PROTOKOLL

fört vid Ungdomens Nykterhetsförbunds
tjugonde kongress i Piteå
den 4 – 9 juli 2005

Tisdag den 5 juli 2005

FÖRSTA SESSIONEN
Ordf: Teresia Pedersen
Anders Ringnér
Maria Haglund
Sekr: Kamilla Andersson
Lars Halvarsson

§1
ÖPPNANDE
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, förklarade kongressen öppnad klockan 10.10.
§2
VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Jennifer Oskarsson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Anders Ringnér, Emma Morawski, Lena Gustafsson och Maria
Haglund till mötesordföranden.
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Kongressen beslutade
att

välja Anders Ringnér, Emma Morawski, Lena Gustafsson och Maria Haglund till
mötesordföranden.
§3

VAL AV MÖTESSEKRETERARE
Jennifer Oskarsson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Kamilla Andersson, Lars Halvarsson, Leonard Axelsson och Helene
Sigfridsson till mötessekreterare.

Kongressen beslutade
att

välja Kamilla Andersson, Lars Halvarsson, Leonard Axelsson och Helene Sigfridsson
till mötessekreterare.

§4
VAL AV RÖSTKONTROLLANTER
Jennifer Oskarsson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Johanna Flodström och Andreas Rönnemo till röstkontrollanter.

Kongressen beslutade
att

välja Johanna Flodström och Andreas Rönnemo till röstkontrollanter.
§5

VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Jennifer Oskarsson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Sylvie-Ann Larsson, Rasmus Källström, Linda Tjälldén och Kim Bauer
till protokollsjusterare.

Kongressen beslutade
att

välja Sylvie-Ann Larsson, Rasmus Källström, Linda Tjälldén och Kim Bauer till
protokollsjusterare.
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§6
VAL AV SKÄRMANSVARIGA
Camilla Berner, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget till skärmansvariga.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

välja Daniel Lundh, Towe Landin, Jim Gustafsson, Paulina Haraldsson och
Ida Karlsson till skärmansvariga.

Kongressen beslutade
att

välja Daniel Lundh, Towe Landin, Jim Gustafsson, Paulina Haraldsson och Ida
Karlsson till skärmansvariga.
§7

UPPROP OCH FASTSTÄLLANDE AV ANTALET ANMÄLDA OCH NÄRVARANDE
OMBUD
Lars Halvarsson, presidiet, genomförde ombudsupprop
01D0319 UNF Alby, Botkyrka – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
01D0557 UNF Huddinge, Huddinge – rätt till 3 ombud
127 Maria Andersson
128 Anna Jansson
01D1870 UNF Väddö, Väddö – rätt till 3 ombud
Ingen närvarande
01D5125 UNF Morgonstjärnan, Nacka – rätt till 4 ombud
14 Mats Andersson
15 Julia Englund
16 Natalie Kamra-Kregert
17 Andreas Runnemo
01D5975 UNF Seda, Skärholmen – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
03D0015 UNF Framåt, Uppsala – rätt till 3 ombud
18 Sanne Sundström
03D2010 UNF Trots allt!, Uppsala – rätt till 3 ombud
99 Peter Andersson
100 Per Bratt
101 Joakim Widén
03D4649 UNF Festis, Uppsala – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
03D6154 UNF Date, Enköping – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
03D6198 UNF Absolut mjölk, Österbybruk – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
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03D6226 UNF Godtemplarordern, Uppsala – rätt till 2 ombud
19 Sylvie-Ann Larsson
125 Jim Pira
03D6280 UNF Alunda, Alunda – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
03D6284 UNF Storvreta, Storvreta – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
03D6285 UNF Orion, Uppsala – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
03D6287 UNF Blandsaft, Bålsta – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
03D6288 UNF Skärplingemaffian, Skärplinge – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
04D0116 UNF Tyke, Eskilstuna – rätt till 2 ombud
102 Jörgen Ericsson
103 Tobias Gredfors
04D0266 UNF Sparreholm, Sparreholm – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
05D0032 UNF Lundell, Norrköping – rätt till 3 ombud
104 Ronja Hagfalk
20 Fredrik Wallin
05D0211 UNF Unga viljor, Motala – rätt till 3 ombud
105 Karin Damberg
21 Martin Knutsson
106 Emma McKeogh
05D0638 UNF Sprajt, Linköping – rätt till 3 ombud
107 Linda Eriksson
22 Jenny Ragnarsson
23 Emmi Schelin
05D0677 UNF Munken, Söderköping – rätt till 3 ombud
108 Caroline Levin
109 Sanna Levin
110 Miia Ravander
05D6135 UNF Yangsbro kickers, Ljungsbro – rätt till 3 ombud
24 Sara Fredriksson
111 Jacob Lago
25 Mi Larsson
05D6227 UNF Knockout, Åtvidaberg – rätt till 2 ombud
131 Lee Hellström
130 Nathalie Örling
05D6318 UNF Antikiller, Vadstena – rätt till 2 ombud
26 Oscar Johansson
27 John Nydahl
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06D0325 UNF Skillingaryd, Skillingaryd – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
06D1507 UNF Dreamteam, Smålandsstenar – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
06D4250 UNF Myran, Stockaryd – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
06D6048 UNF Magic, Vaggeryd – rätt till 2 ombud
29 Petra Hiljanen
30 Ida Lundén
06D6178 UNF Waterproof, Värnamo – rätt till 2 ombud
33 Diana Van
75 Kristina Johansson
06D6206 UNF Kaos, Smålandsstenar – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
06D6249 UNF Lotsarna, Mullsjö – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
06D6250 UNF Firman, Norrahammar – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
06D6299 UNF ClanZon, Mullsjö – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
07D0038 UNF Kamratkretsen, Växjö – rätt till 3 ombud
34 Felicia Andersson
35 Vidar Aronsson
08D5522 UNF Vimmerby, Vimmerby – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
09D0209 UNF Tåilu, Visby – rätt till 3 ombud
36 Kim Bauer
32 Jobjörn Folkesson
09D6300 UNF Dreadful, Visby – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
10D0215 UNF Ronneby, Ronneby – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
10D2665 UNF Silpinge, Silpinge – rätt till 2 ombud
37 Robin Andersson
38 David Svensson
11D0107 UNF Hörby, Hörby – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
11D0597 UNF Futurus Lundensis, Lund – rätt till 2 ombud
39 Johanna Friberg
40 Christian Ranevi
11D6263 UNF African Care Assosiation, Malmö – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
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11D6320 UNF Gröna grodorna, Kristianstad – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
13D0610 UNF Saftpiraterna, Varberg – rätt till 2 ombud
41 Martin Andersson
42 Lina Eriksson
13D6319 UNF Mupparna, Laholm – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
14D0001 UNF Klippan, Göteborg – rätt till 2 ombud
112 Niklas Christersson
43 Theo Åström
14D6123 UNF HRMPF, Göteborg – rätt till 2 ombud
44 Sofia Hallbert
122 Hanna Rappu
14D6224 UNF Foxy, Göteborg – rätt till 3 ombud
Ingen närvarande
14D6261 UNF Kompisar, Stenungsund – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
14D6272 UNF Zombie, Göteborg – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
14D6283 UNF IAF, Göteborg – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
14D6298 UNF Toxic, Göteborg – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
15D0039 UNF Polhem, Trollhättan – rätt till 2 ombud
45 Josefin Eklund
46 Andreas Svensson
15D0045 UNF Waria, Borås – rätt till 3 ombud
Ingen närvarande
15D0673 UNF Oscar, Alingsås – rätt till 3 ombud
47 Amanda Axelsson
48 Rasmus Källström
49 Anna Stålhandske
15D1727 UNF Skene, Skene – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
15D1785 UNF Töllsjö, Töllsjö – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
15D6247 UNF Islamiska ungdomsföreningen, Borås – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
15D6282 UNF Smilisarna, Hedared – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
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15D6291 UNF SXE, Borås – rätt till 2 ombud
50 Lisa Lidslot
51 Marcus Olsson
16D0147 UNF KMD, Vara – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
16D2323 UNF Vargarna, Mariestad – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
17D6104 UNF Kyrsten, Storfors – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
17D6243 UNF Rörelse aktiv, Karlstad – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
17D6274 UNF Team Görel, Karlstad – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
17D6286 UNF Effect, Säffle – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
17D6305 UNF Kisanrouka, Skoghall – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
18D0575 UNF Los Pocos Locos, Örebro – rätt till 2 ombud
52 Salam Kaskas
53 Kristina Sperkova
18D0943 UNF Våga & vinn, Finnerödja – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
18D6128 UNF Kopparberg, Kopparberg – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
18D6197 UNF Zätizarna, Örebro – rätt till 2 ombud
54 Sabina Dahlström
55 Martin Winnfors
18D6297 UNF Karlskoga, Karlskoga – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
19D0201 UNF Västanfors, Fagersta – rätt till 2 ombud
113 Göran Karlsson
114 Simone Theodorsson
19D6209 UNF Eldsjälar, Västerås – rätt till 2 ombud
56 Sofia Hagström Månsson
57 Madde Löfving
20D0089 UNF Falun, Falun – rätt till 3 ombud
58 Oskar Jalkevik
59 Anna Johansson
20D0154 UNF Sågmyra, Sågmyra – rätt till 2 ombud
115 Johanna Flodström
20D0229 UNF Siepmre peligrosso, Mora – rätt till 2 ombud
116 Stina Österström
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20D0253 UNF Ungdomskraft, Hedemora – rätt till 2 ombud
60 Anna Classon
61 Liza Hedlund
20D0349 UNF Pride, Ludvika – rätt till 3 ombud
31 Andrea Ström Fredriksson
20D0549 UNF Borlänge, Borlänge – rätt till 3 ombud
133 Maria Rytter
20D0769 UNF Rättvik Powers, Rättvik – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
20D6108 UNF Bjurz, Bjursås – rätt till 3 ombud
62 Erik Turner
63 Ola Österlund
21D0152 UNF Söderhamn, Söderhamn – rätt till 4 ombud
117 Peter Axelsson
118 Sofia Liljeberg
120 Emily Sköld
119 Tobias Törnell
21D0155 UNF No drugs, Hudiksvall – rätt till 3 ombud
Ingen närvarande
21D0200 UNF Syskonkedjan, Sandviken – rätt till 5 ombud
64 Camilla Appelgren
65 Kristin Engström
66 Mattias Eriksson
121 Ida Nilsson
67 Therese Johansson
21D0298 UNF Ockelbo, Ockelbo – rätt till 2 ombud
68 Helen Blomberg
69 Malin Olsson
21D0304 UNF Thorön enighet, Trönödal – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
21D6138 UNF Smile, Hamrånge – rätt till 2 ombud
70 Lina Boberg
71 Emelie Forsmark
21D6229 UNF Bollnäs, Bollnäs – rätt till 2 ombud
77 Marit Hedström
21D6240 UNF Gävle, Gävle – rätt till 3 ombud
72 Ellinor Eriksson
73 Ida Hedström
74 Ola Hedström
21D6281 UNF Opposition, Söderhamn – rätt till 2 ombud
78 Sergio Manzanares
76 Oskar Augustsson
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21D6321 UNF Din mamma, Söderhamn – rätt till 2 ombud
79 Ahmed Amin
80 Nils Hedström
22D0040 UNF Club fortnight, Sundsvall – rätt till 3ombud
Ingen närvarande
22D0175 UNF Elementa, Sollefteå – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
22D0946 UNF Ligan, Sundsvall – rätt till 2 ombud
81 Jonathan Liif
82 Anni-Li Sörensen
22D1112 UNF Drömme, Drömme – rätt till 2 ombud
83 Max Salö
22D1297 UNF Backsjö, Örnsköldsvik – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
22D1973 UNF Ånge, Ånge – rätt till 2 ombud
84 Tommy Karlsson
85 Linda Tjälldén
22D6114 UNF Anskotin Ozena, Örnsköldsvik – rätt till 3 ombud
86 Karin Melbin
87 Johan Swensson
132 Kim Söderberg
23D5893 UNF Karolinerna, Järpen – rätt till 2 ombud
88 Helena Bjurberg
23D6131 UNF Hirrvi Hyppää, Östersund – rätt till 3 ombud
89 Björn Kron
90 Emma Oskarsson
96 Jennifer Oskarsson
23D6314 UNF Hönsgården, Hoting – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
24D0177 UNF Björksta, Umeå – rätt till 3 ombud
93 Sandra Jakobsson
91 Frida Karlsson
92 Rasmus Stenmark Persson
24D3434 UNF QL utan U, Vännäs – rätt till 3ombud
94 Linda Enström
123 Anna Henriksson
124 Ida Henriksson
24D6290 UNF Sävar, Sävar – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
24D6294 UNF Skellefteå, Skellefteå – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
24D6301 UNF City, Skellefteå – rätt till 2 ombud
95 Sandra Lindström
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24D6311 UNF Norsjö Yo Kwan Sool Dojang, Norsjö – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
24D6312 UNF Team Arvidsjaur, Umeå – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
25D0293 UNF Viljan, Piteå – rätt till 3 ombud
Ingen närvarande
25D0757 UNF Under Barn, Haparanda – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
25D0825 UNF Framtidens hopp, Råneå – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
25D1761 UNF Öjebyn, Öjebyn – rätt till 3 ombud
Ingen närvarande
25D1788 UNF Älvsbyn, Älvsbyn – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
25D2939 UNF Svartbyn, Boden – rätt till 2 ombud
97 Tobias Larsson
98 Alexander Söderholm
25D2941 UNF Älien, Boden – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
25D5418 UNF Korpilombolo, Korpilombolo – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
25D6193 UNF Jokkmokk, Jokkmokk – rätt till 3 ombud
Ingen närvarande
25D6275 UNF Sköna Arjeplog, Arjeplog – rätt till 2 ombud
Ingen närvarande
Förbundsstyrelsen
Teresia Pedersen, Erik Wagner, Björn Berglin, Marcus Karlsson, Camilla Berner, Robert
Damberg, Andreas Holmberg, Sofia Ivarsson, Nina Svensson, Björn Jönsson.
Revisor
Rickard Eliasson
Kongressen beslutade
att

fastställa antalet närvarande ombud till 117 st.
§8

STÄLLNINGSTAGANDE HURUVIDA STADGEENLIG KALLELSE UTFÄRDATS
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade att kallelse varit med i Motdrag samt utgått till
alla föreningar den 12:e januari, vilket var mer än fyra månader innan kongressen.
Mattias Eriksson, granskningsutskottet, föredrog granskningsutskottets yttrande nr1 angående
kallelsen.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
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att

anse kongressen stadgeenligt kallad.

Kongressen beslutade
att

anse kongressen stadgeenligt kallad.
§9

FRÅGA OM KONGRESSEN ÄR BESLUTSMÄSSIG
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, yrkade att kongressen är beslutsmässig.
Kongressen beslutade
att

anse kongressen beslutsmässig.
§ 10

FASTSTÄLLANDE AV ARBETSORDNING
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning. Man
vill att de flesta punkter ska behandlas under ”mötestorg”. I förslaget till arbetsordning finns
beskrivet vilka punkter detta gäller. På torget kommer alla förslag att finnas på skärmar, med
en skärmansvarig som stöd vid varje skärm. De skärmansvariga har sedan ansvaret för att
sammanställa diskussionerna och de förslag som kommit upp. När torget är slut finns inte
längre möjligheten att lägga nya förslag. Besluten fattas sedan i plena.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

på sidan 3 flytta upp meningen ”Skärmansvarig presenterar kort
sammanställningen när frågan ska behandlas för beslut” överst på sidan samt
att stryka punkt nummer 3 under ”På torget gäller”,

att

endast förslagsläggaren (FS/motionären etc) gör en kort föredragning i plena.
Därefter går vi till torg, samt

att

med ovanstående ändringar arbeta enligt föreslagen arbetsordning.

Johanna Flodström, granskningsutskottet, föredrog granskningsutskottets yttrande nr 2, samt
talade om att man jämkade sig med FS ändringsförslag.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

godkänna arbetsordningen med tillägg att max talartid i plena är 3
minuter/inlägg.

Sergio Manzanares, UNF Opposition, tyckte att FS förslag är bra och ville yrka bifall på det.
Han ville dock lägga till möjligheten att kunna lägga förslag i plena efter torget, ifall någon
kommer på när de sitter där att de glömt att lägga ett förslag.
Sergio föreslog kongressen besluta
att

man ska ha rätt att lägga nya förslag i plena, samt att första inlägget ska vara
max 3 minuter och inlägg därefter max 2 minuter.
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Oskar Jalkevik, UNF Falun, och Stina Österström, UNF Siempre peligrosso, ville att man ska
kunna ropa sakfråga och direkt kunna ställa sin fråga.
Oskar och Stina föreslog kongressen besluta
att

den som ropar sakfråga går före i talarlistan. Den som ropar sakfråga får
endast ställa frågor om sådant som sagts i talarstolen och som man inte
förstått.

Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, tyckte att i stället för att det blir streck i debatten borde
någon av det motsatta könet få gå före i talarlistan. Han påminde också kongressen om att
tänka på att personer med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter kan ha svårigheter på torget.
Martin föreslog kongressen besluta
att

om tre av samma kön talar i rad så går det motsatta könet före i talarlistan.

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, tyckte att det är fel att man delar in personer i fack. Han
tycker inte att människors kön ska spela någon roll i vad man får göra, eftersom han anser att
det är sådant som skapar skillnader. Han yrkade avslag på all automatisk strecksättning.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, yrkade bifall till Sergios förslag. Det kan ju hända
att man fastnar vid en intressant fråga på torget och då missar något som man sedan vill ta upp
i plena i stället. Han menade också att i ett perfekt samhälle kan man skita i könen och se till
individer. Problemet i vårt samhälle är att killar tar för stor plats, och inte att tjejer gör det.
Han hade kollat på ombudsförteckningen och konstaterat att det är fler tjejer, så han tyckte att
förslaget om streck i debatten kan missgynna tjejer.
Andreas föreslog kongressen besluta
att

regel nr 4 i FS förslag till mötesregler för de frågor som behandlas i plena
ändras till en regel som säger att ”om det är fyra i rad av manskön som går
upp i talarstolen” i stället för nuvarande ”av samma kön”.

Anna-Kerstin Andersson, inte ombud men medlem i UNF Morgonstjärnan, började med att
uppmuntra alla (särskilt tjejer) till att gå fram till talarstolen även om man tycker att det är
läskigt. Hon tyckte också att kongressen ska bifalla Sergio Manzanares förslag.
Rickard Eliasson, revisor, påpekade att det står i stadgarna att man ska ta beslut om röstning
på det vis som föreslagits.
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, svarade Rickard med att om man antar arbetsordningen
såsom den står i papperen kommer vi att fatta beslut om hur man fattar beslut. Angående
Martins påpekande om personer med dyslexi upplyste han om att det kommer att finnas
skärmansvariga som kan hjälpa personer att skriva förslag och så på torget.
Erik yrkade avslag på Sergios förslag, eftersom det alltid kommer att vara folk som tänker
”varför lade jag inte det här förslaget”. Om man tillåter att ha diskussion och lägga förslag
efterhand kommer de stora poängerna med att ha alla på samma nivå och inte främja
talarstolsfantaster särskilt mycket att falla. Han har varit med om möten med halvvarianter,
och då är det lätt att lägga förslag sent och det blir en maktfaktor.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

man inte får lägga nya förslag den sista halvtimmen på torget.

John Nydahl, UNF Antikiller, tyckte att man ska ta bort delen av FS förslag angående fyra
personer av samma kön i rad och sedan streck i debatten.
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John föreslog kongressen besluta
att

man bara får tala max tre gånger/fråga.

Sergio Manzanares, UNF Opposition, tyckte att så nära beslutet som möjligt ska man ha rätt
att ändra sig. Det kan vara så att när man kommer tillbaka i plena så kommer man på att man
har glömt något.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, och Anna-Kerstin Andersson upplevde att
”halvvarianten” Erik Wagner pratade om fungerade ganska bra på förra kongressen. När man
sitter i plena och känner att det inte kommer så mycket nytt kan man dra streck i debatten.
Med en deadline på torget kan man stanna av beslutsprocessen innan man kommit fram till det
bästa förslaget. Andreas tyckte heller inte att det är en smart grej att lägga ett förslag det sista
man gör, så att ingen hinner se det, för vem röstar för ett förslag som de inte hunnit se och
ingen pläderat för? Anna-Kerstin sa att godiset var gott och att folk ska gå upp och prata mer,
för det känns bra efteråt.
Rickard Eliasson undrade var det står exakt hur man röstar i andra frågor. Robert Damberg
bjöd ner honom till sin bänk för att ge en privat lektion i hur det fungerar.
Lisa Lidslot och Marcus Olsson, båda från UNF SXE, hade tagit tid på talarna dittills. De ville
bara berätta att det var fyra tjejer som pratat i sammanlagt 1 minut och 39 sekunder, medan
13 killar pratat i sammanlagt 27 minuter.
Erik Turner, UNF Bjurz, tyckte att alla ska få prata hur mycket de vill, oavsett kön. Om det
redan är tre killar på talarlistan ska man inte behöva känna att man som kille måste vänta ett
tag för att en tjej ska prata först.
§ 11
SAKUPPLYSNING
Nina Svensson, förbundsstyrelsen, lämnade en sakupplysning. Enligt FS förslag blir det inte
automatiskt streck i debatten om fyra av samma kön pratar efter varandra, utan det blir ett
förslag till streck i debatten som man kan rösta ner om man vill.
§ 12
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSORDNING
Johanna Friberg, UNF Futurus Lundesis, yrkade avslag på Sergios förslag eftersom debatten
riskerar att bli långdragen när man hela tiden kan diskutera det vidare. Torgfunktionen
riskerar då att falla.
Martin Winnfors, UNF Zätizarna, tyckte att vi ser redan nu att plena som debattform inte
fungerar. Om vi vill ha demokratiska beslut tyckte han att vi ska välja torg.
Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, höll med Martin Winnfors, för man ser att det är samma
personer som pratar hela tiden och många tycker att det är ganska risigt att stå där uppe. På ett
torg behöver man inte vara en lika god talare för att övertyga andra. Jenny yrkade avslag på
Sergios förslag.
Jim Pira, UNF Godtemplarorden, tyckte att man kan införa någon form av tidsbegränsning för
att slippa långa debatter, och att godis är gott.
Jim föreslog kongressen besluta
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att

ha en tidsgräns när man står i talarstolen på 3 minuter, som det var på förra
kongressen.

Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, tyckte att hans förslag är lite bättre än FS, eftersom det i
Jönköping blev lite väl långa debatter kring streck i debatten.
§ 13
SAKUPPLYSNING
Björn Kron, granskningsutskottet, upplyste Jim Pira om att granskningsutskottet har ett förslag
på begränsad talartid.
§ 14
FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSORDNING
Jim Pira jämkade sig med granskningsutskottets förslag angående tidsbegränsning.
Helena Bjurberg, UNF Karolinerna, yrkade avslag på Sergios förslag.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, upplevde på kongressen för två år sedan att det blev ganska
mycket kaka på kaka. Vi måste bestämma oss, vill vi ha mötestorg eller plena? Han trodde att
det skulle vara svårt att kombinera de två. Han yrkade avslag på Sergios och Andreas förslag,
men tyckte också att om vi beslutar att man ska kunna lägga förslag i plena efteråt ska
torgtiden förkortas. Han föredrar mötestorg som metod.
Oskar föreslog kongressen besluta
att

uppdra åt mötesledningen att korta ner tiden för mötestorgen, om förslaget
med både torg och plena går igenom.

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, och Anna-Kerstin Andersson ville förtydliga att de
gillar mötestorg men vill ha både och. Anna-Kerstin tyckte att förslaget att tjejer får gå före i
talarlistan är bra. Andreas tyckte att det är bra med streck i debatten, men att om det finns
frågor som man behöver diskutera mer efter torget är det bra om man kan göra det. AnnaKerstin förklarade också att det är kul att vara uppe i talarstolen för att man får dödskallar
med hallon och lakrits och att det känns bra när man kommer ner, när man fått sin åsikt
uttryckt så att alla hör.
§ 15
AJOURNERING
Kongressen ajournerades i fem minuter klockan 11.40.
§ 16
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 11.55, efter den kvartslånga femminuterspausen.
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§ 17
PRAKTISK INFORMATION
Robert P Pettersson framförde lite allmän information. Bland annat upplyste han ombuden om
att den enda lösningen för att slippa de långa frukostköerna är att stiga upp tidigare.
§ 18
HÄLSNING
Den söte Johan Sparrman från SSU:s förbundsstyrelse berättade för avundsjuka ombud att han
tänkte lägga sig på stranden i eftermiddag. Han passade på att marknadsföra det vackra
Norrbotten och talade om att han tyckte det var kul att vara här för att han känner igen sig så
mycket i diskussionerna. Men det var inte därför han var här. Han övergick därför till att prata
om SSU:s och UNF:s liknande historia, om alkoholpolitik och om vad vi har gemensamt. Han
berättade att han drömmer om ett Europa med ett europeiskt systembolag och en restriktiv
politik i hela Europa, och att han tycker att det är viktigt att man fortsätter driva en
internationell kamp också. Där tror han att UNF har en viktig roll. Han avslutade med att
önska oss lycka till med resten av kongressen.
Erik Wagner tackade Johan med en t-shirt och bad honom framföra till sin förbundsstyrelse ett
tack för gott samarbete.
§ 19
ORDNINGSFRÅGA
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, yrkade på streck i debatten om arbetsordningen.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 20

FORTSATTA FÖRHANDLINGAR ANGÅENDE ARBETSORDNING
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, undrade hur Martin Knutssons förslag angående att
tjejer ska få gå före på talarlistan skulle fungera. Hamnar tjejen överst?
Martin Knutsson replikerade att tanken var att om det blev mer än tre killar i rad skulle en tjej
flyttas upp och hamna efter de tre killarna.
Mats Andersson och Julia Englund, båda från UNF Morgonstjärnan, gjorde sällskap upp i
talarstolen. Mats tyckte inte att argumenten om att Sergios förslag är odemokratiskt håller, för
tänk om ett banbrytande förslag som skulle ge tiotusen nya medlemmar skulle dyka upp efter
torget? Han yrkade bifall på Sergios förslag.
Kim Bauer, UNF Tåilu, tyckte att Sergios förslag är bra. Om det finns förslag som kommer
fram efter torget och är bra är det bättre att det får ta den tid det tar att komma fram till dem,
än att vi hastar fram beslut och måste vänta två år på nästa möjlighet.
Kongressen beslutade
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att

bifalla förbundsstyrelsens förslag angående ändringar på sidan 3 i deras förslag,

att

bifalla granskningsutskottets förslag angående tidsbegränsning på 3 minuter per
inlägg,

att

avslå John Nydahls förslag angående begränsat antal inlägg av samma person,

att

bifalla Oskar Jalkeviks förslag angående att den som ropar sakfråga får gå före i kön,

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag angående fyra av samma kön och automatisk
lyftning av fråga om streck i debatten,

att

bifalla Martin Knutssons förslag angående automatisk uppflyttning i talarlistan efter
tre talare av det motsatta könet,

att

med röstsiffrorna 59 – 51 avslå Sergio Manzanares förslag angående möjlighet att
lägga förslag även i plena, samt

att

bifalla förbundsstyrelsens förslag med ovan gjorda ändringar och tillägg.

Oskar Augustsson, UNF Opposition, Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan, Sergio
Manzanares, UNF Opposition, Ahmed Amin, UNF Din mamma, Nils Hedström, UNF Din
mamma, Tobias Larsson, UNF Svartbyn, Ellinor Eriksson, UNF Gävle, Marit Hedström, UNF
Bollnäs, Lina Eriksson, UNF Saftpiraterna, Martin Andersson, UNF Saftpiraterna, Kristin
Engström, UNF Syskonkedjan, Camilla Appelgren, UNF Syskonkedjan, Ida Nilsson, UNF
Syskonkedjan och Tobias Törnell, UNF Söderhamn, reserverade sig mot avslaget på Sergio
Manzanares förslag.
§ 21
FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget till föredragningslista med ändringen
att flytta valet av presidium till omedelbart efter kongressens öppnande.
Martin Winnfors, granskningsutskottet, föredrog utskottets yttrande nr 3.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

godkänna föredragningslistan med den gjorda ändringen.

Kongressen beslutade
att

godkänna föredragningslistan med den gjorda ändringen.
§ 22

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Mattias Eriksson, granskningsutskottet, föredrog utskottets yttrande nr 4.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

godkänna dagordningen i sin helhet.

Kongressen beslutade
att

godkänna dagordningen i sin helhet.
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§ 23
PRAKTISK INFORMATION
Ombuden gavs information om tider för resten av dagen samt att badkläder och glasspengar är
önskvärt på kvällens utflykt till Piteå havsbad.
§ 24
AJOURNERING
Kongressen ajournerade sig för lunch klockan 12.40.
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Tisdag den 5 juli 2005

ANDRA SESSIONEN
Ordf: Lena Gustafsson
Emma Morawski
Sekr: Kamilla Anderson
Lars Halvarsson

§ 25
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 14.16, efter att ombuden kunnat ta del av vad som hänt
de senaste två åren via en utställning. På utställningstorget fanns möjlighet för ombuden att i
en frågelåda lämna frågor till förbundsstyrelsen, som sedan skulle besvaras i plena.
§ 26
FASTSTÄLLANDE AV VALDA KONGRESSUTSKOTT
Lena Gustafsson, presidiet redogjorde för utskottens funktion.
Personer markerade med fetstil har deltagit i utskottsarbetet.
Program- och stadgeutskott
1. Johan Goude
2. Therese Johansson
3. Linda Engström
4. Niklas Christerson
5. Johanna Friberg
Ersättare
1. Oskar Augustsson
2. Sofia Hallbert
3. Erik Turner
4. Sanna Levin
5. Christian Ranevi

Beredningsutskott
1. Marcus Olsson
2. Sylvie-Ann Larsson
3. Vidar Aronsson
4. Linda Tjälldèn
5. Mi Larsson
Ersättare
1. Hanna Rönnmark
2. Linda Adolfsson
3. Ellen Lahti
4. Jobjörn Folkesson
5. Björn Elgerd
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Granskningsutskott
1. Johanna Flodström
2. Johannes Hjalmarsson
3. Martin Winnfors
4. Björn Kron
5. Chimen Haji
Ersättare
1. Erik Gustavsson
2. Mattias Eriksson
3. David Svensson
4. Helen Blomberg
5. Andreas Lidman
Kongressen beslutade
att

fastställa valda kongressutskott.
§ 27

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE RESEERSÄTTNINGAR TILL
KONGRESSOMBUDEN
Teresia Pedersen, nu riksstyrelsen, konstaterade att riksstyrelsen anser punkten föredragen.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

till protokollet notera att ombud vid 2005 års kongress erhåller ersättning
enligt beslut vid 2003 års kongress, innebärande att ombuden erhåller
ersättning för resa med billigaste färdsätt hemorten-kongressorten-hemorten
och med rätt till sovvagn i förekommande fall,

att

till protokollet notera att bilersättning enligt statens reglemente ("utan
bilavtal") utgår då resa företagits med bil och samåkning med andra ombud
sker och om kostnaden inte överstiger vad resorna sammanlagt skulle kosta
om billigaste färdsätt med allmänna kommunikationsmedel använts,

att

ombuden vid 2007 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 bilersättningen 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.

Teresia Pedersen, fortfarande riksstyrelsen, konstaterade att granskningsutskottet har rätt och
att de därför jämkar sig med dem.
Kongressen beslutade
att

till protokollet notera att ombud vid 2005 års kongress erhåller ersättning enligt
beslut vid 2003 års kongress, innebärande att ombuden erhåller ersättning för resa
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med billigaste färdsätt hemorten-kongressorten-hemorten och med rätt till sovvagn i
förekommande fall,
att

till protokollet notera att bilersättning enligt statens reglemente ("utan bilavtal") utgår
då resa företagits med bil och samåkning med andra ombud sker och om kostnaden
inte överstiger vad resorna sammanlagt skulle kosta om billigaste färdsätt med
allmänna kommunikationsmedel använts,

att

ombuden vid 2007 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 bilersättningen 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.
§ 28

RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE ERSÄTTNING I VISSA FALL TILL
OMBUD SOM DELTAR I UTSKOTTSARBETE
Förbundsstyrelsen och granskningsutskottet ansåg frågan föredragen.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

till protokollet notera att ombud vid 2005 års kongress erhåller ersättning
enligt beslut vid 2003 års kongress,

att

till protokollet notera att ombud som deltar i utskottsarbete vid 2007 års
kongress erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt hemortenkongressorten-hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall,

att

till protokollet notera att bilersättningen 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.

Teresia Pedersen, riksstyrelsen, konstaterade att än en gång hade granskningsutskottet helt rätt,
och riksstyrelsen jämkade sig därför med dem.
Kongressen beslutade
att

till protokollet notera att ombud vid 2005 års kongress erhåller ersättning enligt
beslut vid 2003 års kongress samt,

att

till protokollet notera att ombud som deltar i utskottsarbete vid 2007 års
kongress erhåller ersättning för resa med billigaste färdsätt hemortenkongressorten-hemorten och med rätt till sovvagn i förekommande fall,

att

till protokollet notera att bilersättningen enligt inkomstskattelagens regler utgår
då resa företas med bil, enskilt eller i samåkning med andra ombud, om
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kostnaden inte överstiger vad enskild resa eller sammanlagda resor med billigaste
färdsätt med allmänna kommunikationsmedel skulle ha kostat, samt
om något utskott måste sammanträda vid ytterligare tillfälle täcker
riksorganisationen alla kostnader för sammanträdet samt resekostnader enligt
ovan.

att

§ 29
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
2003 OCH 2004
Frågan var utställd på torget och ansågs därmed föredragen.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

godkänna verksamhetsberättelsen med dessa frågor besvarade och med våra
förslag beaktade, samt

att

vi rekommenderar nästa förbundsstyrelse att svara rakare och mer konkret
på nästa verksamhetsberättelse.
§ 30

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS EKONOMISKA BERÄTTELSE FÖR 2003
OCH 2004
Frågan var utställd på torget och ansågs därmed föredragen.
David Svensson, granskningsutskottet, redogjorde för utskottets åsikt.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

godkänna årsredovisningen för 2003 och 2004.
§ 31

FÖREDRAGNING AV KURSGÅRDSFONDENS REDOVISNINGAR FÖR 2003 OCH 2004
Frågan var utställd på torget och ansågs därmed föredragen.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

godkänna årsredovisningen gällande IOGT-NTO-rörelsens kurs- och
samlingslokalfond för 2003 och 2004.
§ 32

FÖREDRAGNING AV REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR 2003 OCH 2004
Frågan var utställd på torget och ansågs därmed föredragen.
Revisorerna tillstyrkte
att

balansräkningen fastställs för 2003 och 2004, samt
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att

kongressen beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2003 och 2004.
§ 33

FÖREDRAGNING AV INTERNATIONELLA INSTITUTETS REDOVISNINGAR FÖR 2003
OCH 2004
Frågan var utställd på torget och ansågs därmed föredragen.
Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

godkänna årsredovisningen gällande IOGT-NTO-rörelsens Internationella
Institut för 2003 och 2004.

§ 34
UTFRÅGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSEN ANGÅENDE VERKSAMHETEN 2004 OCH
2005
Åtta frågor till förbundsstyrelsen ställdes och blev besvarade.
Fråga 1: Hur har det varit under dessa två år?
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, svarade att de senaste åren varit de bästa i hans liv. Han
sa att FS var nöjda, men inte stolta - eller hur det nu var.
Fråga 2: Ungefär hur mycket kostar Tema per år?
Camilla Berner, förbundsstyrelsen, svarade att Tema kostat cirka 40 000 kr att ta fram under
året, samt att man genomfört en temakurs som kostat ca 30 000 kr, vilket sammanlagt var
mindre än den budgeterade kostnaden.
Fråga 3: Många kurser blev inställda under 2004. Vad beror det på? Vad gjorde ni för att
förebygga att detta hände igen?
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, svarade att de kurser som ställts in i de flesta fall berott
på för få anmälda deltagare, vilket i sin tur nog berodde på dålig marknadsföring från
förbundsstyrelsens sida. Marcus sade också att man jobbat med att förbättra det.
Fråga 4: Förra kongressen beslutade vi att höja budgeten för internationell verksamhet jämfört
med FS förslag. Vad har dessa pengar gått till?
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, svarade att den största delen av pengarna gått till IOGTNTO-rörelsens Internationella Institut, samt till diverse mindre projekt. Internationella
Institutet fick bl.a. 300 000, vilket var en egeninsats för att de ska kunna få SIDA-bidrag.
Fråga 5: Vad hände med tobakspolicyn från 2003? Den saknas i kursboken, finns inte på
Dusten, bara den från 2001, den tillämpas inte på kurser…
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, svarade att det kan vara fel version som ligger på Dusten,
och att det i så fall ska åtgärdas. Han visste inte vilka kurser frågeställaren varit på, men
upplyste om att den har tillämpats på förbundskurser. Att ha den med i kursboken tyckte han
var en bra idé.
Fråga 6: Hur kommer det sig att Björn Berglin är så söt hela tiden? Jag menar, hur lyckas han?
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Erik Wagner, förbundsstyrelsen, svarade att det är en naturbegåvning.
Fråga 7: Hur tycker ni att ni har lyckats med det internationella arbetet? Har insamlingen
lyckats? Har föreningarna uppmuntrats till att göra insamlingar under denna tid, inte bara
efter tsunamin?
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, tyckte att det internationella arbetet lyckats bra.
Förbundsstyrelsen har haft en grupp som jobbat med internationella frågor. Dessutom har man
försökt väva in det internationella i all verksamhet, bl.a. genom Tema. Insamlingsarbetet har
gått lite dåligt, men man har infört en ”solidaritetsskatt”, där en viss procent av inkomsterna
från kurser och produkter som sålts av UNF gått till det internationella arbetet.
Fråga 8: Vem är singel och inte?
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, erkände att hon har en förkärlek för skvaller och
redogjorde för läget bland förbundsstyrelsens ledamöter, till ombudsförsamlingens stora glädje.
Martin Winnfors, granskningsutskottet, föredrog granskningsutskottets yttrande nr 7 och
redogjorde för de frågor som utskottet hade i sitt yttrande.
•

Hur många fler föreningar jobbar med temaprojekt än tidigare år?

•

Situation världen har inte blivit klart under våren 2005. Varför står det då att den ska
bli det?

•

Har medelåldern i UNF ökat till 18 år?

•

Hur har ni arbetat med uppmuntring av de drivande krafter, att medlemskapet ska vara
utvecklande, att engagemanget i UNF:s frågor ska öka bland våra medlemmar och hur
har ni stöttat ideologiska initiativ lokalt?

•

Hur många skolpresentationer har genomförts?

•

Hur många ungdomar har vi träffat?

•

Vilka systerorganisationer har vi samarbetat med?

•

Vilka länder exakt har vi jobbat i?

•

Vad har man gjort för att UNF ska vara bäst på förebyggande?

•

Hur många utbildade kamratstödjare finns idag inom UNF?

•

Hur har vi bekämpat legaliseringsrörelsen?

•

Hur många procent av föreningarna har ombud på kongressen?

•

Hur har ni arbetat med att få upp årsmötesfrekvensen?

•

Hur många har gått UNF:aren?

•

Hur många alkoholinformatörer har vi ?

•

Varför tas inte punkten ”Föreningar ska jobba med global alkoholpolitik”, som står
med i arbetsplanen 2003-2004, upp?

Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, svarade på de frågor som granskningsutskottet hade ställt.
Hon sa att då arbetsplanen varit så okonkret har redovisningen av målen blivit därefter.
Angående antalet föreningar som jobbar med Tema så visste hon faktiskt inte, då de som gör
det är dåliga på att skicka in rapporteringsblanketter.
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Situation världen står med för att det, när verksamhetsberättelsen skrevs, skulle komma att bli
gjort. Det är nu också klart.
Medelåldern var under 2004 16,8 år, men vi har fortfarande resten av 2005 på oss att höja
den.
Förbundsstyrelsen hoppas att allt man gjort riktat mot föreningar, medlemmar och distrikt haft
uppmuntrande effekt. Man har stöttat lokala ideologiska initiativ främst genom ekonomiska
bidrag, men också genom stöd från de personer som jobbar på kansliet.
Svaret på skolpresentationsfrågan står i verksamhetsberättelsen. Vi har träffat minst 22 700
elever ca 520 klasser. 260 000 elever har fått informationskalendern. Ungefär 75 skolor jobar
med Våga, och ungefär 50 UNG.
Vilka systerorganisationer vi har står också i verksamhetsberättelsen, på samma uppslag som
rubriken ”Internationell solidaritet”. Teresia uppmanade ombuden att själva läsa faktarutan
om det.
Med all vår kamratstöds- och skolverksamhet strävar vi mot att bli bäst på förebyggande
arbete. Konkreta exempel är Kompisboken som tagits fram nu, och finns att köpa i UNFshoppen, samt JTCC-projektet.
Eftersom vi inte har någon definition av vad som är en kamratstödjare, går det inte att svara
exakt på frågan om hur många som utbildats. Förbundet har i alla fall genomfört två
Kamratstödjarutbildningar med 11 och 15 deltagare, samt Julkursen.
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, svarade på frågan om hur vi bekämpat legaliseringsrörelsen.
Han konstaterade att det har förbundsstyrelsen inte riktigt gjort, men att de har reagerat på
artiklar etc. Man gav också ett ekonomiskt bidrag till en motaktion som genomfördes i
Stockholm, på initiativ av enskilda UNF:are.
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, övertog mikrofonen igen och bad om att få återkomma
med svaret på frågan om hur många procent av våra föreningar som har ombud på kongressen.
Gällande vad man gjort för att få upp årsmötesfrekvensen berättade hon att i Temaprojektet
Intern demokrati ingår träffar som handlar om årsmöten.
Ungefär 400 per år har de senaste två åren gått UNF:aren.
Det har på distriktsplanet utbildats minst 22 AN-informatörer i UNF:s regi. Under 2003 och
2004 har det på förbundets ANT-trippel utbildats 45 informatörer. På ANTpedagogutbildningen har 32 personer gått under perioden.
Anledningen till att punkten ”Föreningar ska jobba med global alkoholpolitik” inte tas upp i
verksamhetsberättelsen berättade Teresia har sin förklaring i att det fanns två förslag till
arbetsplaner på den förra kongressen. När dessa arbetsplaner slogs ihop blev det helt plötsligt
fyra Temaprojekt, varav två var nästan helt lika varandra och man därför efter samråd med
förslagsläggarna tog bort det ena.
Lena Gustafsson, presidiet, påpekade att man inte kan ändra i en verksamhetsberättelse och
lämnade ordet fritt angående granskningsutskottets förslag.
Martin Winnfors, granskningsutskottet, svarade att deras förslag var en uppmaning till nästa
förbundsstyrelse. Johanna Flodström, granskningsutskottet, fyllde i från sin bänk att de
faktarutor som tillkommit till verksamhetsberättelsen efter att utskottet läst den är jättebra.
Kim Bauer, UNF Tåilu, påpekade att en anställd, Towe Landin, inte fanns med i
verksamhetsberättelsens lista över anställda.
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Lisa Skiöld, Generalsekreterare, redogjorde för läget och förklarade att Towe Landin varit
anställd av distriktet, och inte av förbundet. Förbundet har dock bidragit med hennes lön och
arbetsledning.
Kongressen beslutade
att

godkänna verksamhetsberättelsen för åren 2003 och 2004 med granskningsutskottets
frågor besvarade och med deras förslag beaktade,

att

rekommendera nästa förbundsstyrelse att svara rakare och mer konkret på nästa
verksamhetsberättelse,

att

lägga den ekonomiska berättelsen för 2003 och 2004 till handlingarna,

att

lägga revisorernas berättelse för 2003 och 2004 till handlingarna,

att

godkänna årsredovisningarna för IOGT-NTO-rörelsens kurs- och samlingslokalfond
för 2003 och 2004,

att

godkänna årsredovisningarna för IOGT-NTO-rörelsens internationella institut för
2003 och 2004,

att

fastställa balansräkningen för UNF för 2003 till 18 886 183 kr och för 2004 till
23 341 587 kr,

att

fastställa resultaträkningen för UNF för 2003 till 154 176 kr och för 2004 till
4 447 847 kr, samt

att

bevilja ledamöterna i UNF:s förbundsstyrelse ansvarsfrihet för 2003 och 2004.
§ 35

HÄLSNINGAR
Peter Hjukström från Världens Barn talade till kongressen och gratulerade IOGT-NTOrörelsen till att nu ha blivit en medlemsorganisation i arbetet för Världens Barn. Han talade om
hur världen har krympt och betonade vikten av internationell verksamhet och solidaritet för att
förbättra villkoren för barn i världen.
Bo Högstedt från IOGT-NTO pratade om höstens insamling till Världens Barn, och
uppmanade ombuden att ställa upp som bösskramlare. Han gjorde också reklam för boken
Noveller För Världens Barn som såldes under kongressen. En reklamfilm för Världens Barngalan visades för ombudsförsamlingen.
§ 36
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 OM ARBETSPLAN FÖR
2006 OCH 2007
Robert Damberg och Camilla Berner, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag
till arbetsplan för 2006 och 2007. De betonade att det är hela förbundets arbetsplan, och inte
bara förbundsstyrelsens. De berättade hur de utformat arbetsplanen, bland annat ville de att
målen i arbetsplanen ska vara mätbara och att de ska vara enkla för föreningar att ta till sig
och jobba med.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
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att

anta arbetsplanen för 2006 och 2007.

