuppning, men innebär också en väldig inskränkning i
föreningarnas och distriktens beslutsrätt. En förening eller distrikt – dvs. en självständig
juridisk person – som äger en fastighet, men vill sälja den och använda pengarna till något för
medlemmarna i föreningen eller distriktet nyttigt, får inte göra detta utan bemyndigande
”uppifrån”. En sådan ordning gynnar inte det lokala demokratiska självstyret.
Vi yrkar därför att kongressen beslutar
att

ur stadgarna borttaga § 6:1, punkterna A-C, ”De bestämmelser … ofri grund.”, och
”Föreningar och distrikt ska redovisa … tillhör.”, samt ”Ett beslut … 6:1.” i § 4:11.

UNF 6281 Opposition – nykterhet eller döden!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 27 Toppstyrning i
frågor om fast egendom
IOGT-NTO-rörelsens fastigheter är en av våra mest värdefulla resurser som byggts upp av
nykterhetskämpar under decennier.
Förbundsstyrelsen anser att värdet i att förhindra kuppning väger tyngre än att man enkelt ska
kunna sälja fastigheter. Risken är att vi aldrig kommer att kunna få tillbaka dessa viktiga
möteslokaler.
Kuppning är när medlemmar med en dold agenda tar över makten i en förening för att
missbruka denna makt till att exempelvis sälja en fastighet för att sedan använda pengarna för
att åka på Thailandssemester.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 27
Toppstyrning i frågor om fast egendom
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 27 eftersom utskottet anser att det
finns en poäng med att förbundstyreslen måste godkänna eventuella försäljningar och
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användande av de ekonomiska medlen. Fastigheterna är en av rörelsens viktigaste tillgångar
och ska bevaras för framtida generationer.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
Att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 28 Förtydligande av kravet på
antalet medlemmar i en förening (20ä)
UNF har både registrerade och lokala medlemmar, som framgått av våra tidigare motioner. I §
4:1 stadgarna står att ”[e]n förening ska bestå av minst fem medlemmar”. Den rimligaste
tolkningen är att dessa medlemmar måste vara registrerade i föreningen, och inte bara lokala
medlemmar. Det framgår dock inte, och bör framgå.
Vi yrkar därför att kongressen beslutar
att

ändra § 4:1 stadgarna så att ordet ”registrerade” placeras framför ”medlemmar”

UNF 6281 Opposition – nykterhet eller döden!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 28 Förtydligande av
kravet på̊ antalet medlemmar i en förening
Förbundsstyrelsen ser precis som motionärerna ett behov av ett förtydligande i frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 28
Förtydligande av kravet på̊ antalet medlemmar i en förening
Program- och Stadgeutskottet yrkar bifall på motion nr 28 eftersom att utskottet tycker att det
är rimligt att stadgarna är så tydliga som möjligt.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.
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Motion nr 29 Minskning av kravet på
deltagare vid små föreningars årsmöte
(20ö)
En UNF-förening fordrar fem medlemmar (stadgarna § 4:1). UNF Opposition fick för några år
sedan igenom en ändring i stadgarnas § 4:2, med innebörden att det räcker med majoriteten i
små föreningar, för att hålla föreningsmöte. En femmannaförening kan alltså hålla
beslutsmässigt föreningsmöte med tre personer, och en sjumannaförening med fyra. En
förening kan i sig skapas av två eller tre medlemmar, enligt gällande rätt, och förmodligen
existera med ännu färre (se bl.a. Nial, Svensk associationsrätt i huvuddrag, andra upplagan,
Norstedts, Stockholm 1976, s 23 och Augustsson, Enmannaföreningars rättsliga möjligheter i
synnerhet, och ideella föreningars rättskapacitet i allmänhet, Förvaltningsrättslig Tidskrift
3/2009). Vi vill därför sätta i fråga varför årsmötet ska behöva bestå av fem medlemmar även i
små föreningar. Samma reglering borde rimligen gälla årsmötena som föreningsmötena. I och
med att en förening alltjämt behöver fem (registrerade) medlemmar för att existera, kan
knappast en stadgeändring medföra att ”ickeföreningar” plötsligt anses vara aktiva föreningar.
Vi yrkar att kongressen beslutar
att