Mi Larsson, beredningsutskottet, förtydligade att ”- Minst 1000 medlemmar ska…” var en helt
ny punkt i arbetsplanen, som de ville ha i stället för ”- Minst tredubbla antalet nya medlemmar
som kommer från Junis”. Anledningen till att utskottet ville formulera om punkten var att vi i
nuläget inte vet hur många medlemmar som kommer från Junis.
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

anta förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan med BU:s ändringsförslag 1,
att ändra ”Vi vill göra UNF större och starkare” till ”Vi ska göra UNF större
och starkare”, samt

att

anta förbundsstyrelsens förslag till arbetsplan med BU:s ändringsförslag 2,
För att bli en större organisation ska UNF
- Höja antalet… (NU: 63 %)
- Minst 1000 medlemmar ska gå över från Junis till UNF. (Helt ny punkt)
- Minst halvera… (NU: 5000 medlemmar 04-05)

För att bli en starkare organisation ska UNF
- Minst fördubbla (NU: 200 aktiva)

UNF ska bidra till att minska alkoholkonsumtionen bland unga
För att minska alkoholkonsumtionen bland unga ska UNF
- Ha föreningar i… (NU: 100 kommuner)
- Genomföra minst… (NU: ca 10 000 aktiviteter/år)
- Samarbeta med minst… (NU: 3 per distrikt och år)
- Genomföra minst 1000… (NU: ca 700-800 kontroller/2 år)
- Träffa minst 1000… (NU: 6 politiker/förening)

UNF ska uppmärksamma och stödja ungdomar i dysfunktionella familjer
För att uppmärksamma och stödja ungdomar i dysfunktionella familjer ska
UNF
- Utbilda minst 200… (NU: 80/år)

UNF ska lyfta frågan om droger som utvecklingshinder
För att lyfta frågan om droger som utvecklingshinder ska UNF
Öka antalet föreningar som… (NU 5 föreningar).
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§ 37
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE TEMA
Camilla Berner, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag och tyckte att det är en
jättebra metod.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

UNF ska fortsätta arbeta med Tema, samt

att

Tema som metod ska utvärderas under 2006.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

anta förbundsstyrelsens förslag om Tema.
§ 38

FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE UNF:S
UTBILDNINGSSYSTEM
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag och förklarade den
stora ändringen i utbildningssystemet, nämligen att majoriteten av kurserna ska arrangeras
lokalt, istället för av förbundet. Förbundsstyrelsen tror att detta ska leda till att fler
medlemmar går kurser.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta utbildningssystemet för UNF enligt bilaga

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

anta förbundsstyrelsen förslag till UNF:s utbildningssystem 2006-2008 med
ändringarna andra stycket, tredje raden, i brödtexten ändra texten från och
med ”På lokal och regional nivå (där regionen…” till ”På lokal och regional
nivå bör kurser som handlar om den grundläggande verksamheten i
föreningen genomförs. Fältkonsulenterna bör verka för att kurser genomförs.
Metodkurser…” (fortsättning enligt ursprungsförslaget).
§ 39

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 1 ANGÅENDE ERBJUDANDE TILL NÄSTAN
DROGER
Motionären var inte närvarande, så motionen ansågs föredragen.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

det i UNF-sammanhang alltid ska serveras
-örtte som alternativ till kaffe och te
-frukt som alternativ till godis och kakor
-juice som alternativ till Coca-Cola och andra läskedrycker.

UNF Stockholms distrikts årsmöten föreslog kongressen besluta
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att

bifalla ovanstående motion med ändringen att UNF i största möjliga mån i
sin verksamhet erbjuda de nämnde alternativen, samt

att

det även ska finnas grovt bröd som alternativ till ljust bröd.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla Stockholms distriktsårsmötes första att-sats i sin helhet, samt

att

bifalla Stockholms distriktsårsmötes andra att-sats med ändringen att det på
UNF:s förbundskurser ska i största möjliga mån erbjuda de nämnda
alternativen.
§ 40

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 2 ANGÅENDE VEGETARISK MAT PÅ UNF:S
ARRANGEMANG
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, föredrog motionen.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

vegetarisk mat ska vara huvudalternativet på UNF:s förbundsarrangemang,
samt

att

den som prompt vill äta djur får begära specialkost.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet, samt

att

animalisk och vegetarisk kost är likställda alternativ vid anmälan till
förbundsarrangemang.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

§ 41
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 3 ANGÅENDE SAMARBETE MED FÖRENINGEN
FRIENDS
Motionären var inte närvarande, så motionen ansågs föredragen.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

vi ska inleda ett samarbete med föreningen Friends som kan utveckla våra
kamratstödjarkurser.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
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Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 42

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 4 ANGÅENDE KAMRATSTÖDSKURSER
Motionären var inte närvarande, så motionen ansågs föredragen.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

det ska arrangeras en sommarkurs i kamratstöd.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 43

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 5 ANGÅENDE KAMRATSTÖDSKURSER
Motionären var inte närvarande, så motionen ansågs föredragen.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

kamratstödskurserna ska inbegripa såväl barn till missbrukare, som övriga
anhöriga, mobbning och krishantering.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse motionen besvarad.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 44

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 6 ANGÅENDE HANDLEDARMATERIAL
Helena Bjurberg, UNF Karolinerna, föredrog motionen. Hon ville att ett material tas fram för
att hjälpa till med arrangerandet av lokala kamratstödskurser.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

UNF ska ta fram ett Kamratstödmaterial med ett tillhörande
handledarmaterial.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse motionen besvarad

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
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att

bifalla i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 45

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 7 ANGÅENDE UTÖKA SOBERNETS FUNKTIONER
Sanne Sundström, UNF Framåt, föredrog motionen.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

utöka Sobernets funktioner, för allas bästa.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse motionen besvarad.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
§ 46

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 8 ANGÅENDE SKÄMS INTE FÖR
MEDLEMSAVGIFTEN
Oskar Jalkevik, UNF Falun, föredrog motionen. Han ville att nytryckta värvarmaterial ska
innehålla en upplysning om medlemsavgiften.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

det i allt kommande värvarmaterial som UNF tar fram ska finnas
information om UNF:s medlemsavgift.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen.
§ 47

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 9 ANGÅENDE TILLSÄTTANDE AV DESIGNGRUPP
Motionären var inte närvarande, så motionen ansågs föredragen.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

UNF ska tillsätta en designgrupp för att utveckla nya snygga och coola
produkter, till exempel kläder, knappar, vad som helst.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
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§ 48
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 10 ANGÅENDE NÅGRA IDÉER MED UNF-SHOPEN
Marcus Olsson och Lisa Lidslot, båda UNF SXE, föredrog motionen.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

ha tröj-tävling, medlemmarna tar fram egna motiv/idéer och vi röstar om
dem på Dusten, samt

att

en grupp tillsätts som tar fram en speciell UNF-CD.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bifalla första att-satsen, samt

att

anse den andra att-satsen som besvarad.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen i enlighet med FS förslag.
§ 49

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 11 ANGÅENDE UNF-PRYLAR
Sanne Sundström, UNF Framåt, föredrog motionen.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

UNF-kylskåpsmagneter ska tillverkas.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 50

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 12 ANGÅENDE KLISTERLAPPAR FÖR
OPINIONSBILDNING
Martin Winnfors, UNF Zätisarna och Fanny Gelotte, UNF Klippan, föredrog motionen. De
ville dessutom ha en debatt på mötestorget om UNF:s inställning till civil olydnad.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

UNF tar fram en serie klistermärken i opinionsbildande syfte.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen.
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§ 51
TORG OCH AJOURNERING
Klockan 15.55 beslutade kongressen
att

gå till mötestorg, samt

att

ajournera förhandlingarna klockan 17.30.
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Onsdag den 6 juli 2005

TREDJE SESSIONEN
Ordf: Anders Ringnér
Lena Gustavson
Sekr: Helene Sigfridsson
Leonard Axelsson
§ 52

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs klockan 9.00.

§ 53
UPPROP
Röstlängden justerades till 108 närvarande ombud.

§ 54
HÄLSNING
Peter Moilanen inbjöd till gemenskapen i Studenthemmet Tempus och berättade om fördelarna
med att bo där.
§ 55
PRESIDIET PÅMINNER OM NOMINERINGSSTOPPET
Presidiet informerade om det kommande nomineringsstoppet på torsdag morgon med
avslutande och uppläsning och fortsättning på fredag.
§ 56
ORDNINGSFRÅGA
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, hade en ordningsfråga angående att man inte får lägga
nya förslag på mötestorgen de sista 30 minuterna.
Sylvie-Ann Larsson, UNF Godtemplarorden och justerare, berättade att eventuellt beslut
gällande 30minutersregeln inte fanns med i protokollet från föregående dag.
Martin Knutson, UNF Unga Viljor, tyckte att beslut skulle fattas nu.
Presidiet trodde att det redan tagits beslut men fann det inte på papper. De tog upp det till
omröstning med en gång.
Kongressen beslutade
att

avslå förslaget om 30-minutersregeln
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§ 57
BEHANDLING AV VERKSAMHETSTORGET

§ 58
ORDNINGSFRÅGA
Karin Melbin, Anskotin Ozena, undrade vad som hände med kommentarerna och hoppades att
de skulle komma med eftersom det inte förekommer någon diskussion i plena.
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, förklarade att det var tillräckligt mycket ändå och att
kommentarerna har funnits tillgängliga på torgen.
Daniel Lund, skärmansvarig berättade att beredningsutskottets förslag nr 1 är huvudförslaget.
Det finns även ett tilläggsförslag. Daniel berättade att dessa borde ha jämkats på plats men att
detta inte skett då mötesformen var ny och att alla varit lite ovana.
§ 59
FORTSATT BEHANDLING AV VERKSAMHETSTORGET
Oskar Jalkevik, UNF Falun, lyfte sitt förslag om ”tillägg av ordet aktiva” över strecket.
John Nydahl, UNF Antikiller, ställde en sakfråga; Vad är en aktiv förening?
Lisa Skiöld, generalsekreterare, berättade att en aktiv förening är en förening som skickat in
verksamhetsberättelse föregående år.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte att ordet aktiv var en konstig formulering.
§ 60
ORDNINGSFRÅGA
Kim Bauer, UNF Tåilu och Niklas Christerson, UNF Klippan, kände att det är svårt att ta
beslut utan debatt som de beslutade igår, trots att de hade försökt göra sitt bästa under
mötestorgen.
Kim föreslog kongressen besluta
att

gårdagens beslut ang kongressens arbetsordning rivs upp då detta är
odemokratiskt och dumt. Diskussion även i plena! Det skall också vara
möjligt att förändra förslag i efterhand i plena

Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, kände också att var konstigt och trodde att det skulle
vara debatt idag även i plena.
Martin Winnfors, UNF Zätizarna, undrade om man kan lyfta frågor över strecket nu.
Rober Damberg, förbundsstyrelsen, förklarade att man i plena kan jämka förslag men inte
lägga nya.
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Sylvie Ann Larsson, UNF Godtemplarorden, hade förstått det som att man kan ta bort förslag
men inte jämka. Hon ville att man ska kunna ta bort förslag.
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, tyckte att man inte skulle kunna ta bort förslag eftersom
det inte bara är förslagsläggaren som kan tycka i enlighet med förslaget.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, ändrade sig till att alla förslag måste ligga som de ligger
utan jämkningar och borttagningar.
Camilla Berner, förbundsstyrelsen, läste högt ur arbetsordningens punkt om mötestorg och
plena.
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, kände som Martin Knutsson och tyckte att det kan
kännas konstigt att det är odemokratiskt om man inte läst alla lappar för då vet man inte vad
folk tycker.
Camilla Berner, förbundsstyrelsen, uppmanade alla att utnyttja tiden på torget och sina 2
minuter i talarstolen. Hon informerade även om att FS yrkar avslag på förslaget om att riva
upp arbetsordning.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, kände att systemet är bra och undrade vad förslagsläggarna hade
för alternativ. Han uppmanade även presidiet att förtydliga när det är ordningsfråga med det
system som finns till hands.
Niklas Christerson, UNF Klippan, tyckte att mötestorg i kombination med diskussion i plena
vore det bästa.
Johanna Friberg, UNF Futurus Lundenesis, tyckte att det var odemokratiskt att ändra vad de
beslutade igår och uppmanade alla till att man stannar på torget tills det är slut.
Kim Bauer, UNF Tåilu, tyckte att det inte finns något som är mer demokratiskt än att man får
ändra sig. Han trodde heller inte att alla har tyckt överallt och att man inte kan räkna med att
alla gör det och att det därför vore bättre att ”tvinga folk till demokrati”.
Erik Turner, UNF Bjurz, kände sig först osäker på hur torget skulle funka men blev övertygad
om att mötesformen var bra av andra som tidigare varit med om den. Han känner efter en dag
att det fattas motiveringar och behövs diskussion i plena.
Peter Andersson, UNF Trots allt, påpekade att man kan ändra sig på torgen också. Man
behöver inte heller rösta likadant på torget som i plena.
Martin Winnfors, UNF Zätizarna, påpekade att alla inte utrycker sina åsikter i plena heller.
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, påpekade att han under gårdagen försökt läsa igenom allt
men inte hann.
Presidiet kom fram till att det borde vara streck i debatten eftersom det varit 4 killar i följd.
Församlingen leker Droger gör dig passiv! ☺
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.

Johanna Friberg, UNF Futurus Lundenesis, undrade hur det fungerar när man river upp beslut
och varför man ens tar beslut när man så lätt kan riva upp dem.
Niklas Christerson, UNF Klippan, menade att kongressen är suverän och att det är en
självklarhet att man kan ändra sina beslut.
Kongressen beslutade efter votering (108 närvarande)
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att

avslå Kims förslag med röstsiffrorna 57 mot 46

Till protokollet noterades att Kim Bauer reserverade sig mot sitt eget uttalande under denna
punkt angående att tvinga folk till demokrati, eftersom han vid justeringen inte kom ihåg
varken att eller vad han egentligen sagt och varför.

§ 61
HÄLSNING
Martin Lövlien, Juvente Norge, tackade för att han fått komma. Han berättade att Juvente i år
kommer växa med 30-40 %. UNF och Juvente är Europas om inte världens mest fantastiska
ungdomsorganisationer. Han hoppades på ett större samarbete i framtiden.
§ 62
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 1 ANGÅENDE ARBETSPLAN FÖR
2006 OCH 2007
Kongressen beslutade
att

anta förbundsstyrelsens förlag till arbetsplan för 2006 och 2007.

att

lägga till punkten ”att samla in pengar till internationella arbetet” att man samtidigt
ska sprida information om situationen i U-länderna, och vad vi gör där. Framför allt
till personer utanför rörelsen.

att

under ”för att vi ska bli en starkare organisation” lägga till ”minst 40% av Sveriges
ungdomar mellan 13 och 25 år känner till UNF”.

att

det istället för (NU:XYZ) någonstans i dokumentet ska stå ”inom parentes
presenteras statistik gällande år 2003-2004”. Och därför kan ”NU” tas bort inom alla
parenteser. Ordet nu är ett läskigt ord eftersom den som läser inte vet när nu är,
eftersom nu ändras. Föreslagen formulering är tydligare.

att

vi lägger till ordet aktiva före ordet föreningar under punkten ”för att bli en starkare
organisation.”
§ 63

MÖTET AJOURNERADES
Mötet ajournerades klockan 11.00 för besök av justitieminister Thomas Bodström
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§ 64
FÖRHANDLINGARNA ÅTERUPPTOGS
Förhandlingarna återupptogs klockan 12.00 med en sång.

§ 65
HÄLSNING
Niclas Lidström, Sveriges Blåbandsungdom, inledde med att presentera sin organisation, som
är en kristen ”kusin”-organisation till UNF. SBU ser gärna ett utökat samarbete med UNF.
Förbundsstyrelsen genom Robert Damberg tackade för besöket och gav honom en
Motdragsväska.
§ 66
BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE TEMA
Torgansvariga berättade att de kommit fram till att FS förslag är huvudförslaget.
Camilla Berner, förbundsstyrelsen, vill upplysa om att andra tilläggsattsatsen redan finns, UNF
har 9 stycken olika Tema-projekt.

Kongressen beslutade
att

anta förbundsstyrelsens förslag angående Tema.

att

utvärderingen skall redovisas 2007 med förslag på åtgärder.

§ 67
BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE UNF:S
UTBILDNINGSSYSTEM
Ida KM Karlsson föredrog torget.
Marcus Olsson, UNF SXE, och Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, ville lyfta förslag nr 5
över strecket.
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, ville upplysa om att det står lite fel i tilläggsförslaget.
Det ska stå skapa istället för skada. Han tycker att det skall finnas mer valmöjlighet för hur
man vill bo på kurser.
Sofia Hallbert, UNF HMPRF, och Salam Kaskas, UNF Los pocos locos, har skrivit
tillägsförslag 1. De tycker att Tema skall ingå i alla kurser och vill påpeka att de tycker att det
är ett bra material som skall användas.
Kongressen beslutade
att

avslå streck i debatten.
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Martin Knutsson, UNF Unga viljor, tyckte att anledningen till att det skall finnas
kamratstödskurser för de under 16 är att det finns många i den åldern som vill syssla med det
och att kamratstöd behövs redan innan. Kurserna kanske inte behöver vara lika påkostade.
Peter Andersson, UNF Trots allt, ville förtydliga att de skrivit det för att vi skall höja
medlemsåldern och därför behöver satsa mer på 18+ verksamhet.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, och Niklas Christersson, UNF Klippan, tyckte att det skall finnas
en pott avsatt till misslyckade kurser och kommer att förslå en ökning för ändamålet i
budgeten. De lyfte tilläggsförslag nummer 8.
Mi Larson, UNF Yangsbro kickers, lyfte beredningsutskottet motförslag. Hon beskrev vad
skillnaden mellan beredningsutskottet och förbundsstyrelsens förslag var.
Robin Andersson, UNF Silpinge, ville säga att punkt nr 3, alla killar och tjej sover för sig är
bra. Men att om alla som sover i sovsalen tycker mix är okej skall det godkännas. Han tycker
även att man ska vara försiktig med åldersmix.
Anna Kerstin och Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan, hade skrivit förslaget om att det
skall finnas material för att göra det lättare att hålla bra kurser.
Helena Bjurberg, UNF Karolinerna, upplyste Anna Kerstin om att TEMA finns för detta
ändamål.
Anna Kerstin Andersson, medlem, ville ha ett förtydligande. Hon tror att det var många som
inte hängde med. Hon tyckte det vore bra om hela presidiet läste upp hela förslaget.

Kongressen beslutade
att

anta förbundsstyrelsens förslag angående utbildningssystemet.

att

Temamaterialet skall naturligt ingå i de olika ideologikurserna både på regional- och
förbundsnivå (dock på denna lite lättare variant). Vill man att TEMA ska användas
måste den marknadsföras och det här anser vi är ett perfekt sätt.

att

man har 18+ åldersgräns på t.ex. Höjdaren eller annan kurs riktad mot 18+. Detta för
att man inte ska ha ”gjort” allt när man fyllt 16. Samt hålla kvar medlemmar och på
så sätt öka medelåldern. De kan vara anpassade till den äldre UNF:arens roll och
problem i UNF.

att

man inte ska tvångsgruppera människor så som att killar sover för sig och tjejer för
sig, om man då inte vill. Detta för att inte skapa skillnader i samhället utan motverka.

att

det ska/borde finnas utbildningar för UNF:are som vill utbilda andra UNF:are i
kursen UNF:aren. För det kan vara svårt för föreningarna att hålla i det utan
utbildning.
§ 68

AJOURNERING
Kongressen beslutade kl 12.35.
att

ajournera förhandlingarna till efter lunch
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Onsdag den 6 juli 2005

FJÄRDE SESSIONEN
Ordf: Anders Ringnér
Lena Gustafsson
Sekr: Helene Sigfridsson
Leonard Axelsson

§ 69
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 13.00. Presidiet berättade att målet är att ta igen det
som skall ha varit gjort under dagen nu efter middag.
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 108 personer
§ 70

ORDNINGSFRÅGA
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, yrkade att punkt 14 i dagordningen behandlas tillsammans
med punkt 10c under organisationstorget.
§ 71
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRLAG NR 4 ANGÅENDE NYA
STADGAR
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta dessa nya stadgar för UNF

att

stadgeändringen gäller från och med 2005-07-10

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

anta FS förslag till nya stadgar med ändringarna enligt yttrande (§ 10, 17,
24, 26, 28, 29, 38, 42)

§ 72
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE
FÄLTKONSULENTSYSTEMET
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Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa antalet fältkonsulenttjänster till 17,5

att

fastställa fördelningen av tjänsterna enligt förslaget

att

fastställa vad som ingår när man får en fältkonsulent enligt förslaget

Vidare föreslog förbundsstyrelsen kongressen besluta
att

de distrikt som endast har en halvtidstjänst har möjlighet att köpa till del av
tjänst från förbundet så de får en heltid

att

de kan göras som beskrivet i föreslaget

Slutligen föreslog förbundsstyrelsen kongressen besluta
att

anta förbundsstyrelsens förslag till fältkonsulentsystem

§ 73
FÖREDRAGNING AV VALBEREDNINGENS FÖRSLAG NR 2 ANGÅENDE ÖKAD
SATSNING PÅ DET LOKALA OCH REGIONALA ARBETET I UNF SAMT
FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE BUDGET FÖR 2006 OCH 2007
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

avsätta ytterligare 150 000 kr för arvodering

att

dessa medel ska användas till att utveckla det lokala och regionala arbetet i
UNF

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå förslaget från valberedningen

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta förslaget till budget

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

anta förbundsstyrelsens förslag till budget för 2006 och 2007.
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§ 74
FÖREDRAGNING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE ÄNDRING AV
STADGAR FÖR JUNIS
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

ändra § 9 i Juniorförbundets stadgar så att den får följande lydelse:
Kongressen omfattar 80 ombud. Varje IOGT-NTOs Juniordistrikt
representeras av tre ombud. Ombuden väljs på det ordinarie
distriktsårsmötet, där ett av de tre ombuden ska utses bland
juniorföreningarnas fadderföreningar. Kvarvarande platser väljs av ordinarie
distriktsårsmöte med IOGT-NTOs Juniorförbund och fördelas enligt
ojämkad uddatalsmetod efter juniordistriktens antal förbundsmedlemmar,
som erlagt stadgeenliga medlemsavgifter senast per den 31 december
föregående år eller är avgiftsbefriade, samt

att

i enlighet med riksstyrelsens förslag, ändra första meningen i § 8 i
Juniorförbundets stadgar så att den får följande lydelse:
”Förbundets högsta beslutande organ är kongressen till vilken IOGT-NTOs
Juniorförbunds distrikt äger utse ombud”.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

ändra § 9 i Juniorförbundets stadgar så att den får följande lydelse:
Kongressen omfattar 80 ombud. Varje IOGT-NTOs Juniordistrikt
representeras av tre ombud. Ombuden väljs på det ordinarie
distriktsårsmötet, där ett av de tre ombuden ska utses bland
juniorföreningarnas fadderföreningar. Kvarvarande platser väljs av ordinarie
distriktsårsmöte med IOGT-NTOs Juniorförbund och fördelas enligt
ojämkad uddatalsmetod efter juniordistriktens antal förbundsmedlemmar,
som erlagt stadgeenliga medlemsavgifter senast per den 31 december
föregående år eller är avgiftsbefriade, samt

att

i enlighet med riksstyrelsens förslag, ändra första meningen i § 8 i
Juniorförbundets stadgar så att den får följande lydelse:
”Förbundets högsta beslutande organ är kongressen till vilken IOGT-NTOs
Juniorförbunds distrikt äger utse ombud”.

§ 75
FÖREDRAGNING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE ÖVERSYN AV
STADGARNA FÖR SAMTLIGA IOGT-NTO-RÖRELSENS FÖRBUND
Riksstyrelsen föreslog kongressen besluta
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att

i enlighet med riksstyrelsens förslag, uppdra åt riksstyrelsen att genomföra en
stadgerevision omfattande såväl gemensamma bestämmelser som de fyra
förbundens stadgar,

att

i enlighet med riksstyrelsens förslag, uppdra åt riksstyrelsen att förelägga
2007 års kongresser ett samlat förslag till beslut, samt

att

uppdra åt riksstyrelsen att i stadgarna klarlägga innebörden av begreppet
fadderföreningar.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

i enlighet med riksstyrelsens förslag, uppdra åt riksstyrelsen att genomföra en
stadgerevision omfattande såväl gemensamma bestämmelser som de fyra
förbundens stadgar,

att

i enlighet med riksstyrelsens förslag, uppdra åt riksstyrelsen att förelägga
2007 års kongresser ett samlat förslag till beslut, samt

att

uppdra åt riksstyrelsen att i stadgarna klarlägga innebörden av begreppet
fadderföreningar.

§ 76
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 13 ANGÅENDE ETT FLEXIBLARE
FÄLTKONSULENTSYSTEM OCH MOTION NR 14 ANGÅENDE FÄLTKONSULENTER
OCH DISTRIKTSSTÖD
Motionären för motion 13 föreslog kongressen besluta
att

fastställa förbundsstyrelsens förslag till fördelning av fältkonsulenter.

att

ett distrikt eller flera distrikt ihop, efter ansökan hos förbundsstyrelsen
istället kan få utbetalt motsvarande belopp och själva anställa en konsulent
eller låta distrikten ge pengar till UNF förbundet för att kunna anställa en
konsulent som arbetar på högre procent i distriktet.

att

ett eller flera distrikt ihop efter ansökan hos förbundsstyrelsen kan dela med
UNF förbundet, eller helt överta arbetsledningen av en konsulent.

att

i övrigt anta vad som i motionen anförts om förändringar i
konsulentsystemet.

Motionärerna för motion 14 föreslog kongressen besluta
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att

distriktsstyrelserna tillsammans med förbundet kommer överrens om en
lösning för sitt område när det gäller konsulent. Om distriktet är vilande
kommer föreningsstyrelserna i distriktet istället överrens med förbundet.

att

uppdra till förbundsstyrelsen att arbeta med resursfördelningssystem och
utvecklingsarbete i organisationen som tar sikte på att uppnå målen i
arbetsplanen

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bifalla att-sats 1 i motion nr 13

att

avslå att-sats 2, 3 och 4 i motion nummer 13 samt avslå att-sats nummer 1 i
motion nummer 14.

att

anse att-sats nummer 2 i motion nummer 14 besvarad, då vi anser att detta
är något som sker kontinuerligt.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla enligt förbundsstyrelsens förslag

§ 77
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 15 ANGÅENDE UNF BORDE HA ETT
MILJÖMÄRKT KANSLI
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

innan sommaren 2007 ha gjort en sådan omställning på kansliet att det kan
bli en miljöcertifierad arbetsplats

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

uppdra åt kansliet att se över miljöaspekterna

att

avslå motionen

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.
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§ 78
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 16 ANGÅENDE VARFÖR UTLOKALISERA DET
INTERNATIONELLA
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

flytta internationella institutets kontor till Stockholm

Förbundsstyrelsens föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen

Riksstyrelsen förslog kongressen besluta
att

avslå motion nr 16

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motion nr 16 angående Internationella Institutets placering, samt

att

uppdra åt riksstyrelsen att tillsätta en opartisk och förutsättningslös
utredning angående Internationella Institutets placering.

§ 79
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 17 ANGÅENDE UNF VS PRIPPS
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

ta fram en ny film som förlöjligar någon aktuell alkoholreklam

att

filmen har en tydlig avsändare som ska vara UNF och ingen kampanj

att

sända den på tv-kanalerna

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet.
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§ 80
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 18 ANGÅENDE UNF-FILM
Motionären föreslog kongressen besluta
att

Filmen ”Ultimate 14” (bifogad) spelas upp under kongressen 2005, och att
den bifogade kopian förblir orörd fram till nämnda kongress (Härmed
försäkras att filmen ej innehåller något som helst pornografiskt materia,
osedligheter, blod, eller annat stötande våld)

att

Om ovanstående att-sats beviljas, och kongressen efter omröstning så
beslutat, filmen ”Ultimate 14” utses till den första officiella UNF-filmen,
samt

att

kongressen håller omröstning angående UNF-medlemmarnas intresse att
producera film, och om intresset är stort beslutar att ytterligare UNFfilmprojekt skall genomföras.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå första att-satsen

att

avslå andra att-satsen

att

avslå tredje att-satsen

att

uppmuntra föreningar och andra sammanslutningar som vill producera film
att samarbeta med Junis och söka eventuella bidrag från ”Pengar att söka”

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla i enlighet med förbundsstyrelsens förslag

§ 81
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 19 ANGÅENDE ETISK KOMMITTÉ
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

tillsätta en etisk kommitté som ska bestå av UNF:are.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen
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Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

§ 82
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 20 ANGÅENDE UTSKICK TILL NYBLIVNA 18ÅRINGAR
Motionären föreslog kongressen besluta
att

UNF ska skicka ut en broschyr till alla nyblivna 18-åringar där de visar på
ett nyktert alternativ

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen i sin helhet

§ 83
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 21 ANGÅENDE UTVECKLA DEMOKRATIN INOM
UNF!
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

vi bör ha kongress varje sommar!

att

vi inför ett röstverktyg på Dusten som uppdateras på regelbunden basis.

att

vi lägger till ett ord som är passande för att påpeka att vi är för en verkligt
demokratisk värld i UNF:s vision. Exakt hur den texten skulle formuleras är
svårt. Förslagsvis: ”En direkt demokratisk och solidarisk värld fri från
droger” alternativt ”En deltagande demokratisk och solidarisk värld fri från
droger”.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå andra att-satsen.

att

avslå tredje att-satsen.
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Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå första att-satsen

att

bifalla motionen med ändringen ”Att ha icke beslutande omröstningar i
allmänna frågor på Internet som ett led i … i UNF”

att

avslå tredje att-satsen

§ 84
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 22 ANGÅENDE DEMOKRATIN I UNF
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

vi ska införa ålderskvotering enligt tidigare nämnt förslag.

att

vi ska införa utskick av information och fakta om de frågor som för tillfället
är akutella för UNF till alla föreningar.

att

vi ska sträva efter att ha Distriktsstyrelser med så föreningsanknytna
medlemmar som möjligt, men också någon med kontakter i förbund och
föreningsstyrelse

att

vi ska införa det kontaktsystem mellan förbund, distrikt och medlem som
tidigare nämnts.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionens första att-sats

att

förbundsstyrelsen ska ta hänsyn till ålder, kön och andra faktorer när man
utser dem som ska sitta i utskott, leda kurser osv.

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att inför nästa kongress redovisa medelåldern i
förbundsstyrelse, utskott och liknande jämte siffror för medelåldern i UNF.

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att fram till nästa kongress dra upp riktlinjer för
hur man kan sprida makten i UNF. Områden som behöver uppmärksammas
är till exempel valberedningarnas uppgift, förbundsstyrelsens roll samt den
interna informationsspridningen.

att

avslå motionens andra att-sats

att

det ska vara möjligt att prenumerera på fakta och argument i aktuella frågor
som rör UNF

att

avslå motionens tredje att-sats

att

avslå motionens fjärde att-sats
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Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla förbundsstyrelsens förslag med ändringen att ”och argument” stryks
från förslagets sjätte att-sats.

§ 85
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 23 ANGÅENDE GÖR DET LÄTTARE ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN!
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

göra det möjligt att betala medlemsavgift via telefonnummer eller SMS.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen

att

kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att utreda möjligheterna för ett
betalningssystem som öppnar upp för alternativa betalningssätt.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

§ 86
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 24 ANGÅENDE KONGRESS
Motionären föreslog kongressen besluta
att

uppdra åt riksstyrelsen att utreda möjligheten att förkorta IOGT-NTOrörelsens kongresser med minst två dagar.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anse motionen besvarad

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

uppdra åt riksstyrelsen att utreda möjligheten att förkorta IOGT-NTOrörelsens kongresser samt

att

uppdra åt riksstyrelsen att utvärdera 2007 års kongresser i Uppsala.
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§ 87
BEHANDLING AV MOTION NR 1 ANGÅENDE ERBJUDANDE ALTERNATIV TILL
NÄSTAN DROGER
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, föredrog sin skärm.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, undrade om det ska gälla alla kurser.
Mi Larsson, UNF Yangsbro Kickers, representerade beredningsutskottet och de menade bara
förbundskurser.
Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan, lyfte originalmotionen.

Kongressen beslutade
att

bifalla Stockholms distriktsårsmötets första att-sats i sin helhet

att

bifalla Stockholms distriktsårsmötets andra att-sats med ändringen att det på UNF:s
förbundskurser ska i största möjliga mån erbjudas de nämnda alternativen.

§ 88
BEHANDLING AV MOTION NR2 ANGÅENDE VEGETARISK MAT PÅ UNF:S
ARRANGEMANG
Daniel Lundh, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet.
John Nydahl, UNF Antikiller, lyfte motionen över strecket.
Mirjam Wentzel, UNF Klippan, undrade om det finns någon statistik på hur många
vegetarianer det finns i UNF.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade att det inte finns någon statistik men vidhöll
efter koll i lokalen att det är ca 20 %, med ett burop från församlingen till svar.
Anna Jansson, UNF Huddinge, lyfte tilläggsförslag 3 över strecket.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet

att

animalisk och vegetarisk kost är likställda alternativ vid anmälan till
förbundsarrangemang.

att

kvaliteten på den vegetariska maten (huvudalternativet) skall förbättras avsevärt, så
att massproducering av vegetarisk föda ej innebär en försämrad kosthållning för
deltagarna.

att

med röstsiffrorna 66-39 bifalla att UNF börjar köpa in KRAV-märkt mat, både kött
och vegetabiliska produkter eftersom vi jobbar för miljön.
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§ 89
ORDNINGSFRÅGA
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte att tilläggsförslaget måste gälla det vinnande
huvudförslaget.
Andrea Ström Fredriksson, UNF Pride, sa att det inom parantes kan strykas.
Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, tyckte att tilläggsförslaget inte skulle gälla huvudförslaget.
Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan, förslog att nr 3 hör till förbundsstyrelsen förslag och
även motionen. Han tyckte inte att står något om vilket alternativ förslaget hör till.
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, föreslog att tilläggsförslagen skall gälla förbundsstyrelsens
förslag.
Anna Jansson, UNF Huddinge, tyckte att man skall ta upp delförslagen en gång till.
Oskar Augusston, UNF Opposition, undrade om han fick göra ändringar i sitt förslag.
Presidiet svarade att han inte får det.

Förbundsstyrelsen föreslog
att

”tilläggsförslag 1 och 3 gäller tillsammans med förbundsstyrelsens
huvudförslag”.

Kongressen beslutade
att

bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§ 90
BEHANDLING AV MOTION NR 3 ANGÅENDE SAMARBETE MED FÖRENINGEN
FRIENDS
Ida KM Karlsson, skärmansvarig föredrog skärmprotokollet.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen
§ 91

BEHANDLING AV MOTION NR 4 ANGÅENDE KAMRATSTÖDKURSER
Daniel Lundh, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet.
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Kongressen beslutade
att

avslå motionen
§ 92

BEHANDLING AV MOTION NR5 ANGÅENDE KAMRATSTÖDSKURSER
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet och berättade att huvudförslaget
är FS förslag.

Kongressen beslutade
att

anse motionen besvarad

§ 93
MOTION NR6 ANGÅENDE HANDLEDARMATERIAL
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet.
Helena Bjurberg, UNF Karolinerna, ansåg motionen besvarad.

Kongressen beslutade
att

anse motionen besvarad
§ 94

BEHANDLING AV MOTION NR 7 ANGÅENDE UTÖKA SOBERNETS FUNKTIONER
Ida Karlsson, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet.
Mi Larsson, UNF Yangsbrou kickers, lyfte motförslaget över strecket.
John Nydahl, UNF Antikiller, tyckte att förslaget är bra eftersom folk gärna vill ha egna
klubbar med gästböcker.
Ola Österlund, UNF Bjurz, undrade vad det är för funktioner som skall läggas till.
Björn Kron, UNF Hirrvi Hyppää, påpekade att det förutom godis även finns en pengabössa vid
talarstolen och skänker en spänn.
Andreas Holmberg, förbundsstyrelsen, trodde inte att motionären spikat några speciella
funktioner utan att det mer handlar om att undersöka och utveckla den funktionalitet som
även finns i förbundsstyrelsen förslag.

Kongressen beslutade
att

anse motionen besvarad
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§ 95
BEHANDLING AV MOTION NR8 ANGÅENDE SKÄMS INTE FÖR MEDLEMSAVGIFTEN
Daniel Lundh, skärmansvarige, föredrog skärmprotokollet.

Kongressen beslutade
att

bifalla motionen
§ 96

BEHANDLING AV MOTION NR9 ANGÅENDE TILLSÄTTANDE AV DESIGNGRUPP
Ida Karlsson, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet.
Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan lyfte tilläggsförslaget 1.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, tyckte det kan vara bra att det finns en grupp som beslutar om tshirtar och liknande och lyfte därför motionen.
Christian Ranevi, Futurus Lundenesis, undrade om tilläggsförslaget gäller hela motionen.
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, tyckte att det kanske är onödigt att det skall kosta pengar
och att det borde kunna göras gratis.
Anna-Kerstin Andersson, medlem, ville påpeka att det varit väldigt många killar och yrkade på
streck i debatten.
Johanna Friberg, Lundenesis Futurus, trodde att presidiet svarade på frågan om streck tidigare.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten

Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan, undrade om han kan yrka på att tilläggsförslaget kan
gälla båda motionärens förslag och förbundsstyrelsens.
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, upplyste att förslaget är skrivet som ett tilläggsförslag till
motionen och var osäker på om man kunde yrka på det eftersom han inte skrivit motionen.
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, upplyste att informationssekreteraren Mattias Lövström
sköter UNF-shoppen idag.
Kongressen beslutade
att

avslå motionen
§ 97

BEHANDLING AV MOTION NR10 ANGÅENDE NÅGRA IDÉER MED UNF-SHOPEN
Daniel Lundh, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet.
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Kongressen beslutade
att

bifalla första att-satsen

att

anse andra att-satsen besvarad

§ 98
BEHANDLING AV MOTION NR 11 ANGÅENDE UNF-PRYLAR
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet.

Kongressen beslutade
att

avslå motionen
§ 99

BEHANDLING AV MOTION NR 12 ANGÅENDE KLISTERLAPPAR FÖR
OPIONSBILDNING
Daniel Lundh, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet.

Kongressen beslutade
att

bifalla motionen

att

även tygmärken tas fram.
§ 100

TACK
Ida KM Karlsson tackade å skärmansvarigas vägnar för argumentationen och de tydliga
lapparna.
§ 101
FÖRHANDLINGARNA AJOURNERAS
Förhandlingarna ajournerades klockan 19.00
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna till torsdag morgon
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Torsdag den 7 juli 2005

FEMTE SESSIONEN
Ordf: Emma Morawski
Maria Haglund
Sekr: Leonard Axelsson
Helene Sigfridsson
§ 102

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 9.00.
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna

§ 103
UTDELNING AV UTMÄRKELSE
Björn Berglin, förbundsstyrelsen, delade ut priset Spjutspetspennan till Gabriella Franzén.

Motivering:
Årets pristagare är en riktig klippa
Ja, det är med glöd hon skriver
så bryggarna från stolen tippa
och sedan sig i håret river

För hennes ord de skjuter ut
Från allehanda tidningssida
Och flyger skarpa liksom spjut
Mot alkoholkapitalets falska sida

Ja, sannerligen har de ord
Som vår pristagare skrivit ned
Bevingat farit på vår jord
Enligt god insändarsed

Så nu har stunden kommit då
Vår skribent sitt pris ska få
Med varm applåd vi välkomnar upp på scen
Den duktiga Gabriella Franzén
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§ 104
GRATULATION
Ombudsförsamlingen stämde upp till sång för Andrea Ström Fredriksson som fyllde år.

§ 105
HÄLSNING
Anders Castberger, NBV, politisk rektor, och Teresia Thylin berättade om NBV:s verksamhet.

§ 106
ORDNINGSFRÅGA
Niklas Christerson, UNF Klippan, undrade om det har kommit med för mycket eller om det är
något som fattas i torgprotokollen från föregående dag.
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, svarade att det är mallen som gjort att text fallit bort.
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, undrade varför inte de fina motiveringarna som skrivits
är med i protokollet. Vill man censurera?
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, svarade att det givetvis inte är censur. Hon svarar att de
glömt det och skall försöka bli ännu bättre på att få med allt till nästa dag.
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, undrade om man verkligen inte får diskutera under de 2
minuterna och var gränsen går för att ett inlägg blir debatterande.
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, svarade att det står i sidan 3 i arbetsordningen att
diskussionen förekommer på torget och att man får yttra sig för att förtydliga sig i plena.
Sylvie-Ann Larsson, UNF Godtemplarorden, sa att hon förstod det igår som att man inte skulle
skriva varken argument eller kommentar på förslagslappen utan på en vit lapp bredvid och
undrade hur det egentligen var.
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, svarade att de hade tänkt som Sylvie-Ann Larsson.
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, undrade varför de tagit bort motiveringarna på de gula
lapparna.
Niklas Christerson, UNF Klippan, tyckte att det var oklart med de gula lapparna och sa att
han förstått det som att motiveringarna på de gula skulle komma med.
Vidar Aronsson, UNF Kamratstödjarna, ville fortfarande ha svar på sin fråga vad en debatt är
och undrar vad man inte får göra.
Camilla Berner, förbundsstyrelsen, svarade att man har 2 minuter på sig efter torget att
förtydliga sina egna förslag men ej diskutera någon annans förslag och det är om man gör det
man argumenterar.
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Camilla Berner, förbundsstyrelsen, berättade att kommentarerna kommer att läsas upp i
talarstolen eftersom de inte kommit med i torgprotokollet.