ändra ”fem” i § 4:2 stadgarna, till ”fem, eller majoriteten,”

UNF 6281 Opposition – nykterhet eller döden!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 29 Minskning av
kravet på deltagare vid små föreningars årsmöte
Motionären har identifierat ett problem som egentligen bara gäller föreningar mellan åtta (8)
och fem (5) medlemmar. Att göra en för många förkrånglande stadgeändring bara för dessa
föreningar känns inte motiverat.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 29
Minskning av kravet på deltagare vid små föreningars årsmöte
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 29 eftersom utskottet håller med
förbundsstyrelsen i att stadgeändringen känns onödig då den rör så pass få medlemmar i
landet.
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 30 Färre mötesfunktionärer vid
små föreningsårsmöten (20aa)
Årsmöte kan i UNF:s föreningar hållas av fem medlemmar (se stadgarna § 4:2, sista punkten).
Det kan rimligen inte krävas av sådana små möten att de ska välja två rösträknare och två
protokolljusterare. Nog är det normalt lämpligt att tillsätta två rösträknare, så att en enskild
rösträknare inte har för stor makt, men egentlig rösträkning är sällan nödvändig vid små
möten, och kan i så fall ändå företas av ordföranden utan hjälp. Vidare måste en enda justerare
(i vart fall vid ett litet möte) vara tillräckligt för att protokollet ska anses återspegla vad som
faktiskt förekom vid mötet. Till och med i skrivelsen ”Dags för årsmöte!” som vi fått från
förbundets administrative sekreterare, står att protokollet ska ”skrivas under av mötets
sekreterare och en justerare som ni väljer på mötet” (fetstilt här). UNF Opposition har redan
fått igenom stadgeändringar i § 4:2, andra meningen och § 4:12, första meningen, vilka syftat till
att underlätta för mindre föreningar. Nog ska inte de mindre föreningarna vara norm, men
stadgarna bör ändå utformas så att dessas verksamhet underlättas.
Vi yrkar därför att kongressen beslutar
i första hand,
att

ändra stadgarnas § 4:4 E till ”val av ordförande och sekreterare för mötet, samt,
om mötet består av tio eller flera medlemmar, två rösträknare och två
protokolljusterare; i annat fall endast en protokolljusterare”

i andra hand,
att

ändra stadgarnas § 4:4 E till ”val av ordförande och sekreterare för mötet, två
rösträknare och en protokolljusterare”

Vi vill påpeka att UNF:s webbplats inte förefaller innehålla de uppdaterade stadgarna från
2011, varför föreningar under 2012 och 2013 kan ha tillsatt onödiga revisorer, något vi djupt
beklagar.
UNF 6281 Opposition – nykterhet eller döden!

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 30 Färre
funktionärer vid små föreningsårsmöten
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det på små årsmöten kan förefalla vara
många mötesfunktionärer som ska väljas. Dock anser förbundsstyrelsen att detta eventuella
problem kan lösas på andra sätt än att reglera stadgan utefter detta. Det är inte nödvändigt
eller lämpligt att skapa mer avancerade former och strukturer än vad organisationen behöver.
Exempelvis kan mötet välja samma personer till protokolljusterare och rösträknare för att
minska antalet mötesfunktionärer
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Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 30 Färre
funktionärer vid små föreningsårsmöten
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 30 eftersom utskottet anser att det är
viktigt att mötena håller en hög demokratisk standard.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 31 Demokratiska val eller lotteri?
(20bb)
Att lotta vid lika röstetal efter den första röstningsomgången är inte ett bra sätt menar jag. Ifall
det till exempel är flera personer som har fått lika många röster för att fylla den sista platsen i
en styrelse eller som ombud till ett distriktsårsmöte eller kongress så bör en ny röstomgång
genomföras enbart mellan dem som har fått lika röstetal, först när det blir ett likaläge igen bör
det vara lotten som avgör.
Jag yrkar
att

byta ut ”Vid lika röstetal avgör lotten.” i § 2:5, § 2:17, 3:5 samt 4:3 I stadgarna till
följande: “Vid lika röstetal hålls en till omröstning, vid fortsatt likaläge avgör
lotten.”