§ 107
NOMINERINGSSTOPP FÖRBUNDSSTYRELSEN
Presidiet läste upp valberedningens förslag. Robert Damberg är nominerad till
förbundsordförande, Hanna Rönnmark till förste vice förbundsordförande och Jon-Erik Flodin
till andra vice förbundsordförande, Andreas Ericsson är nominerad till förbundssekreterare,
Therese Johansson är nominerad till förbundskassör och Marie Lindmark är nominerad till
förbundsutbildningsledare. Sofia Ivarsson, Peter Andersson, Sofia Hallbert, Leonard Axelsson,
Carina Bohman och Oskar Jalkevik är nominerade till förbundsledamöter.
Sergio Manzanarez är nominerad till förbundsordförande och Salam Kaskas till vice
förbundsordförande.
Anna Stålhandske, Marcus Olsson, Lisa Lidslot, Karin Melbin, Robin Bergman, Ivar Bergman,
Oskar Augustsson, Jimmy Wikström och Kim Bauer är nominerade i klump till
förbundsstyrelsen.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, berättade på förekommen anledning att enligt stadgarna
måste man vara medlem i rörelsen, vilket Ivar Bergman, nominerad till förbundsstyrelsen,
enligt sin mamma inte är.
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, föreslog att listan faller då Ivar inte är medlem.
Nomineringsförfarandet avslutat.

Kongressen beslutade
att

hela listan med Ivar Bergman föll

§ 108
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRLAG NR 4 ANGÅENDE NYA STADGAR
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, berättade att det finns en massa fel i protokollet från torget
och bad om ursäkt för detta. Hon föredrog även förslag 4.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, sa att det finns fler förslag som han läst som inte kommit
med, som han tror hamnade under strecket. Han har lagt tilläggsförslag om att UNF:s
stadgeändringar skall gälla vid sidan om de vanliga stadgarna, eftersom Junis och IOGT-NTO
inte behandlar de gemensamma stadgeändringarna på denna kongress.
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, undrade om de andra förbunden kommer ta upp frågorna
om stadgeändring under sin nästa kongress.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, svarade att de andra förbundens kongresser kommer att
göra det på nästa kongress.
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Oskar Jalkevik, UNF Falun, undrade om dessa stadgeändringar kan ligga i ett annat dokument
men ändå gälla. Och även om dessa ändringar kommer behandlas i klump eller var för sig.
Anna Johansson, UNF Falun undrade om man kan läsa upp stadgeändringarna.
Presidiet föreslog att man tar en paus och skriver ut förslagen i sin helhet.
Niklas Christerson, UNF Klippan, påpekade att besluten måste tas i klump eftersom det är så
förslaget ligger.
Kongressen beslutade
att

inte behandla stadgeändringarna förrän torgprotokollet är tydligare.
§ 109

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 7 ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFT
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, la ett tilläggsförslag på att ändra medlemsavgiften till 20
kr det första året, då det är lättare att få in denna summa kontant när man värvar.
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, påpekade att det är brukligt att förslagsläggaren får
föredra förslaget först.
Björn Jönsson, förbundsstyrelsen, ansåg bilagan föredragen, men vill poängtera att många
kommuner kräver medlemsavgift på 50 kr för att betala ut sina bidrag.
Mi Larsson, beredningsutskottet, höll med förbundsstyrelsen.
Martin Knutsson, UNF Unga viljor hade inte tänkt på det förbundsstyrelsen sa om bidrag och
kommunerna och drog därför tillbaka sitt förslag.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2006 och 2007 till 50 kronor/år.

Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

anta förbundsstyrelsens förslag till medlemsavgift i UNF för 2006 och 2007.

Kongressen beslutade
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2006 och 2007 till 50 kr/år.

§ 110
BESLUT OM ANTALET LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Jennifer Oskarsson, valberedningen, föredrog deras förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
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att

UNF:s förbundsstyrelse ska bestå av 12 ledamöter

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, undrade om man kan besluta om antalet ledamöter
efter ordförande och vice blivit valda då det föregående år varit personer som hoppat av när
”fel ordförandepar blivit valda”.
Andrea Ström Fredriksson, UNF Pride, berättade att hon frågat alla nominerade och att de alla
svarat att de kan tänka sig att arbeta med varandra.
Andrea föreslog kongressen
att

besluta att förbundsstyrelsen skall bestå av 14 ledamöter.

Jon-Erik Flodin, Sergio Manzanares, Salam Kaskas och Robert Damberg, presenterade sig med
sina nomineringar och berättade att de tycker om varandra och kan tänka sig bli valda på
varandras förslag. Därför föreslog de även kongressen att besluta om 14 ledamöter i
förbundsstyrelsen.
Jennifer Oskarsson, valberedningen, ville säga att deras förslag står fast och påpekade att man
senare kan riva upp beslutet ifall man vill välja in fler eller färre.
Niklas Christerson, UNF Klippan, tyckte att man kan diskutera hur många man vill ha i en
förbundsstyrelse och att det är dumt att bara välja alla som vill sitta.

§ 111
INFORMATION
Kongressgeneralen informerade om att det skulle tas med grova skor, myggmedel och varma
kläder på kvällens utflykt till Storforsen.

§ 112
BESLUT OM ANTALET LEDAMÖTER I FÖRBUNDSSTYRELSEN
Andrea Ström Fredriksson, UNF Pride, ville svara på Niklas Christersons fråga och säger att
det inte är för att välja alla utan för att alla 14 kandidater är bra.
Niklas Christerson, UNF Klippan, tyckte att det var lite konstigt att man bara pratade om 12
och 14 kandidater när man nog egentligen ur röstningssynpunkt borde ha ett ojämnt antal.

Kongressen beslutade
att

UNF:s förbundsstyrelse ska bestå av 14 ledamöter
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§ 113
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE ÄNDRINGAR I
FÄLTKONSULENTSYSTEMET SAMT MOTION 13 ANGÅENDE ETT FLEXIBLARE
FÄLTKONSULENTSYSTEM OCH MOTION 14 ANGÅENDE FÄLTKONSULENTER OCH
DISTRIKTSSTÖD
Sergio Manzanares, UNF Opposition och distriktsordförande UNF Gävleborg, berättade att
distriktet lagt motionen men inte kommer rösta för den utan istället rösta för motion nr 13.
Johan Goude, distriktsordförande i Uppsala, sa att om motion 13 inte går igenom måste de
sparka sina konsulenter och kan bara återanställa en fältkonsulent. Ett brev från Uppsala
bifogas protokollet.
Rasmus Källström, UNF Oscar, berättade att tilläggsförslag Endast berör de nämnda distrikten
och att alla inblandade inklusive förbundsstyrelsen stödjer förslaget.
Daniel Lundh, skärmansvarig, föredrog de borttappade motiveringarna.
Ronja Hagfalk, UNF Lundell, lyfte tilläggsförslag nr 3 över strecket.
Martin Knutsson, UNF Unga viljor och ledamot Östergötlands distriktsstyrelse, upplyste att
deras konsulent jobbat mer i Östergötland, troligen eftersom de drog henne mer än Sörmland.
Martin Winnfors, UNF Zätizarna, undrade hur det kan bli 18 tjänster.
Presidiet, svarade att det skulle läggas till en halv tjänst.
Kongressen beslutade
att

bifalla att-sats 1 i motion nr 13

att

bifalla att-sats 2, 3 och 4 i motion nummer 13 samt avslå att-sats nummer 1 i motion
nummer 14.

att

anse att-sats nummer 2 i motion nummer 14 besvarad, då vi anser att detta är något
som sker kontinuerligt.

Kongressen beslutade vidare
att

anta förbundsstyrelsens förslag till fältkonsulentsystem.

att

Värmland, Älvsborg och Skaraborg ska ingå i en region som delar på två
konsulenttjänster.

§ 114
BESLUT OM MOTION NR 17 ANGÅENDE UNF VS PRIPPS
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet.
Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena och Ida Henriksson, UNF QL utan U, tyckte att
motionens idé bör spridas, och ville lyfta 2c över strecket.
Christian Ranevi, UNF Futurus Lundenesis, undrade om inte motionen måste lyftas innan
tilläggsförslagen lyfts.
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Presidiet svarade att det nog vore bra.
Daniel Lundh, skärmansvarig, föredrog 2b:s och 2c:s motiveringar.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, undrade om verkligen motionen måste lyftas för att
tilläggsförslagen skall kunna gå igenom.
Martin Winnfors, UNF Zätizarna, undrade om tilläggsförslag 1 faller om motionen faller.
Mats Andersson och Julia Englund, UNF Morgonstjärnan, ville lyfta motionen och 2d över
strecket.
Sergio Manzanares, upplyste om att det redan finns bra material om ad-busting som kan
användas.
Jenny Ragnarson, UNF Sprajt, påpekade att hon ser de flesta tilläggsförslag som fristående
förslag.
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, påpekade att han tycker TV-reklam är väldigt bra för
UNF och att det till stor del handlar om att uppfylla 40 % kännedoms-målet. Han vill gärna se
ett motförslag på hur 40 % kännedom om UNF annars skall uppnås.
Presidiet avbröt då inlägget ansågs vara ett debattinlägg.
Martin Winnfors, UNF Zätizarna, hade skrivit tilläggsförslag nr 1 och ville svara Sergio
Manzanares, med att även om materialet finns i Tema så kunde det vara bra med en samlad
text som handlar om hur UNF skall synas.
Sofia Hallbert, UNF HRMPF, undrade om det inte är så att ordningsfrågor egentligen handlar
om mötesformer och att sakfrågor borde användas oftare.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, berättade att han inte tänker lyfta sitt förslag eftersom det är så
likt 2b. Han trodde att vi kan sprida vårt budskap mycket bättre genom gratiskanaler och att
det passar vår ekonomi bättre.
Amanda Axelsson, UNF Oscar, undrade om det verkligen finns en budget för att genomföra en
filminspelning/visning och ber alla tänka på detta.
Karin Mellbin, UNF Anskotin Ozena, undrade om det inte är lättare att ta varje att-sats för sig.
Presidiet svarade att det inte finns något förslag på det.
Presidiet ändrade sig och kommer att ta varje att-sats för sig.
Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan menar att om vi inte tar 2d före hela motionen
kommer hela motionen falla.
Kongressen beslutade
att

röstlängden fastställs till 107 ombud.

att

med röstsiffrorna 65-32 bifalla att ta fram en ny film som förlöjligar någon
alkoholreklam.

att

filmen har en tydlig avsändare som ska vara UNF och ingen kampanj.

att

göra en film enligt motionärens förslag som kan visas på UNF:s hemsida och andra
communities t.ex. Lunarstorm.
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§ 115
HÄLSNING
Zana Josef Muhammad från Sveriges Unga Muslimer var glad att äntligen vara på en kongress
där man inte dricker alkohol. Han tyckte att UNF bidrar väldigt mycket till samhället. Erik
Wagner från förbundsstyrelsen tackade för besöket.
§ 116
SÅNG
Presidiet drog igång en svängig allsång och fortsatte med ”Dusten”.

§ 117
BEHANDLING AV VALBEREDNINGENS FÖRLAG NR 2 ANGÅENDE ÖKAD SATSNING
PÅ DET LOKALA OCH REGIONALA ARBETET I UNF SAMT FÖRBUNDSSTYRELSENS
FÖRSLAG NR 6 ANGÅENDE BUDGET FÖR 2006 OCH 2007
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, föredrog skärmprotokollet.
Emma McKeogh, Karin Damberg och Martin Knutsson, alla från UNF Unga viljor, berättade
om tilläggsförslag nr 1 och varför de behöver extra pengar. De har nämligen lagt en
”bollplanksmotion” om att utöka kommunikationen mellan förbundet och föreningarna.
Johanna Friberg, UNF Futurus Lundenesis, lyfte förbundsstyrelsens förslag nr 8 över strecket.
Niklas Christerson, UNF Klippan, hoppades att alla läst kommentarerna som de skrivit på
mötestorget och berättade att han tyckte att de som sitter i förbundsstyrelsen skall vara ideellt
engagerade och att pengar inte skall vara en drivkraft.
Jon-Erik Flodin, UNF No drugs och valberedningens förslag till andre vice ordförande,
förklarade att anledningen till att de vill ha en 50 % tjänst är för att vice ordföranden skall
kunna resa runt i landet som stöd både för föreningar och konsulenter, och för att skapa en
bättre kommunikationsväg för förbundet.

§ 118
INFORMATION
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, kommer med en låda röda kort och uppmanar
kongressombuden fylla i dessa med ”arga” meddelanden till de fotbollstränare som gjort
reklam för Norrlands Guld. De kan läggas i en låda som finns tillgänglig och kommer postas
efter kongressen.
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§ 119
SÅNG
Elin Lundgren sjöng ”En liten undulat” tillsammans med ombuden.
§ 120
FÖRHANDLINGARNA ÅTERUPPTAS
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

till protokollet notera att förbundsstyrelsen har möjlighet att heltidsarvodera
förbundsordföranden enligt beslut i Umeå 1989,

att

till protokollet notera att förbundsstyrelsen har rätt att heltidsarvodera
förbundsordföranden eller halvtidsarvodera förbundsordföranden och vice
förbundsordföranden om den finner det befogat, enligt beslut i Jönköping
2003,

att

för resevillkor och traktamentsersättningar för förtroendevalda av UNF:s
kongress ska tillämpas det för förbundets personal gällande avtalet mellan
Arbetsgivaralliansen och HTF, dock att ersättningar för körning med egen bil
ska utgå med den av riksskatteverket rekommenderade så kallade
”skattefria” ersättningen, för närvarande 17 kronor per mil, samt

att

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

Granskningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla att-sats 1 till 3,

att

i enlighet med andemeningen i valberedningens förslag om ökad satsning på
det lokala och regionala arbetet, ge förbundsstyrelsen möjlighet att
halvtidsarvodera ytterligare en person i styrelsen för att arbeta med dessa
frågor,

att

bifalla att-sats 4.

Kongressen beslutade
att

avsätta ytterligare 150 000 kr för arvodering

att

dessa medel ska användas till att utveckla det lokala och regionala arbetet i UNF

att

FS ska ha möjlighet att själva kunna fördela 150% tjänsten mellan alla
styrelsemedlemmar.

att

till protokollet notera att förbundsstyrelsen har möjlighet att heltidsarvodera
förbundsordföranden enligt beslut i Umeå 1989,

att

till protokollet notera att förbundsstyrelsen har rätt att heltidsarvodera
förbundsordföranden eller halvtidsarvodera förbundsordföranden och vice
förbundsordföranden om den finner det befogat, enligt beslut i Jönköping 2003,
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att

för resevillkor och traktamentsersättningar för förtroendevalda av UNF:s kongress ska
tillämpas det för förbundets personal gällande avtalet mellan Arbetsgivaralliansen och
HTF, dock att ersättningar för körning med egen bil ska utgå med den av
riksskatteverket rekommenderade så kallade ”skattefria” ersättningen, för närvarande
17 kronor per mil, samt

att

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

§ 121
AJOURNERING
Mötet ajournerades klockan 12.30 till fredag klockan 9.00.
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Fredag den 8 juli 2005

SJÄTTE SESSIONEN
Ordf: Maria Haglund
Emma Morawski
Sekr: Lars Halvarsson
Kamilla Andersson
§ 122

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs klockan 09.02.
§ 123
HÄLSNINGAR
Dagen började med att representanter från Uppsala visade bilder och bjöd in oss till kongress i
deras vackra stad 2007.
Eva Önnesjö berättade om Tollare folkhögskola. De har inte bara en massa olika kurser och
utbildningar, de har även vandrarhem på sommaren. Eva pratade också om ett
samarbetsprojekt mellan Tollare och Wendelsberg, en kurs i internationellt ledarskap med
deltagare från förutom Sverige också från våra samarbetsländer.
Jan Linde konstaterade att det enda sättet att gå på Tollare och läsa på Wendelsberg är att
söka utbildningen Eva berättade om. Han passade också på att tala om att han satt med i
UNF:s första förbundsstyrelse. Sedan marknadsförde han de utbildningar Wendelsberg har att
erbjuda, bland annat ANT-pedagogutbildningen.
Camilla Berner rekommenderade ombuden att ta chansen att få både bo och studera i en
nykter miljö, och tackade gästerna med varsitt splitternytt nyckelband.
§ 124
ORDNINGSFRÅGA
Björn Berglin berättade att en av presidiesekreterarna tyvärr inte kan närvara resten av veckan,
och föreslog
att

göra ett fyllnadsval till kongresspresidiet, samt

att

till kongressekreterare på UNF:s kongress i Piteå 2005 ytterligare välja
Andreas Ericsson, Växjö.

Kongressen beslutade
att

göra ett fyllnadsval till kongresspresidiet, samt

att

till kongressekreterare på UNF:s kongress i Piteå 2005 ytterligare välja Andreas
Ericsson, Växjö.
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§ 125
SÅNG
På förslag från ordförandena sjöngs ”En liten båt” tillsammans av ombudsförsamlingen.
§ 126
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE
NYA STADGAR
Daniel Lundh, torgansvarig, tänkte inte läsa upp förslagen, eftersom alla har det på papper
framför sig. Huvudförslaget är program- och stadgeutskottets yttrande nr 1.
Mi Larsson, UNF Yangsbro kickers, lyfte tilläggsförslagen nr 4 och 6.
Oskar Augustsson, UNF Opposition, lyfte motförslag nummer 1. Han tyckte dock inte att det
var återgivet som han skrev ned det. I torgprotokollet saknas att Oskar lyft sina reservationer
till program- och stadgeutskottets förslag, vilket även inkluderade ändringar av stadgeparagraf
6.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, hade en fråga om tilläggsförslag nr 4. Han undrade om man kan
besluta saker som står över stadgarna.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, svarade Oskar Jalkevik att det här dokumentet kommer
att ligga bredvid stadgarna som en rekommendation.
§ 127
SAKUPPLYSNING
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, förklarade att tanken är att det ska finnas ett separat
dokument för att det inte ska falla mellan stolarna när det ska göras en gemensam
stadgerevision tillsammans med IOGT-NTO och Junis. Det handlar om påminnelser att jobba
efter framöver.
Maria Haglund, presidiet, ställde en sakfråga fast hon inte borde. Om hon kunde sina stadgar
rätt så gäller de gemensamma handlingarna bara om alla tre förbund fastställt dem, varför
något som beslutats på UNF:s kongress men inte av de andra förbunden inte kan gälla ens hos
UNF.
§ 128
ORDNINGSFRÅGA
Då fyra killar i rad talat lyftes frågan om streck i debatten.
Kongressen beslutade
att

inte sätta streck i debatten.
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§ 129
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE
NYA STADGAR
David Svensson, UNF Silpinge, lyfte motförslag 5b över strecket.
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, förtydligade att förbundsstyrelsens förslag går ut på att vi
ska visa vad vi tycker, även om dokumentet inte får samma tyngd som stadgar.
Karin Damberg, UNF Unga Viljor, undrade vad (OB) bakom ”tobaksfria” i tilläggsförslag 1
betyder.
§ 130
SAKUPPLYSNING
Daniel Lundh, torgansvarig, förklarade att OB står för att tilläggsförslaget är oberoende.
Maria Haglund, presidiet, förtydligade att ett oberoende förslag är något som inte påverkas av
vad som händer med de andra förslagen.
§ 131
SÅNG
Robert Damberg ledde ombudsförsamlingen i ”Livet behöver inga droger”, medan presidiet
redde ut propositionsordningen.
§ 132
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE
NYA STADGAR
Niklas Christersson, program- och stadgeutskottet, undrade varför tilläggsförslag 6 lyftes
ovanför strecket, då allt i tilläggsförslag 6 finns i program- och stadgeutskottets förslag.
Maria Haglund, presidiet, förklarade att tilläggsförslag 6 är inbakat i program- och
stadgeutskottet version, varför det egentligen inte går att ställa emot huvudförslaget. Hon
konstaterade också att det blivit lite fel och att i tilläggsförslag 4 ska inte § 17, 29 och 47 stå
med i parentesen.
Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, undrade från bänken om man kan sänka ett förslag som lyfts
så att det hamnar under strecket igen. Maria Haglund svarade att det kan man, men att
debatten i det här fallet är avslutad.
§ 133
ORDNINGSFRÅGA
Johanna Friberg, program- och stadgeutskottet, hade upptäckt ett tryckfel i deras förslag –
längst ner ska paragrafen vara 47 och inte 42.
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§ 134
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 107 röstberättigade ombud.
§ 135

BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE NYA STADGAR
Kongressen beslutade
att

med röstsiffrorna 53 – 31 bifalla program- och stadgeutskottets förslag angående § 6

Maria Haglund, presidiet, berättade att program- och stadgeutskottet förtydligat att det finns
olika stadgenummer eftersom det är både de gamla och de nya stadgarna.
Johanna Friberg, UNF Futurus Lundenesis, undrade vad ”andra därmed jämförbara
beroendeframkallande medel” innebär. Räknar man även in kaffe, socker etc?
Oskar Augustsson, UNF Opposition, svarade att hon får fråga dem som skrev stadgarna,
eftersom det är samma lydelse som tillämpas idag.
Kongressen beslutade
att

bifalla program- och stadgeutskottets förslag angående § 28.
§ 136

HÄLSNING
Björn Höijer, Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund, tackade för en härlig kongress. Han
framförde en varning till de som kommer att börja studera på högskolor, för den alkoholkultur
som finns där. Motvikter behövs, sa han. Han berättade bl.a. om att SAN ordnat mjölkbar på
KTH tillsammans med UNF Lansen, att man har en uppsatstävling på gymnasiet som handlar
om alkohol samt om forskarseminarier man anordnar.
Lisa Skiöld delade ut ett paraply och tackade för ett gott samarbete med uppsatstävlingen.
§ 137
AJOURNERING
Mötet ajournerades klockan 10.18.
§ 138
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs klockan 10.31.
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§ 139
BESLUT OM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE NYA STADGAR
Kongressen beslutade
att

bifalla tilläggsförslag nummer 1,

att

bifalla tilläggsförslag nummer 2,

att

bifalla tilläggsförslag nummer 4,

att

bifalla motförslag nummer 5b,

att

anta program- och stadgeutskottets förslag med gjorda ändringar, samt

att

bifalla motförslag nummer 6.