Daniel Laurin, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 31 Demokratiska val
eller lotteri?
Från förbundsstyrelsens sida vill vi vara tydliga med att det kan finnas tillfällen då lotterier är
bra att ha. När det kommer till att fatta demokratiska och välgrundade beslut tror vi dock att
omröstning är en betydligt bättre metod att börja med. Framförallt därför att detta ger mer
makt till medlemmarna, men också för att vi tror att besluten i sig blir bättre.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 31
Demokratiska val eller lotteri?
Program- och Stadgeutskottet yrkar bifall på motion nr 31 eftersom att man ska kunna fatta
välgrundade och demokratiska beslut.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
Att bifalla motionen i sin helhet.
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Motion nr 32 Utslagsröst till ordföranden
(20cc)
De gällande stadgarna är skrämmande otydliga kring vad som gäller vid lika röstetal på ett
föreningsmöte eller styrelsemöte. En sådan situation är inte särskilt svår att hamna i eftersom
stadgarna varken säger att det måste vara ett udda antal ledamöter eller att suppleanter kan
väljas in i en styrelse. En konstig inkonsekvens är att ordföranden i riksstyrelsen ges en
utslagsröst vid lika röstetal medan praxis bland rena UNF-styrelser är lottning som jag förstått
det.
En lösning är att ge ordföranden en utslagsröst. Som ordförande har man äran att sitta på den
högsta posten inom styrelsen och borde därför kunna lägga en röst som väger tyngre ett läge
där styrelsen är splittrad på hälften.
Jag yrkar:
att

meningen ”Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.” förs in i slutet på § 2:7,
§ 3:7, § 4:3 och § 4:5.

Daniel Laurin, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 32 Utslagsröst till
ordföranden
Det finns olika sätt att avgöra vid lika röstetal. Inom IOGT-NTO-rörelsen finns det sedan en
tid tillbaka en huvudprincip att låta lotten avgöra. Förbundsstyrelsen anser att denna princip
är bra av några enkla anledningar; Vi värderar inte de olika ledamöterna i en styrelse olika och
utgår inte heller från att en ordförande automatiskt har en bättre insyn i förbundets,
distriktets, kretsens eller föreningens behov.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 32
Utslagsröst till ordföranden
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 32 eftersom att utskottet anser att
ingen person i en styrelse är viktigare än en annan och därför bör inte ordförandet ha mer
makt.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet
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Motion nr 33 Suppleanter (20dd)
Att välja in suppleanter i en styrelse är ett bra sätt att försäkra sig om att rätt antal
röstberättigade närvarar på ett styrelsemöte även när en eller flera ordinarie ledamöter inte
kan närvara. Denna möjlighet nämns inte i stadgarna. Det skulle vara skönt att få det klart att
det går, svart på vitt.
Att suppleantval ska vara en egen punkt är bra för att kunna låta eventuella kandidater till
ordinarie ledamot ställa upp till suppleantvalet ifall de inte blir valda.
Texterna om hur många en styrelse minst ska innehålla som stryks av denna motion återfinns
på andra platser i stadgarna.
Jag yrkar:
att

byta ut punkt Q i § 2:6 i stadgarna till ”beslut om antal ledamöter respektive
suppleanter i förbundsstyrelsen”

att

efter punkt R i § 2:6 föra in en ny punkt som lyder ”val av eventuella suppleanter i
förbundsstyrelsen”

att

byta ut punkt P i § 3:6 till ”beslut om antal ledamöter respektive suppleanter i
distriktsstyrelsen”

att

efter punkt Q i § 3:6 föra in en ny punkt som lyder ”val av eventuella suppleanter i
distriktsstyrelsen”

att

byta ut punkt O i § 4:4 till ”beslut om antal ledamöter respektive suppleanter i
styrelsen.”

att

efter punkt P i § 4:4 föra in en ny punkt som lyder ”val av eventuella suppleanter i
styrelsen”

att

lägga till följande text: ”Eventuella suppleanter ska väljas i en bestämd inbördes
inträdesordning.” i § 2:7, § 3:7 och § 4:5 i stadgarna.

Daniel Laurin, UNF Malmö

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 33 Suppleanter
Förbundsstyrelsen tror inte på upplägget att ha ledamöter som är andra klassens och passiva
deltagare Styrelsen tror att det är bättre att vara noggrann i sitt valberedningsarbete och där
förankra vilket typ av arbete som kommer att krävas och att personen som föreslås kan utföra
det.
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Förbundsstyrelse föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 33
Suppleanter
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 33 eftersom att utskottet anser som
förbundsstyrelsen poängterar att alla i styrelsen ska ha samma rättigheter att rösta.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

285

Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

Motion nr 34 Motion angående valbarhet
som distriktsårsmötesombud (20ee)
I 3:11 § UNF:s stadgar står att ”[v]arje löftesbunden medlem i IOGT-NTO-rörelsen kan väljas
till förtroendeuppdrag i distriktet” men att ”[e]tt distriktsårsmötesombud måste dock vara
registrerad medlem i den förening som ombudet representerar”. Distriktsårsmötesombud är
dock rimligen inte ett förtroendeuppdrag i distriktet per se, utan ett förtroendeuppdrag i
föreningarna. Det finns redan en bestämmelse i 4:8 §, enligt vilken ett ”distriktsårsmötes- eller
regionmötesombud måste … vara registrerad medlem i föreningen”. UNF-kongressen 2011
beslutade, på förslag av en styrelseledamot i UNF Opposition, angående 2:11 § i stadgarna, om
valbarhet som kongressombud, att ”kongressen som ett principuttalande yttrar att ett ombud
till en kongress måste vara registrerad medlem i det distrikt/den region ombudet
representerar, när ombudsvalet sker” (§ 279 kongressprotokollet). Detsamma hade UNF:s
förbundsstyrelse funnit i maj samma år. Vi förmodar att detsamma, mutatis mutandis, gäller
distriktsårsmötesombuden, dvs. att de vid själva valet på föreningsårsmötet ska vara
medlemmar i den förening de ska representera vid DÅM.
Det är onödigt att ha både en valbarhetsregel och en representationsrättsregel om exakt
samma sak.
Vi synes böra skicka denna motion till samtliga kongresser (6:3 § och 6:4 § K). IOGT-NTO:s
och IOGT-NTO:s Juniorförbunds stadgar förefaller endast innehålla en onödig upprepning i
3:11 § gentemot 4:8 §.
Förty yrkar UNF Opposition, underdånigst, att kongresserna beslutar
att

i 3:11 § UNF:s stadgar borttaga meningen ”Ett distriktsårsmötesombud måste
dock vara registrerad medlem i den förening som ombudet representerar.” då 4:8
§ måste anses fullödigt reglera frågan om valbarhet

att

i 3:11 § IOGT-NTO:s stadgar borttaga meningen ”Ett distriktsårsmötesombud
måste dock vara registrerad medlem i IOGT-NTO.” då 4:8 § måste anses fullödigt
reglera frågan om valbarhet