Till protokollet noterades att Oskar Augustsson, UNF Opposition, reserverade sig mot att hans
förslag förlorade mot program- och stadgeutskottets/förbundsstyrelsens förslag gällande § 6 i
stadgeförslaget.
§ 140
HÄLSNING
Göran Magnusson, ordförande i Våra Gårdar, upplyste församlingen om att han var den förste
förbundsordföranden i UNF, och därmed slår Jan Lindes skryt om att han satt i första
förbundsstyrelsen. Han förklarade att det är verksamheten som är det viktiga i Våra Gårdars
lokaler, från Våra Gårdars sida bidrar man gärna med nytt lack till golvet. Våra Gårdar jobbar
tillsammans med några andra organisationer för att främja den allmänna samlingslokalens
ställning i samhället, i ett projekt vid namn ”samlingslokaler.nu”.
Han tog också tillfället i akt att berätta att han är ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp,
och att den gruppen har för få medlemmar. Han vill ha fler nyktra i riksdagen, och uppmanade
ombuden att rösta på nyktra kandidater i riksdagsvalet.
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, tackade Göran för att han fortfarande har ett UNFperspektiv i sitt arbete med Våra Gårdar och överräckte en väska.
§ 141
BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 TILL BUDGET 2006 OCH
2007
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, lyfte tilläggsförslag 3a eftersom kongressen beslutat
att förbundsstyrelsen kan arvodera 1,5 tjänster och det medför en ökad kostnad.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, tror att om vi har 1,5 arvoderade i styrelsen reser de mer. Därför
lyfte han sitt tilläggsförslag nummer 4.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, lyfte tilläggsförslag nummer 5. Det behandlas dock
enbart om tilläggsförslag 1a bifalles.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, frågade Jennifer och Oskar varifrån pengarna i förslagen
de lyfte är tänkta att tas.
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§ 142
SAKUPPLYSNING
Jennifer Oskarsson upplyste om att det i hennes förslag står att pengarna ska tas från
”regionalt arbete”, eftersom det är vad det handlar om.
§ 143
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 TILL BUDGET
2006 OCH 2007
Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, ville förtydliga att till 1b finns det en kommentar på
andra sidan.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, upplyste om att han inte hade något förslag till varifrån pengarna
ska tas, och att det var för sent att lägga förslag nu.
Björn Jönsson, förbundsstyrelsen, sa att de 500 000 kr som omnämndes i kommentaren inte
var budgeterade per år, utan bara för ett av åren.
Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, förtydligade att förslaget är 250 000/år.
Jennifer Oskarsson, UNF Hirrvi Hyppää, förtydligade att pengarna ska tas från både 2006 och
2007, eftersom personen kommer att ha en halvtidsarvodering båda åren.
Tilläggsförslag 1a ställdes mot tilläggsförslag 1b. Kongressen beslutade
att

bifalla tilläggsförslaget 1b.
§ 144

ORDNINGSFRÅGA
Oskar Jalkevik undrade om vi inte borde ställa tilläggsförslag 1b mot avslag också, innan vi
behandlar tilläggsförslag 2, eftersom enligt arbetsordningen ska allt ställas mot avslag.
Emma Morawski, presidiet, svarade att det ska vi givetvis göra. Tilläggsförslaget ställdes
därmed mot avslag, men kongressen valde att bifalla även där.
§ 145
FORTSATT BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 TILL BUDGET
2006 OCH 2007
Kongressen beslutade
att

bifalla tilläggsförslaget 2,

att

bifalla tilläggsförslaget 3a,

att

bifalla tilläggsförslaget 4.

69

§ 146
ORDNINGSFRÅGA
Sylvie-Ann Larsson, UNF Godtemplarorden, undrade vad som händer när vi beslutat att öka
summan på en post men inte beslutat var det ska tas ifrån.
Emma Morawski, presidiet, hade uppfattat det som att man ger FS i uppdrag att ändra i någon
annan post.
Björn Jönsson, förbundsstyrelsen, upplyste om att vad förbundsstyrelsen kommer att göra är
att man kommer att få ett underskott på 300 000 de närmaste två åren.
Emma Morawski, presidiet, tipsade om att man lätt kunde fixa det genom att skära ner på fika
och använda lite kreativ bokföring.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, sa att han inte tycker att 300 000 är så himla mycket.
§ 147
BESLUT ANGÅENDE FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 6 TILL BUDGET 2006
OCH 2007
Kongressen beslutade
att

anta förbundsstyrelsens förslag till budget med de ändringar som gjorts.
§ 148

BEHANDLING AV RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE ÄNDRING AV
STADGAR FÖR JUNIS
§ 149
ORDNINGSFRÅGA
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, undrade om vi inte kan göra som det står i
arbetsordningen och först fråga om någon vill lyfta något över strecket, och sedan fråga om de
ansvariga för skärmarna har något att säga.
Emma Morawski, presidiet, svarade att självklart kan vi göra så.
§ 150
BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 3 ANGÅENDE ÄNDRING AV STADGAR
FÖR JUNIS
Kongressen beslutade
att

ändra § 9 i Juniorförbundets stadgar så att den får följande lydelse:
Kongressen omfattar 80 ombud. Varje IOGT-NTOs Juniordistrikt representeras av
tre ombud. Ombuden väljs på det ordinarie distriktsårsmötet, där ett av de tre
ombuden ska utses bland juniorföreningarnas fadderföreningar. Kvarvarande platser
väljs av ordinarie distriktsårsmöte med IOGT-NTOs Juniorförbund och fördelas
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enligt ojämkad uddatalsmetod efter juniordistriktens antal förbundsmedlemmar, som
erlagt stadgeenliga medlemsavgifter senast per den 31 december föregående år eller är
avgiftsbefriade, samt
att

i enlighet med riksstyrelsens förslag, ändra första meningen i § 8 i Juniorförbundets
stadgar så att den får följande lydelse:
”Förbundets högsta beslutande organ är kongressen till vilken IOGT-NTOs
Juniorförbunds distrikt äger utse ombud”.
§ 151

BESLUT OM RIKSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 4 ANGÅENDE ÖVERSYN AV STADGAR
FÖR SAMTLIGA IOGT-NTO-RÖRELSENS FÖRBUND
Kongressen beslutade
att

i enlighet med riksstyrelsens förslag, uppdra åt riksstyrelsen att genomföra en
stadgerevision omfattande såväl gemensamma bestämmelser som de fyra förbundens
stadgar,

att

i enlighet med riksstyrelsens förslag, uppdra åt riksstyrelsen att förelägga 2007 års
kongresser ett samlat förslag till beslut, samt

att

uppdra åt riksstyrelsen att i stadgarna klarlägga innebörden av begreppet
fadderföreningar.
§ 152

BEHANDLING AV MOTION NR 15 ANGÅENDE UNF BORDE HA ETT MILJÖMÄRKT
KANSLI
Christian Ranevi, UNF Futurus Lundenesis, lyfte förbundsstyrelsens förslag.
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, påpekade att det finns en reservation på beredningsutskottets
förslag, samt även att strecket gäller.
§ 153
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Röstlängden justerades till 106 ombud.
§ 154
BESLUT OM MOTION NR 15 ANGÅENDE UNF BORDE HA ETT MILJÖMÄRKT KANSLI
Kongressen beslutade
att

med röstsiffrorna 49 – 44 uppdra åt kansliet att se över miljöaspekterna, samt

att

i övrigt avslå motionen.

Till protokollet noteras att Marcus Olsson, UNF SXE, Johan Swensson och Karin Melbin,
båda UNF Anskotin Ozena, Ida Henriksson, UNF QL utan U, Lisa Lidslot, UNF SXE samt
Rasmus Källström, UNF Oscar, reserverade sig mot beslutet att avslå motionen.
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§ 155
SAKUPPLYSNING
Lisa Skiöld, generalsekreterare, hade kollat siffrorna från budgetbeslutet och upplyste
församlingen om att med den beslutade budgeten kommer UNF att ha ett överskott på 390 000
kr år 2006 och ett underskott på 464 000 kr år 2007.
§ 156
BESLUT OM MOTION NR 16 ANGÅENDE VARFÖR UTLOKALISERA DET
INTERNATIONELLA?
Christian Ranevi, UNF Futurus Lundenesis, lyfte motion nr 16 över strecket.
Kongressen beslutade
att

avslå motion nr 16 angående Internationella Institutets placering, samt

att

uppdra åt riksstyrelsen att tillsätta en opartisk och förutsättningslös utredning
angående Internationella Institutets placering.
§ 157

BESLUT OM MOTION NR 18 ANGÅENDE UNF-FILM
Oskar Augustsson, UNF Opposition, talade om att han blev meddelad igår att motionären
drog tillbaka sin motion och att eftersom ingen yrkat bifall på den ser han ingen anledning till
att överhuvudtaget ta upp den – men att man kan ju fortfarande göra det för sakens skull.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, sa att man kan ju fortfarande bifalla FS förslag.
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, sa att han var nyfiken på om de tittat på filmen som
följde med motionen och om ombuden kommer att få se den.
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, upplyste om att de tittat på filmen och inte anser den
lämplig att visa eftersom den innehåller rätt grova personangrepp.
Kongressen beslutade
att

avslå första att-satsen,

att

avslå andra att-satsen,

att

avslå tredje att-satsen, samt

att

uppmuntra föreningar och andra sammanslutningar som vill producera film att
samarbeta med Junis och söka eventuella bidrag från ”Pengar att söka”.
§ 158

BESLUT OM MOTION NR 19 ANGÅENDE ETISK KOMMITTÉ
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, ville bara upplysa om att ur hennes vinkel (och alla andra
vinklar också) var presidiet särskilt snygga idag.
Kongressen beslutade
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att

avslå motionen.
§ 159

BEHANDLING AV MOTION NR 20 ANGÅENDE UTSKICK TILL ALLA NYBLIVNA 18ÅRINGAR
Björn Berglin, förbundsstyrelsen, tänkte bara förtydliga vad OAS som de skriver om i sin
kommentar är, eftersom alla kanske inte vet det. OAS står för ”oberoende alkoholsamarbetet”
och bestod av bland annat regeringen, svenska bryggarföreningen och organisationer som
arbetar förebyggande mot droger. Det var inte så mycket till samarbete och brakade ihop
ganska snabbt. Det enda det egentligen gjorde var att bryggarna fick lite goodwill för att det
såg ut som att de faktiskt brydde sig.
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, lyfte tilläggsförslag nr 1, eftersom han tycker att vi ska
visa att vi kan samarbeta med våra fiender.
Hanna Rappu, UNF HRMPF, lyfte tilläggsförslag nr 2.
Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, sa att hon kanske har en ganska dum fråga, men undrar om
kongressen kan besluta att alla föreningar ska göra något. Det finns ju ganska många inaktiva
föreningar, och de kanske inte kan gå ut och dela ut flygblad.
Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan, lyfte motion nummer 20.
Oskar Augustsson, UNF Opposition, sa att han skrivit ”de aktiva föreningar” och att man
själv får bedöma vad man anser vara aktiva föreningar. Han tycker att det är viktigt att inte
bara de på vissa orter får informationen.
Johanna Friberg, Futurus Lundenesis, ställde en fråga till Oskar om man kan ta beslut på
kongressen där aktiv betyder olika saker på olika ställen och kan tolkas som man vill.
Oskar Augustsson, UNF Opposition, sa att han tycker att det handlar om att vara logisk. Kan
en förening göra något så kan den, kan den inte det så kan den inte det.
Christian Ranevi, Futurus Lundenesis, frågade Oskar Augustsson om tilläggsförslag nr 2 gäller
enbart om motion nummer 20 går igenom.
Oskar Augustsson, UNF Opposition, replikerade att såvitt han vet har den rubricerats som
oberoende. Han skriver faktiskt inte att det ska göras som i motionen, men bara den typ av
information som motionären beskriver.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tänkte bara upplysa om att mer än 10 % av Sveriges
18-åringar bor i Stockholms distrikt, och kostnaden för ett utskick till dem är mer än vad man
har råd med i Stockholms föreningar.
§ 160
ORDNINGSFRÅGA
Då fyra killar i rad varit uppe i talarstolen ställdes frågan om streck i debatten.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
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§ 161
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 20 ANGÅENDE UTSKICK TILL ALLA
NYBLIVNA 18-ÅRINGAR
Oskar Augustsson, UNF Opposition, sa att för att inga missförstånd ska uppkomma så menar
han inte att man ska posta saker, utan att om det är möjligt för föreningarna ska de leta reda
på alla 18-åringar och distribuera broschyrerna via cyklar eller bussar eller vad man nu har att
tillgå.
Kongressen beslutade
att

avslå motionen,

att

avslå tilläggsförslag 1, samt

att

avslå tilläggsförslag 2.

Till protokollet noteras att Oskar Augustsson, UNF Opposition, reserverade sig mot att hans
tilläggsförslag nr 2 avslogs, med motiveringen ”Reservationer är en demokratisk rättighet – så
muck’ int’!”
§ 162
ORDNINGSFRÅGA
Björn Kron, UNF Hirrvi Hyppää, undrade om det skulle bli några kvällsförhandlingar.
Emma Morawski, presidiet, svarade att mängden ordningsfrågor spelar roll, men att
förhoppningsvis skulle vi slippa kvällsförhandlingar.
AJOURNERING
Kongressen ajournerades klockan 11.37.
§ 163
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingarna återupptogs klockan 11.45.
§ 164
BEHANDLING AV MOTION NR 21 ANGÅENDE UTVECKLA DEMOKRATIN INOM
UNF!
Marcus Olsson, UNF SXE och Anna Stålhandske, UNF Oscar, lyfte tilläggsförslag nr 1.
Sofia Hallbert, UNF HRMPF, undrade om inte tilläggsförslag 1 är en ny fråga. Brödrostar har
inte mycket med demokrati att göra.
Camilla Berner, förbundsstyrelsen, lyfte förslag nr 2.
Johanna Flodström, UNF Sågmyra och Stina Österström, UNF Siempre peligrosso, lyfte
tilläggsförslag nr 2.
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Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, undrade hur motionen fungerar ihop med stadgarna. Är
meningen med förslaget att försöka övertala de andra förbunden också, eller att bara UNF ska
ha kongress varje sommar?
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, undrade om inte tilläggsförslag nr 2 ingick i motionen om
Dusten, så att det därför redan har bifallits.
David Svensson, UNF Silpinge, ville lyfta motförslag nr 1.
Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, sa att i motionärens förslag står ”vi bör ha kongress varje
sommar”, inte ”vi ska”.
Oskar Augustsson, UNF Opposition, undrar om motionärerna vill förtydliga vad de menar
med formuleringen.
§ 165
ORDNINGSFRÅGA
Då fyra killar i rad äntrat scenen ställdes frågan om streck i debatten.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 166

FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 21 ANGÅENDE UTVECKLA DEMOKRATIN
INOM UNF!
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, berättade att förbundsstyrelsen tolkar det som om att om
förslaget går igenom kommer nästa styrelse att få i uppdrag att fundera kring stadgarna och
hur det ska fungera.
Presidiet konstaterade att motionen inte fanns med i torgprotokollet, men att det givetvis gick
bra att lyfta den över strecket om någon ville det.
Marcus Olsson, UNF SXE, lyfte motionen.
Kongressen beslutade
att

avslå första att-satsen,

att

avslå andra att-satsen, samt

att

avslå tredje att-satsen.
§ 167

ORDNINGSFRÅGA
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, undrade om ett bifall till beredningsutskottets andra
att-sats innebär att hela motionen går igenom.
Mi Larsson, beredningsutskottet, hade upptäckt att de hade gjort lite fel. Deras andra att-sats
är egentligen en ändring i förbundsstyrelsens motivering, och inget annat.
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Kongressen beslutade
att

lämna felskrivningen och gå vidare till tilläggsförslagen.
§ 168

BESLUT OM MOTION NR 21 ANGÅENDE UTVECKLA DEMOKRATIN INOM UNF!
Kongressen beslutade
att

avslå tilläggsförslag 1, samt

att

bifalla tilläggsförslag nr 2.

Till protokollet noteras att Oskar Augustsson, UNF Opposition, reserverade sig mot beslutet
att avslå hans tilläggsförslag nr 1 efter en regelvidrig klubbning.
§ 169
BEHANDLING AV MOTION NR 22 ANGÅENDE DEMOKRATIN I UNF
Christian Ranevi, UNF Futurus Lundenesis, lyfte motförslag nr 1.
Mirjam Wentzel, UNF Klippan, lyfte motförslag nr 2 och tilläggsförslag nr 2.
Karin Damberg, UNF Unga Viljor, Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, Emma McKeogh,
UNF Unga Viljor och Martin Knutsson, UNF Unga Viljor ville motivera sitt förslag. De vill att
förbundsstyrelsen ska använda föreningarna som bollplank.
John Nydahl, UNF Antikiller, frågade skärmansvariga var själva motionen är.
Daniel Lundh, torgansvarig, sa att den fallit bort men att motionen är motförslag nummer 4.
Anna-Kerstin Andersson, medlem, undrade om Mirjam verkligen var ombud, för annars kan
man inte lyfta en motion.
Mirjam Wentzel, UNF Klippan, klargjorde från sin bänk att hon var där som ersättare.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, undrade om man inte kunde låta bli att behandla
motförslag 1 och 2, eftersom motionen inte ligger.
Kongressen beslutade
att

avslå motionens första att-sats,

att

förbundsstyrelsen ska ta hänsyn till ålder, kön och andra faktorer när man utser dem
som ska sitta i utskott, leda kurser osv.,

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att inför nästa kongress redovisa medelåldern i
förbundsstyrelse, utskott och liknande jämte siffror för medelåldern i UNF,

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att fram till nästa kongress dra upp riktlinjer för hur man
kan sprida makten i UNF. Områden som behöver uppmärksammas är till exempel
valberedningarnas uppgift, förbundsstyrelsens roll samt den interna
informationsspridningen,

att

avslå motionens andra att-sats,
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att

det ska vara möjligt att prenumerera på fakta och argument i aktuella frågor som rör
UNF,

att

avslå motionens tredje att-sats,

att

avslå motionens fjärde att-sats, samt

att

bifalla tilläggsförslag 1.
§ 170

ORDNINGSFRÅGA
Martin Winnfors undrade om vi inte först avslagit motionen och sedan bifallit en motfråga
som avslår motionen.
Christian Ranevi, UNF Futuris Lundenesis, frågade om han hade helt fel när han undrade om
vi inte tidigare avslagit motioner när de legat under strecket.
Nina Svensson, förbundsstyrelsen, sa att i deras förslag står att man ska avslå alla att-satser.
§ 171
FORTSATT BEHANDLING AV MOTION NR 22 ANGÅENDE DEMOKRATIN I UNF
Kongressen beslutade
att

avslå tilläggsförslag nr 2.
§ 172

ORDNINGSFRÅGA
Erik Turner, UNF Bjurz, undrade om vi inte borde ha ställt allt vi tog beslut om på förra
motionen mot avslag också.
Maria Haglund, presidiet, svarade att allt hade redan blivit avslaget i detalj men inte som
helhet.
§ 173
BESLUT OM MOTION NR 22 ANGÅENDE DEMOKRATIN I UNF
Kongressen beslutade
att

bifalla enligt förbundsstyrelsens förslag med gjorda tillägg.
§ 174

BESLUT OM MOTION NR 23 ANGÅENDE GÖR DET LÄTTARE ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN
Kongressen beslutade
att

avslå motionen,

77

att

kongressen uppdrar till förbundsstyrelsen att utreda möjligheterna för ett
betalningssystem som öppnar upp för alternativa betalningssätt.
§ 175

BEHANDLING AV MOTION NR 24 ANGÅENDE KONGRESSEN
Mi Larsson, beredningsutskottet, lyfte motförslag nr 1.
Kongressen beslutade
att

avslå motionen i sin helhet.
§ 176

FÖREDRAGNING AV NOMINERINGAR TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN
Jennifer Oskarsson, valberedningen, började med att be deras kandidater att resa sig upp.
Sedan föredrog hon deras förslag till förbundsstyrelse. Hon berättade hur valberedningen hade
arbetat under perioden. Tack vare det sätt de arbetat på kände de nu att de kan lägga fram ett
förslag på förbundsstyrelse som de är helt säkra på kommer att prioritera det som UNF:are i
landet tycker är viktigt, nämligen utvecklingen av det lokala och det internationella arbetet.
Därför lade de förslag på två vice ordföranden. Jon-Erik Flodin ska jobba med lokalt och
regionalt arbete, medan Hanna Rönnmark ska fokusera på det internationella arbetet. De
kände att de inte ville lägga dessa uppgifter på förbundsordföranden, eftersom han kommer att
behöva lägga majoriteten av sin tid och kraft på politiskt arbete. De tyckte att Robert
Damberg, som de föreslagit till ordförande, är påläst, har ett bra kontaktnätverk och vet hur
man jobbar med media.
Valberedningen tyckte också att de hade bra förslag till övriga ledamöter, som på ett mycket
bra sätt skulle komplettera Robert, Hanna och Jon-Erik. Jennifer berättade om de styrkor och
viljor som var och en av dem har. Valberedningen var både nöjda och stolta över sitt förslag,
och uppmanade ombuden att ta tillfället i akt att prata med kandidaterna på torget.
Ellinor Eriksson, UNF Gävle, berättade varför hon vill se Sergio Manzanares som
förbundsordförande. Viktigt är att han har mycket erfarenhet, har varit engagerad i många år
och verkligen brinner för frågorna. Sergio har arbetat praktiskt inom nykterhetsrörelsen i två
och ett halvt år, bland annat som konsulent. Han har också partipolitisk erfarenhet, vilket är
en stor styrka. Sergio har haft mycket kontakter med makthavare och andra som kan vara bra
att ha kontakt med. Han har lärt sig att föra fram sin åsikt och att argumentera. Vidare är
Sergio väldigt bra med media, vet hur han ska hantera dem och känner till dem ganska väl.
Visserligen har han inte suttit i förbundsstyrelsen, men han har suttit i styrelser som har
inneburit stort ansvar. Sergio är en visionär med många drömmar, förslag och idéer om hur
man kan göra UNF bättre. Han kan konsten att blanda humor med allvar, vilket är en viktig
förmåga.
Salam Kaskas som vice ordförande är ett bra förslag på ganska lika anledningar som Sergio
som ordförande, enligt Ellinor. Hon har erfarenheten av UNF-arbete i många år och brinner
för frågorna. Det hon vill göra ännu mer än Sergio är att arbeta internt för att få till UNF
organisatoriskt, vilket hon också har utbildning för. Sergio och Salam kompletterar varandra
väldigt bra.
Något som enligt Ellinor saknas i UNF är mångfald på många nivåer. Både Sergio och Salam
har utomeuropeisk bakgrund, kan ge oss mycket nytt och få fram nya perspektiv av olika
saker. De kan utveckla det internationella arbetet eftersom det ligger så naturligt och varmt om
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hjärtat hos båda två. Även hon uppmanade ombuden att utnyttja utfrågningstorget och ställa
mycket frågor direkt till personerna.
Valberedningen förtydligade att Carina Bohman inte var närvarande på grund av deltagande
för UNF under Almedalsveckan på Gotland.
§ 177
AJOURNERING
Kongressen beslutade klockan 12.33
att

ajournera sig en timme för lunch, samt

att

efter lunch återsamlas i B-hallen för utfrågning av förbundsstyrelsekandidater.
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Fredag den 8 juli 2005

SJUNDE SESSIONEN
Ordf: Anders Ringnér
Emma Morawski
Sekr: Kamilla Andersson
Lars Halvarsson
§ 178

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR OCH TORG
Förhandlingarna återupptogs 13.35 och kongressen gick till utfrågningstorget där ombuden
kunde ställa frågor till förbundsstyrelsekandidaterna.