För UNF 6281 Opposition, Söderhamn,
Herr E. Zara
sekreterare
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Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 34 Valbarhet som
distriktsårsmötesombud
Förbundsstyrelsen noterar precis som motionsförfattaren att det är en direkt upprepning av i
princip samma regel. Styrelsen ser däremot ett behov av detta. Att föreningen som läser sitt
kapitel tydligt ska veta vilka regler som gäller där, såväl som distriktet läser sitt kapitel och ska
känna att det är tydligt vem som kan vara ombud. Styrelsen förstår motionärens linje men
tycker att det gamla djungelordspråket ”längre stadgar är tydligare stadgar” här är passande.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 34
Valbarhet som distriktsårsmötesombud
Program- och Stadgeutskottet yrkar avslag på motion nr 34 eftersom de berörda paragraferna
finns i olika kapitel i stadgarna och utskottet vill att det ska vara tydligt för medlemmarna
precis vad som gäller.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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Motion nr 35 UNF-föreningars bildande
(20ff)
UNF Opposition, som bildades 2003, har just (mars 2013) fått ett beslut från en viktig
myndighet, som underkänner § 4:15 första meningen i UNF:s stadgar. Det är inte tillräckligt att
en förening ”anses ha antagit” förbundets stadgar, utan den måste faktiskt ha antagit dem,
meddelar myndigheten i sitt beslut. Opposition finns alltså inte, i juridisk mening, anser
myndigheten.
Om en förening inte har beslutat om sitt bildande, antagit stadgar och utsett företrädare, finns
den nämligen överhuvudtaget inte i juridisk mening, något nu UNF Opposition bittert har fått
erfara. Detta framgår av all juridisk litteratur om ideella föreningar som finns. UNF:s stadgar är
väldigt fåordiga gällande hur en förening faktiskt bildas, något som är olyckligt, och torde
kunna ställa till problem med Ungdomsstyrelsen, som kräver att föreningar antar stadgar.
Förbundsstyrelsen kan inte skapa en förening ur luften, så FS ”fastställelse” enligt 4:1 §
stadgarna rör rimligen bara att den redan bildade föreningen är välkommen som en del av
nykterhetsförbundet, och vilket namn och nummer den ska ha. En förening måste givetvis
redan finnas i juridisk mening för att kunna ansluta sig till förbundet. FS bildar ingenting alls
genom sitt beslut, och kan inte heller göra det. FS kräver enligt uppgift inte ens in protokollet
från det första föreningsmötet, och kan därmed inte ens fatta ett välgrundat beslut om
huruvida en förening i juridisk mening ens har bildats! Detta är mycket olyckligt.
UNF måste förstå den juridiska realiteten och inte tro sig stå över de juridiska
förhållningsregler som fastslagits av domstolarna (en attityd vi märkt vid föregående
kongress). Något annat kan stå oss dyrt. En förening som verkat i flera år kan plötsligt av
domstol eller annan myndighet anses vara något annat än en ideell förening – något som inte
kan äga egendom (som medlemsavgifter eller bidrag) eller träffa avtal (hyra lokal, etc.) – och
detta finns det rättsfall på.
Härmed yrkas därför att kongressen beslutar
att

ändra 4:1 § andra meningen i UNF:s stadgar till ”Bildandet av en förening sker
genom att minst fem personer beslutar att bilda föreningen, antar förbundets
stadgar och utser en styrelse. Bildandet av en förening samt dess namn och
nummer fastställs av förbundsstyrelsen.”

att

uttala att varje ny UNF-förening måste uppvisa protokoll som visar att
föreningen har bildats, att UNF:s stadgar har antagits och att styrelse har utsetts,
för att förbundsstyrelsen ska kunna tilldela föreningen ett nummer enligt
stadgarna

att

ombe kommande förbundsstyrelser att infordra protokoll från konstituerande
möte för de föreningar som anhåller om att bli en del av förbundet
288

Ungdomens Nykterhetsförbunds 25:e kongress, 2013 i Borås

Andra att-satsen yrkas oavsett om den första faller. Tredje att-satsen yrkas om den andra
faller.
UNF 6281 Opposition, Söderhamn [efter beslut vid medlemsmöte den 23 mars 2013]
samt Martin Tunström, IOGT-NTO-medlem i Helsingborg

Förbundsstyrelsens yttrande om motion nr 35 UNF-föreningars
bildande
Förbundsstyrelsen anser att motionären har rätt i sin synpunkt och tycker att det vore ett bra
tillägg. Förbundet ser både en juridisk och demokratisk poäng, då varje förening vid sin
uppstart bekantar sig med förbundets stadgar. Att förbundet kan samla protokoll från
nybildade föreningar är ett bra komplement till vår redan innan digra samling med dokument
över vår existens och ger förbundsstyrelsen spännande kunskap om nystartade föreningar.
Förbundsstyrelsen föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.