§ 179
ÅTERUPPTAGANDE AV PLENA
Ombudsförsamlingen återsamlades i plena och återupptog förhandlingarna där 14.20.

§ 180
UTMÄRKELSE
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, delade ut Silvergrisen.
Motivering
Runt om i UNF-Sverige finns det medlemmar från IOGT-NTO som på olika sätt hjälper och
stöttar UNF. För många föreningar är ekonomin ett ständigt huvudbry. Det är inte alltid lätt
att hitta rätt i den ekonomiska snårskogen av regler för bidrag och stipendier. Då kan man
ibland behöva hjälp med att hitta färdriktningen. Vi vill idag premiera en av rörelsens bästa
kartläsare i bidragsdjungeln. Hon har på ett föredömligt sätt hjälpt och stöttat UNF:arna i
Göteborgs distrikt och föreningar med allt från fonder till att fixa lokalt aktivitetsstöd. När
UNF:arna kommer på en grym idé på bra verksamhet så är det den här kvinnan som fixar
pengarna. Det senaste som hon bidragit till är att starta ett fotoprojekt med Junis i Göteborg,
som gjort att UNF har fått en helt ny uppfräschad föreningslokal, ett eget fotolabb och en
riktig screentryck. Det här är stålkvinnan som åkte till Stockholm och pratade med politiker
för att fixa pengarna som betalade allt det här. Vi tackar för att du finns och hoppas att du
kommer fortsätta ditt goda arbete! En stor applåd för Marianne Hallbert!

§ 181
PRAKTISK INFORMATION
Anders Ringnér, presidiet, informerade om att det fanns en massa kvarglömda saker att hämta
upp i kongressbyrån.
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§ 182

HÄLSNING
Jan Jobman från EGTYF talade till kongressen på engelska, eftersom hans svenska inte var så
bra, enligt honom själv. Han informerade om EGTYF, men också lite om sin egen
organisation, Juvente Tyskland, samt lite om andra medlemsorganisationer i EGTYF runt om i
världen. Han ville gärna att vi skulle hjälpa andra medlemsorganisationer, som inte är så
starka som UNF, eftersom vi då hjälper hela EGTYF. Han delgav oss sina åsikter på vad UNF
behöver göra för att nå längre i EU med våra frågor. Dessutom pratade han om läget med en
eventuell flytt av EGTYF-kansliet från Örebro till Bryssel.
Jan tackade UNF för de extrapengar vi betalade in till EGTYF när vi skulle betala vår
medlemsavgift, och Nina Svensson tackade Jan för besöket med en snygg väska.
§ 183
HÄLSNING
Tommy Carlsson, ordförande i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund talade till
ombudsförsamlingen. Han berättade bland annat om deras påbörjade Attitydprojekt och om
deras nya internationella engagemang. Ytterligare en aktivitet som han flaggade för var
scoutingens 100-årsjubileum 2007, när de ska ha ett ”litet” läger i Skåne med ca 25 000
scouter.
Björn Berglin, den gamle scouten, tackade Tommy med en fin UNF-väska.
§ 184
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 ANGÅENDE
REVIDERAT DROGPOLITISKT PROGRAM
Erik Wagner, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag. Han berättade om
skillnader och nyheter i programmet. En ny punkt var ”Marknad” och en annan var ”EU”.
Förbundsstyrelsen tyckte att vi velat kring EU-frågan tillräckligt länge, nu var det dags att sätta
ner foten angående EU. Vidare hade de språkligt reviderat vissa delar, för att tydliggöra vissa
saker, samt tagit bort lite meningslösa stycken. Förbundsstyrelsen hade också velat tuffa till
vissa delar.
Förbundsstyrelsens föreslog kongressen besluta
att

anta det reviderade drogpolitiska programmet för UNF.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

anta det reviderade drogpolitiska programmet för UNF.
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§ 185
FÖREDRAGNING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 ANGÅENDE EUSTATEGI FÖR UNF
Nina Svensson, förbundsstyrelsen, föredrog förslaget, som hon kallade sin bebis.
Förbundsstyrelsen tycker att vi ska jobba mycket med EGTYF, för det är det enda sättet att
lyckas i EU. Man vill också öka EU-kompetensen inom UNF, och slutligen ville man öka
närvaron i Bryssel. Förbundsstyrelsen tror inte att en lobbyist skulle vara den bästa lösningen.
Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

anta EU-strategin för UNF

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

anta förbundsstyrelsens förslag på EU-strategi för UNF
§ 186

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 25 ANGÅENDE VI ÄR EN SOLIDARISK
ORGANISATION!
Motionären ropade från sin plats i ombudsförsamlingen att motionen ansågs föredragen.
Motionärerna föreslog kongressen besluta
att

det tas fram en policy som genom guider och enkla knep kan hjälpa
organisationen att bli solidarisk i praktiken på hemmaplan.

att

ha ekologiska rättvisemärkta tröjor i UNF-shopen. Behöver inte bli mycket
dyrare om det tas fram genom rätt kanaler och pengarna kommer därför att
direkt ge upphov till en drägligare arbetsplats och klingar bättre med våra
ståndpunkter om solidaritet.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionens första att-sats,

att

bifalla motionens andra att-sats.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionens första att-sats, med tillägget ”Förbundsstyrelsen får i
ansvar att ta fram ett förslag till en dylik policy inför nästa kongress”,

att

bifalla motionens andra att-sats.
§ 187

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 26 ANGÅENDE UTESLUTANDE AV BORGERLIGA
UNF:ARE
Oskar Augustsson, UNF Opposition, motionär, föredrog sin motion. Han sade att det var rätt
länge sen han skrev motionen och tyckte inte riktigt att man skulle bifalla hans första att-sats,
men att man skulle ta sig en funderare om vår ideologi. Han ville ha igenom sin andra att-sats
eller förbundsstyrelsens förslag.
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Motionären föreslog kongressen besluta
att

Ungdomens Nykterhetsförbund utesluter alla medlemmar som är
organiserade i eller på annat sätt tillhör ett borgerligt förbund/en borgerlig
ideologi.

att

Ungdomens Nykterhetsförbund vägrar alla anhängare av borgerliga
ideologier medlemskap.

att

Ungdomens Nykterhetsförbund ser till att upplysa alla blivande medlemmar
om IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen

att

det tas fram en språkligt reviderad version av våra grundsatser och program.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen, samt

att

det tas fram en språkligt reviderad version av IOGT-NTO-rörelsens
grundsatser och program.
§ 188

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 27 ANGÅENDE FÖR ETT TOBAKSFRITT UNF!
Motionären ropade från sin plats i ombudsförsamlingen att motionen ansågs föredragen.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

vi på något sätt tar ett tydligare ställningstagande mot tobaken inom UNF.
Kanske bör vi nämna att man bör vara fri från tobak eller något i något
sammanhang, kanske att ha ett medlemslöfte som gör ett kraftigt
avståndstagande mot tobak?

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen, samt

att

nästa förbundsstyrelse får i uppdrag att aktivt sprida tobakspolicyn till alla
föreningar och distrikt.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen, samt

att

nästa förbundsstyrelse får i uppdrag att aktivt sprida tobakspolicyn till alla
föreningar och distrikt.
§ 189

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 28 ANGÅENDE NIKOTIN SKA VARA EN DROG!
Oskar Augustsson, UNF Opposition, föredrog sin motion.
Motionären föreslog kongressen besluta
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att

UNF:s drogdefinition ändras till ”En drog är något som är
beroendeframkallande och kan anses vara passiviserande för individen”.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen, samt

att

nästa förbundsstyrelse får i uppdrag att aktivt sprida tobakspolicyn till alla
föreningar och distrikt.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen, samt

att

nästa förbundsstyrelse får i uppdrag att aktivt sprida tobakspolicyn till alla
föreningar och distrikt.
§ 190

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 29 ANGÅENDE TA BORT ALL ALKOHOLEN INOM
UNF!
Motionären ropade från sin plats i ombudsförsamlingen att motionen ansågs föredragen.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

ändra medlemslöftet i UNF att ta bort 2,25% "spärren" och förespråka en
"absolutistisk" hållning där man strävar efter en hållning åt 0,0% gräns!

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 191

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 30 ANGÅENDE EJ ANVÄNDA
ALKOHOLDRYCKER!
Motionären var inte närvarande, och kunde därför inte föredra sin motion.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

vi sänker från 2,25 % ner till 0,0 %. Alltså man ska inte dricka.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
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§ 192
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 31 ANGÅENDE 2,25 % ÄR OCKSÅ
ALKOHOLHALTIGT!
Oskar Augustsson, UNF Opposition, föredrog motionen. Han tyckte att det mest var en
principiell fråga att inte ha 2,25, eftersom man stödjer bryggerier om man köper lättöl.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

UNF:s medlemslöfte ändras så att UNF:are måste avhålla sig från drycker
över 0,1 volymprocent.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 193

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 32 ANGÅENDE KÄMPA FÖR EN STATLIG
ALKOHOLPOLICY ÄVEN GÄLLANDE INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING!
Oskar Augustsson, UNF Opposition, föredrog motionen. Han gladde sig åt att
förbundsstyrelsen och program- och stadgeutskottet hade bifallit motionen. Han tyckte att
kontrollen ska ligga hos folket.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

UNF genom att skicka propositionsförslag till Regeringen, samt andra
förslag till ledamöter av Riksdagen, verkar för att förstatliga alla företag som
importerar, exporterar, producerar och/eller bedriver parti- och/eller
detaljhandel med alkoholhaltiga drycker.

att

UNF, på det sätt som i föregående att-sats beskrives, verkar för en nationell
och internationell restriktiv alkoholpolicy, då det gäller även svenska företags
distribution av alkohol, samt det som räknas upp ovan.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionens första att-sats, samt

att

anse motionens andra att-sats besvarad.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionen i sin helhet.
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§ 194
FÖREDRAGNING AV MOTION NR 33 ANGÅENDE BEKÄMPA EXTREMHÖGERN
INFÖR VALET 2006
Robert Zackrisson, motionär, tyckte att UNF saknar en sorts handlingsplan mot
extremhögern, och att det är oerhört viktigt för oss demokrater att kämpa för att de inte ska
hamna i riksdagen.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

UNF börjar jobba för att motverka Sverigedemokraterna och andra rasistiska
rörelser inför valet 2006. Metoderna man kan använda är bl a att sprida
information, debattera, demonstrera.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 195

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 34 ANGÅENDE TA KRAFTTAG MOT RASISMEN!
Robert Zackrisson, motionär, tyckte att UNF ska lägga kraft på att bekämpa
främlingsfientlighet i samhället. Han ville också ha en mer human flyktingpolitik, vilket han
vill att UNF ska jobba för.
Motionären föreslog kongressen besluta
att

UNF ska upplysa IOGT-NTO rörelsen om Sverige- och
nationaldemokraternas åsikter och historiska bakgrund via
kampanjer/kurser/studiecirklar,

att

UNF ska upplysa allmänheten om Sverige- och nationaldemokraternas
åsikter och historiska bakgrund, samt

att

UNF ska mobilisera medlemmar och övriga antirasister och protestera när
dessa partier visar sig ute i offentliga sammanhang / bland allmänheten.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.

Program- och stadgeutskottet föreslog kongressen besluta
att

avslå motionen.
§ 196

FÖREDRAGNING AV MOTION NR 35 ANGÅENDE UNF ÄR EN FEMINISTISK
ORGANISATION!
Motionären ropade från sin plats i ombudsförsamlingen att motionen ansågs föredragen.
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Motionären föreslog kongressen besluta
att

i det drogpolitiska programmet lägga till ett feministiskt ställningstagande
med kontentan av motionen som innehåll. Eventuellt som en egen punkt
under rubriken "miljö". Hur den texten ska se ut för att få bäst
genomslagskraft och passa in i den övriga texten vet jag inte i skrivande
stund.

Förbundsstyrelsen föreslog kongressen besluta
att

bifalla motionens att-sats och uppmana till ombuden att lägga konkreta
förslag på torget

Program- och stadgeutskottet hade inte något förslag till kongressen.
§ 197
PRAKTISK INFORMATION
Emma Morawski, presidiet, informerade kongressen om varför vi höll till i torglokalen och inte
i den vanliga lokalen. Det berodde INTE på elaka iggisar.
Daniel Lundh, torgansvarig, gav ombuden lite uppmaningar inför torget.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, undrade om motiveringarna skulle komma med i
torgprotokollen, som de gjorde senast.
Daniel Lundh, torgansvarig, svarade att det skulle de göra.
§ 198
TORG OCH AJOURNERING
Kongressen beslutade klockan 14.54
att

gå till politiktorget, samt

att

klockan 17.00 ajournera sig till klockan 9.00 lördag morgon.
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Lördag den 9 juli 2005

ÅTTONDE SESSIONEN
Ordf: Anders Ringnér
Lena Gustafsson
Sekr: Leonard Axelsson
Andreas Ericsson
§ 199

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGAR
Förhandlingar återupptogs klockan 9.20.
Kongressen beslutade
att

återuppta förhandlingarna.

att

fastställa röstlängden till 108 personer.

§ 200
INFORMATION
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, informerade om att i torgprotokollen, sidan 16, skall
motionen vara under strecket och att tilläget på sidan 18 var yrkat av ombud 59.

§ 201
BEHANDLING AV MOTION NR 35 ANGÅENDE UNF ÄR EN FEMINISTISK
ORGANISATION
Kongressen beslutade
att

avslå motionen.
§ 202

BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 ANGÅENDE REVIDERING
AV DET DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Johanna Friberg, UNF Futurus Lundenesis, berättade att de hade en ändring. Hon informerade
även om att anledningen till att hon är för sprutbyten är att hon sett ett tv-program om en
kvinna som kom i kontakt med vården genom sprututbytesprogrammet och därigenom fått
vidare hjälp. Hon lyfte tilläggsförslag 4.
Niklas Christerson, UNF Klippan, informerade att det inte finns någon välgjord utvärdering
som visar att spridningen av HIV och AIDS har minskat genom sprututbytesprogam.
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Nina Svensson, förbundsstyrelsen, informerade att hennes kommentar på torget försvunnit som
sade att en formulering i förslaget till det drogpolitiska programmet angående
sprututbytesprogram var för stark för att komma från en i frågan kluven organisation.

§ 203
ORDNINGSFRÅGA
Kim Bauer, UNF Tåilu, upplyste om att de senaste inläggen var farligt lika debatt.

§ 204
BESLUT I FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 9 ANGÅENDE REVIDERING AV DET
DROGPOLITISKA PROGRAMMET
Johanna Friberg, UNF Futurus Lundensis, lyfte tilläggsförslag nr 4 över strecket.
Mirjam Wentzel, UNF Klippan, berättade att förbundsstyrelsen hade kommit med en ny
formulering och att de inte hunnit jämka sig men tycker att förbundsstyrelsens förslag var
bättre formulerat, och tänkte rösta på det.
Kongressen beslutade
att

bifalla tilläggsförslag nr 2,

att

bifalla tilläggsförslag nr 3b,

att

avslå tilläggsförslag nr 4,

att

anta förbundsstyrelsens förslag till drogpolitiskt program med ovan gjorda ändringar.

§ 205
BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG NR 10 ANGÅENDE NY EUSTRATEGI
Kongressen beslutade
att

att anta förbundsstyrelsens förslag till EU-strategi.

§ 206
BEHANDLING AV MOTION NR 25 ANGÅENDE VI ÄR EN SOLIDARISK
ORGANISATION
Niklas Christerson, UNF Klippan, lyfte förbundsstyrelsens förslag.
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Kongressen beslutade
att

avslå motionens första att-sats,

att

bifalla motionens andra att-sats,

att

bifalla tilläggsförslag nr 2.

§ 207
BEHANDLING AV MOTION NR 26 ANGÅENDE UTESLUTANDE AV BORGERLIGA
UNF:ARE
Kongressen beslutade
att

avslå motionen,

att

det tas fram en språkligt reviderad version av våra grundsatser och program.

§ 208
BEHANDLING AV MOTION NR 27 ANGÅENDE FÖR ETT TOBAKSFRITT UNF! OCH
MOTION NR 28 ANGÅENDE NIKOTIN SKA VARA EN DROG!
Kongressen beslutade
att

avslå motionerna samt,

att

nästa förbundsstyrelse får i uppdrag att aktivt sprida tobakspolicyn till alla
föreningar, och distrikt

att

avslå tilläggsförslag 3,

att

bifalla förslag 4,

att

avslå förslag 5.

§ 209
BEHANDLING AV MOTION NR 29 ANGÅENDE TA BORT ALL ALKOHOLEN INOM
UNF!, MOTION NR 30 ANGÅENDE EJ ANVÄNDA ALKOHOLDRYCKER OCH MOTION
31 ANGÅENDE 2,25 % ÄR OCKSÅ ALKOHOLHALTIGT!
Daniel Lundh, skärmansvarig, förtydligar att det skall stå 2,25 volymprocent.
John Nydahl, UNF Antikiller, ville informera om en kommentar som han lämnat men som det
ej står ombudsnummer på.
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Sofia Hallbert, UNF HRMPF, förtydligade varför de skrivit förslag 2d.
Kim Bauer, UNF Tåilu, informerade om att han skrivit tilläggsförslag 2b, och han förtydligade
att han vill ge förbundsstyrelsen i uppgift att formulera ett nytt medlemslöfte tills vidare skulle
ändra dagens dåliga formulering till hans förslag.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, upplyste att eventuella ändringar i vårt medlemslöfte
måste gå igenom på alla tre förbundens kongresser för att gälla.
Kim Bauer, UNF Tåilu, har förstått det som att man bara kan ändra formulering så länge
meningen blir den samma.

§ 210
ORDNINGSFRÅGA
John Nydahl, UNF Antikiller, läste i parentesen att 2a är motförslag mot 2d. Borde då inte
även 2d ställas mot 2a och 2c.
§ 211
ORDNINGSFRÅGA
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, uppmanade personer som sov i salen att lägga sig någon
annanstans.
§ 212
BESLUT GÄLLANDE MOTION NR 29 ANGÅENDE TA BORT ALL ALKOHOLEN INOM
UNF!, MOTION NR 30 ANGÅENDE EJ ANVÄNDA ALKOHOLDRYCKER OCH MOTION
31 ANGÅENDE 2,25 % ÄR OCKSÅ ALKOHOLHALTIGT!
Kongressen beslutade
att

avslå tilläggsförslag 2a,

att

avslå tilläggsförslag 2c,

att

bifalla tilläggsförslag 2d.
§ 213

ALLSÅNG
Martin Knutsson tog upp Marcus Karlsson och de sjöng tillsammans med ombudsförsamlingen
”Droger gör dig passiv”.
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§ 214
BEHANDLING AV MOTION NR 32 ANGÅENDE KÄMPA FÖR EN STATLIG
ALKOHOLPOLICY ÄVEN GÄLLANDE INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING!
Kongressen beslutade
att

avslå motionens första att-sats,

att

anse motionens andra att-sats besvarad.
§ 215

INFORMATION
Erik Wagner, berättade att förbundsstyrelsen genom att sälja programblad till FS-showen drog
in 3 059kr till det internationella arbetet.