Program- och Stadgeutskottets yttrande om motion nr 35 UNFföreningars bildande
Program- och Stadgeutskottet yrkar bifall på motion nr 35 eftersom det är viktigt att
föreningarna får den korrekta juridiska statusen.
Program- och Stadgeutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 10 Övriga
ersättningar (18)
Förbundsstyrelsen tycker att alla förtroendeuppdrag inom Ungdomens Nykterhetsförbund,
förutom två heltidsarvoderingar inom 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
skatteverket 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 om förbundsstyrelsens förslag nr
10 Övriga ersättningar
Framtidsutskottet håller med om att det är viktigt att vår verksamhet är ideell men att det inte
heller ska kosta för ideella att vara engagerade.
Framtidsutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla förslaget.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 11
Medlemsavgift i UNF (19)
Förbundsstyrelsen genomförde till kongressen 2011 en utredning rörande möjligheterna att
bekräfta medlemskapet på andra sätt än med medlemsavgift och på möjligheten att förändra
medlemsavgiften. Utredningen kom fram till 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.
Nuvarande förbundsstyrelse ser har inte sett någon anledning till att ändra i modellen till
denna kongress.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2014 och 2015 till 50 kronor/år.

Framtidsutskottets yttrande om förbundsstyrelsens förslag nr 11
Medlemsavgift i UNF
Medlemsutgiften utgör grunden i att medlemmar ska behöva göra ett aktivt val och den
nuvarande nivån på medlemsavgiften är rimlig. Vi anser därför att det inte finns några
befogade omständigheter till att ändra den.
Framtidsutskottet föreslår därför kongressen besluta
att

bifalla förslaget.
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Förslag till förbundsstyrelse (22, 23a-f)
Antal ledamöter i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

antalet ledamöter i förbundsstyrelsen ska vara 11.

Förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

till ordförande välja Malin Thorson och Eric Tegnander,

att

till sekreterare välja Linn Heiel Ekeborg,

att

till kassör välja Lina Boberg,

att

till utbildningsledare välja Linda Tjälldén, samt

att

till ledamöter välja Andreas Jansson, Lina Jacobsson, Thomas Ahlström, Nicole
Steegmans, Lucas Nilsson och Anneli Bylund.
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Förslag till ledamöter i riksstyrelsen (23g)
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

till ledamöter i riksstyrelsen välja Malin Thorson och Lina Boberg.
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Förslag till granskningsutskott (23i)
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

till sammankallande ledamot för granskningsutskottet välja Linda Adolfsson,

att

till ledamöter i granskningsutskottet välja Jonas Larsson, Therese Dahlen, Hilma
Svedberg och Daniel Laurin, samt

att

till ersättare i granskningsutskottet välja Louise Pedersen, David Svensson, JanaMarie Ziegler, Mathias Dejerud och Erik Levin, i den ordningen.
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Förslag till revisorer (23h)
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

till revisorer välja Lars Halvarsson och Karin Melbin, samt

att

till revisorssuppleanter välja Hanna Rönnmark och Robert Damberg, i den
ordningen.
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Förslag till ombud på Actives kongress
(23j)
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att

till ombud på Actives kongress välja Linn Heiel Ekeborg, Sara Lundell, Eric
Tegnander och Amanda Ylipää, samt

att

till ersättare på Actives kongress välja Anna Näsmo, Linnea Wennerstrand
Lattes, Lovisa Bengtsson och Adrian Manucheri, i den ordningen.
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Förslag till valberedning (23k)
Framtidsutskottets förslag till valberedning är då handlingarna går till tryck inte klart, och
kommer således att kompletteras på plats.
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Riksstyrelsens förslag nr 5 Ansökan om att
vara värd för 2017 års kongress (24)
Ett distrikt, Värmland, ansöker om att få vara värd för 2017 års kongresser för IOGT-NTOrörelsen.
Riksstyrelsen föreslår kongressen besluta
att

uppdra åt Värmland att vara värd för 2017 års kongresser.

Framtidsutskottets yttrande om riksstyrelsens förslag nr 5
Ansökan om att vara värd för 2017 års kongress
Förslaget är bra men bör förtydligas för att undvika missförstånd.
Därför föreslår Framtidsutskottet kongressen besluta
att

uppdra åt IOGT-NTOs Juniorförbund, UNF och IOGT-NTO i Värmlands
distrikt att vara värd för 2017 års kongresser.

Övriga förbunds motsvarande utskott föreslår detsamma.
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