§ 216
BEHANDLING AV MOTION NR 33 ANGÅENDE BEKÄMPA EXTREMHÖGERN INFÖR
VALET 2006! OCH MOTION NR 34 ANGÅENDE TA KRAFTTAG MOT RASISMEN!
Erik Turner, UNF Bjurz, lyfte tilläggsförslag nr 1 över strecket samt hävdade att den var
oberoende av motionerna.
Andrea Ström Fredriksson, UNF Pride, undrade om torgprotokollet där hon funnit yrkanden
på ”bislag” och ”avfall”.
Ida KM Karlsson, skärmarsvarig, berättade att det är en gammal jämtländsk tradition som
smugit sig in och att det egentligen står bifall och avslag.

Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 110 ombud.

Kongressen beslutade
att

avslå motionerna 33 och 34,

att

bifalla tilläggsförslag nr 1 med röstsiffrorna 56-38.
§ 217

URSÄKT
Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, ville be om ursäkt för hans och Oskar Augustssons långa debatt
på kommentarslapparna på torget.

92

§ 218
INFORMATION
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, meddelade att UNF fyller 100 år kommande år, räknat
från SGU:s bildande. Han informerade även om att SGU-veteranerna bjuder in till fest den 22
april 2006 på Tollare Folkhögskola. Där bjuds det på party och framtidsseminarier.
§ 219
ORDNINGSFRÅGA
Marit Hedström, UNF Bollnäs, och Ellinor Eriksson, UNF Gävle, föreslog kongressen besluta
att

vardera ordförandekandidat innan valet får 3 minuter talartid var för att
presentera och plädera för sig en sista gång. Alltså ingen debatt utan en
presentation av vardera kandidat. Många ombud hade inte bestämt sig och
detta vore en bra grej för att bli säkrare på vem man skall välja.

Erik Turner, UNF Bjurz, ville bara säga till alla som saknat plenadebatten att passa på nu när
de har chansen.
Mi Larsson, UNF Yangsbro kickers, tycker att vicekandidaterna också borde få tid att plädera
för sig själva.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, föreslog kongressen besluta
att

alla andra får en minut att plädera för olika förbundsstyrelsekandidater.

Niklas Christersson, UNF Klippan, och Jennifer Oskarsson, valberedningen, föreslog att alla
föreslagna får chans att presentera sig själva.
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, såg det som att man bara kan välja mellan ordförande och
vice ordförande och yrkade därför avslag på Oskar Jalkevik förslag.
Niklas Christerson, UNF Klippan, replikerade att han tyckte att alla borde få presentera sig.
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, tyckte det var häftigt att det varit varannan
kille och tjej ”aslänge”.
John Nydahl, UNF Antikiller, yrkade bifall på Oskar Jalkeviks förslag. Han sa också att de
som varit med i bara ett år inte vet vilka alla personer är.
Robin Andersson, UNF Siplinge, yrkade på att man skulle ha möjlighet att ställa frågor utöver
de 3 minuterna presentationstid.
Mi Larsson, föreslog kongressen besluta
att

vardera vice ordförandekandidat innan valet får 3 minuter talartid var för att
presentera och plädera för sig en sista gång.

Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 110 ombud,

att

bifalla att ”vardera ordförandekandidat innan valet får 3 minuter talartid var för att
presentera och plädera för sig en sista gång”,
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att

bifalla förslaget om att ”Kandidaterna till vice ordförandeposterna skall få plädera för
sig själv lika länge som ordförandekandidaterna”,

att

bifalla förslaget om att ”alla övriga kandidater får 2 minuter att plädera för sig
själva”,

att

avslå med röstsiffrorna 53-33 att ”alla med yttranderätt på nykterhetsrörelsen
kongressen får 1 minuts yttranderätt att plädera för olika
förbundsstyrelsekandidater”,

att

bifalla förslaget om att alla får ställa frågor till kandidaterna.
§ 220

ORDNINGSFRÅGA
Johanna Friberg, UNF Futurus Lundesis, föreslog att det skulle vara 13 stycken personer i
förbundsstyrelsen och tyckte att det kunde vara bra med lite konkurrens.
Presidiet svarade att man först måste riva upp beslutet om 14 förbundsstyrelsemedlemmar.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte det vore dumt med 13 personer och att det
vore bättre med 14. Det vore taskigt mot den stackaren som inte blir invald.
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, undrade om vi övergått till plena.
John Nydahl, UNF Antikiller, yrkade avslag på Johanna Fribergs förslag med samma
motivering som Andreas Runnemo.
Johanna Friberg, UNF Futurus Lundesis, tyckte att man kan väl inte välja in folk bara för att
vara snäll.
Ola Österlund, UNF Bjurz, tyckte att det är nog konkurrens mellan 7 000 medlemmar och att
de 14 föreslagna nog är ”ganska bra”.
Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, begärde streck i debatten.

Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.

Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, tyckte att vi fortfarande var rätt bra på
varannan kille och tjej. Och ville även påpeka att stolen vid talarstolen är skön om än ful. Hon
tyckte också att 14-mannabeslutet var jättebra.
Kongressen beslutade
att

avslå Johanna Fribergs begäran om att riva upp beslutet om antalet ledamöter i
förbundsstyrelsen.

§ 221
INFORMATION
Mathias Lövström, kansliet, informerade om hemresan med UNF-tåget.
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§ 222
BEHANDLING AV RIKSSTYRELSEN FÖRSLAG NR 5 ANGÅENDE ANSÖKAN OM ATT
ARRANGERA 2009 ÅRS KONGRESS
Presidiet berättade att det under veckan har inkommit två ansökningar om att få arrangera
2009 års kongresser. Ansökningar har inkommit från IOGT-NTO-rörelsen i Jämtlands län
samt IOGT-NTO-rörelsen i Göteborg och Bohuslän.
Riksstyrelsen föreslår kongresserna besluta
Att

uppdra åt IOGT-NTO-rörelsen i Göteborg och Bohuslän att arrangera för
2009 års kongresser.

Beredningsutskottet föreslår, i enlighet med riksstyrelsens förslag, kongressen besluta
Att

uppdra åt IOGT-NTO-rörelsen i Göteborg och Bohuslän att arrangera för
2009 års kongresser.

Jenny Ragnarsson, UNF Sprajt, undrar vad som händer om vi bestämmer en sak och IOGTNTO en annan sak.
Presidiet svarade att det är den ort som blir genomröstad på minst 2 organisationers kongresser
som blir kongressort.

§ 223
ORDNINGSFRÅGA
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, undrar om alla tre röstar olika, vad händer då.
Presidiet svarar att troligen så får riksstyrelsen besluta.
Robert Damberg, förbundsstyrelsen, informerade om att stadgarna säger att röstning kommer
att ske gemensamt på alla kongresser och den som får flest röster vinner.

§ 224
FORTSATT BEHANDLING AV RIKSSTYRELSEN FÖRSLAG NR 5
Miriam Wentzel, UNF Klippan, pratade för Göteborgs ansökan.
Ida KM Karlsson, skärmansvarig, informerade om att kongressen i Jämtland skall hållas i Åre,
och att det där finns nybyggda konferensanläggningar som passar våra behov. Hon berättade
även att det faktiskt är så att ”Jämtland ligger i mitten av Sverige”.
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§ 225
UTDELNING AV PRISET HEDERSKNYFFELN
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, delade ut priset Hedersknyffeln med följande ord.
Motivering
Årets pristagare har länge arbetat för UNF och rörelsen. Hon är inte rädd för att lägga sig i
UNF men gör det på ett bra sätt, utan att köra över UNF:arna. Genom att verka i det tysta
skapar hon förutsättningar för UNF:arna att växa och bli självständiga. Vår pristagare brinner
för UNF och sätter alltid UNF i fokus.
Teresia Pedersen, förbundsstyrelsen, presenterade sedan 2005 års hedersknyffel, Anki
Blomfeldt från Jokkmokk.

§ 226
FORTSATT BEHANDLING AV RIKSSTYRELSEN FÖRSLAG NR 5
Mirjam Wentzel, UNF Klippan, undrade hur fördelning medlemmar ser ut över landet med
tanke på Idas kommentar om att ”Jämtland ligger i mitten av Sverige”.
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, undrar hur ekonomin och organisationen ser
ut i de båda distrikten.
Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, höll med om att Åre kanske ligger mitt i Sverige men Göteborg
är Sveriges näst största stad med bäst och därför även billiga förbindelser.
Ida KM Karlsson, jämte, svarade att jämtarna är väldigt tända på att ordna kongressen. Hon
undrade även om man ville ha en stadskongress eller en där man kan uppleva natur. Hon
tyckte även att man skulle glömma resekostnaderna.
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, höll med Ida KM Karlsson om att man borde rösta på
Jämtland ifall man vill ha en kongress utan mobiltäckning och med mycket mygg. Men vill
man ha party och schyssta lokaler, nyfiskade räkor och sådant som gör västkusten till
bästkusten skall man åka till Göteborg.
John Nydahl, UNF Antikiller, yrkade på Göteborg.
Amanda Axelsson, UNF Oscar, tyckte det var dags att variera sig och att vi nu har varit i
Norrland och att det därför kan vara dags att dra ner till Göteborg.
Vidar Aronsson, menade att visserligen har Jämtland storsjöodjur men att Göteborgs Leif
Loket Olsson slår högre.
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, uppmanade att gå upp i talarstolen för första
gången om man inte tidigare gjort detta. Hon undrade även om det inte är så att det finns
klippor att snubbla på även i Göteborg.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, och Mi Larsson, UNF Yangsbro kickers, yrkade på streck i
debatten.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
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Helena Bjurberg, UNF Karolinerna, påpekade att de hade en trevlig ”masken Ida” i Jämtland.
Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, påpekade att det var ”skitdyrt” att resa till Åre.
Robin Andersson, UNF Silpinge, tänkte bara höra vad folk tänkte på när han nämnde
karuseller. Just det, Göteborg.
Anna Henriksson, UNF QL utan U, påpekade som svar på Amanda Axelssons inlägg att vi
kommer vara i södra Sverige nästkommande kongress.
Johanna Friberg, UNF Futurus Lundensis, tyckte det var intressant med hur många nykterister
per invånare det finns i de olika regionerna och yrkade på Jämtland.
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, höll en historisk geografilektion om istidens nedslitning
av Västkustens klippor.
Ida KM Karlsson, jämte, tyckte att klippor är rätt mesiga jämfört med ett fjäll.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, förklarade att varken Uppsala eller Göteborg är
stora städer.
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, uppmärksammade att den första klippan, Klippan 1,
ligger i Göteborg.
Linda Tjälldén och Tommy Carlsson, UNF Ånge, tyckte att Jämtland är väldigt trevligt och att
vi skulle åka till Åre.
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, ville bara påpeka att folk faktiskt kan cykla
till kongressen.
John Nydahl, UNF Antikiller, tyckte att solen i norrland försvårar sovandet.
Kongressen beslutade
att

fastställa röstlängden till 108 ombud,

att

uppdra åt IOGT-NTO-rörelsen i Göteborg och Bohuslän att arrangera för 2009 års
kongresser.
§ 227

ORDNINGSFRÅGA
Ida Henrikson, UNF QL utan U, undrade varför förslaget inte ställdes mot Jämtland.
Johanna Friberg, UNF Futurus Lundensis, föreslog att vi river upp beslutet.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, tyckte det var dålig stil att utnyttja systemet på
detta sätt med oerfarna UNF:are.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, yrkade avslag på Johannas förslag.
Kongressen beslutade med röstsiffrorna 34-33
att

inte riva upp beslutet om kongressarrangör 2009.
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§ 228
ORDNINGSFRÅGA
Martin Knutsson, UNF Unga viljor, ville upplysa att de som tycker beslutet var odemokratiskt
kan skriva på en lista där man reserverar sig mot beslutet.

§ 229
INFORMERAR
Lisa Skiöld, generalsekreterare, informerade om ett rykte som florerat om Salam Kaskas och
att om hon blir invald i förbundsstyrelsen kan hennes pojkvän inte arbeta kvar som
fältkonsulent. Detta stämmer inte!
§ 230
AJOURNERING
Kongressen beslutade
att

ajournera förhandlingarna klockan 11.50 till 13.00.
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Lördag den 9 juli 2005

NIONDE SESSIONEN
Ordf: Lena Gustafsson
Maria Haglund
Anders Ringnér
Teresia Pedersen
Robert Damberg
Sekr: Kamilla Andersson
Lars Halvarsson
§ 231

ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 13.04.
§ 232
BEHANDLING AV ARBETSORDNING INFÖR VAL TILL FÖRBUNDSSTYRELSE
Lena Gustafsson, presidiet, hade en genomgång av arbetsordningen såsom den ser ut efter
förmiddagens förhandlingar.
Linda Tjälldén och Tommy Carlsson, UNF Ånge, ansåg att man bör riva upp beslutet då vi är
en demokratisk organisation och alla bör ha rätt att yttra sig.
Vidar Aronsson, UNF Kamratkretsen, höll med om att man måste få yttra sig, men det här
beslutet är ju redan taget angående arbetsordningen. När vi har haft torg har man inte haft rätt
att yttra sig efteråt, så om vi fick göra ett sådant beslut borde vi ha rätt att göra ett nu också.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, sa att utfrågningen av förbundsstyrelsekandidaterna
var torgaktig. Han visste inte om det var ett formellt torg, men om det var det borde det vara
rätt.
Niklas Christersson, UNF Klippan, sa att om man kollar på föredragningslistan i pärmen så
står det bara plena på val till förbundsstyrelse. I sådana fall, om vi ska följa arbetsordningen,
så borde alla medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen ha yttranderätt.
Kim Bauer, UNF Tåilu, undrade om det inte är så att om vi ska kunna förändra det här
beslutet så måste vi riva upp beslutet om arbetsordningen.
§ 233
ORDNINGSFRÅGA
Fråga om streck i debatten väcktes, eftersom fyra killar i rad varit uppe i talarstolen.
Kongressen beslutade
att

inte sätta streck i debatten.
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§ 234
FORTSATT BEHANDLING AV ARBETSORDNING INFÖR VAL TILL
FÖRBUNDSSTYRELSE
Lena Gustafsson, presidiet, förtydligade att vi har yttranderätt enligt arbetsordningen, men att
vi bestämde i förmiddags att vi inte ska ha det när vi behandlar den här punkten.
Jobjörn Folkesson, UNF Tåilu, sa att i arbetsordningen står att det ska vara plena under val till
förbundsstyrelsen, och inte mötestorg.
John Nydahl, UNF Antikiller, föreslog kongressen besluta
att

riva upp beslutet om att vi inte ska ha någon yttranderätt under den här
punkten.

Kongressen beslutade
att

riva upp beslutet om att vi inte ska ha någon yttranderätt under den här punkten.

Sofia Hallbert, UNF HRMPF och Andrea Ström Fredriksson, UNF Ludvika, ville bara
förtydliga att om folk ska gå upp och prata om ordförandekandidaterna ska man inte säga
något emot någon annan, utan plädera för den man tycker ska bli ordförande, så att det inte
blir personangrepp.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, undrade i vilken ordning allt ska tas. Ska man snacka
först i tre minuter, sen ska folk ställa frågor, sen får alla ledamöter snacka i sina minuter och
sedan får resten gå upp om de vill?
Lena Gustafsson, presidiet, tyckte att det lät som ett bra förslag, om det nu var ett förslag.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, svarade att det kommer att bli ett förslag i sådana fall.
Lena Gustafsson, presidiet, undrade om vi ska ha alla pläderingar och anföranden först, sedan
alla val, eller om vi ska ha pläderingar och anföranden för ordföranden, sedan gå till beslut,
sedan ta vice ordföranden etc.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, föreslog att vi ska ha hela debatten/diskussionen först och sedan
gå till val på alla poster.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, konstaterade att Calipo (a.k.a. Oskar Jalkevik) är jävligt
smart, så han höll med honom och jämkade sig.
Kongressen beslutade
att

bifalla Martin Knutssons och Oskar Jalkeviks förslag om att ta alla anföranden och
diskussioner först, och sedan gå till val på alla poster.
§ 235

VAL AV NY FÖRBUNDSSTYRELSE
De bägge ordförandekandidaterna pläderade för varför de skulle bli valda.
Robert Damberg, Uppsala, undrade om han hade tre minuter, och om han fick göra vad han
ville. Han berättade sedan att han i januari svarade ja på valberedningens fråga om att
kandidera till ordförande. Han är duktig på drogpolitik och den politiska världen över huvud
taget. Han har byggt upp ett bra kontaktnät, både inom nykterhetsrörelsen och utanför. Han
fungerar bra i media, är duktig på att föra fram budskap. Han är en bra ledare som kan få alla
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att känna sig aktiva. Robert trodde att två års erfarenhet av förbundsstyrelsearbete är
nödvändiga när det bara är två som sitter kvar ur den gamla styrelsen och sa att hans två år i
förbundsstyrelsen kommer att ge honom en möjlighet att rivstarta. Han är positiv, peppande,
bra på att genomföra saker och på att ha många bollar i luften. Han avslutade med att säga att
han tror att han blir en ypperlig ordförande för UNF.
Sergio Manzanares, Söderhamn, berättade att det finns många anledningar till att han valt att
ställa upp som ordförandekandidat. Det började med att han gick med i UNF, nu handlar det
om varför han är med i UNF och vad han vill i UNF. Viktigast tycker han är att UNF är till för
alla sorters människor. När han satte sig ner och tänkte efter på alla saker han gjort i UNF
kom han snart på en sak – vi har jävligt roligt tillsammans. UNF har en gemenskap som få
organisationer har.
Sergio sa att det framförallt är viktigt att driva frågor som är viktiga för samhället, men att han
saknar mångfalden i UNF. Han saknar handikappade, personer med utländsk bakgrund, helt
enkelt personer som ser lite mer annorlunda ut än majoriteten av personerna i
förhandlingssalen. För honom är det viktigaste att UNF ska vara för alla. Vi ska kunna vara
stolta och gå ut i samhället och säga att i vårt förbund och i våra frågor kan vi samla alla,
oberoende av etnisk bakgrund, politisk hemvist eller sexuell läggning. Tyvärr saknar han det
idag. Tillsammans med Salam Kaskas och Jon-Erik Flodin, som han tyckte kompletterar
honom väldigt bra, kommer han att skapa ett klimat som gör att människor söker sig till UNF
på egna villkor och av egen vilja, inte på bryggarnas villkor. Han påpekade att vi sitter här idag
för att vi är organiserade nykterister för framtiden och uppmanade ombuden att lägga en röst
för framtidens UNF, inte det dåvarande.
§ 236
ORDNINGSFRÅGA
Björn Kron, UNF Hirrvi Hyppää, påpekade att vi inte fastställt röstlängden än.
Lena Gustafsson, presidiet, svarade att det kommer vi att göra innan vi går till beslut.
§ 237
FORTSATT BEHANDLING AV VAL AV NY FÖRBUNDSSTYRELSE
Ombuden gavs nu möjlighet att ställa frågor till de två ordförandekandidaterna.
Linda Tjälldén, UNF Ånge, ställde en fråga till Sergio eftersom många har sagt att ”vi ska inte
lyssna på skvaller, utan ta reda på sanningen”. Hon hade hört skvaller om att vissa som håller
på Sergio har gått omkring och hotat folk, om att säga upp vänskap och liknande. Hon
undrade om det är något Sergio vet något om.
Sergio Manzanares replikerade att han hoppas och förutsätter att alla ombud, oavsett vem de
stödjer, faktiskt håller sig till sanningen och inte hotar folk. Han hade inte hört om det och han
förutsatte att folk inte gör det, på samma sätt som han förutsätter att de som hört rykten om
honom fått möjlighet att få svar från honom själv. Han blir ledsen när han hör rykten i
korridorer. Uppenbarligen finns det de som gillar rykten, men vägrar att gå till Sergio och
fråga. Han förutsätter att alla gjort det inför sina val, och att alla är schyssta och inte snackar
skit om varandra.
Emma McKeogh, UNF Unga Viljor, frågade Robert Damberg varför det är bra att han suttit i
förbundsstyrelsen förut.
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Robert Damberg trodde att det är en styrka för att han redan har koll på läget. Hur det funkar
med arbetsutskottet, vem man ska prata med på kansliet och vilken iggis på IOGT-NTO:s
kansli som är lättast att muta med eftermiddagsfika. Han är insatt redan från början, kan
rivstarta och behöver ingen inskolningstid. Han kan gå från noll till hundra på nolltid.
Jörgen A Hammarqvist, ordförande UNF Kronoberg, ställde en fråga till båda kandidaterna.
Han ville veta hur de tänkt organisera den nya styrelsens interna arbete.
Robert Damberg konstaterade att han kommer att få träningsvärk av att springa upp och ner
på scenen, men att det känns bra. Han tycker att det är viktigt att folk får jobba med saker som
de själva känner att de brinner för. Valberedningen har lagt ett förslag som är väldigt bra, och
som täcker de områden UNF ska jobba med. Allt från skola och kamratstöd till drogpolitik
och lokalförening är tänkt på. Det är viktigt att hela styrelsen tillsammans resonerar fram vad
som ska prioriteras att jobba med, hur mycket folk som ska läggas på varje, och hur mycket
folk utifrån man ska ta med i arbetet. Han ser som sin största uppgift som ordförande att
stötta och ligga på de andra ledamöterna och se till så att saker blir gjorda.
Sergio Manzanares tyckte att det var en fin fråga. Han erkände att han kanske inte är den
bästa organisatören här i världen, men att han ställer upp med personer som är bra på sådant,
till exempel Salam Kaskas. Han ser styrelsearbetet som ett viktigt uppdrag ifrån en kongress,
som har beslutat vilka mål som ska nås och vad den vill med UNF. Styrelsen ska sätta sig ned
tillsammans och se hur de ser på sitt uppdrag och vad de ska göra för att uppfylla de mål som
kongressen har satt upp. En grupp som ska verkställa ett sådant stort uppdrag måste kunna gå
ihop med varandra, förstå vikten av varje enskild ledamots egen vilja och ha förtroende för
resten av styrelsen. Han hoppas att resten av styrelsen inte kommer att hata honom om han
blir vald, för att de hade velat ha en annan ordförande. Han vill skapa ett klimat där man
tillsammans kan verkställa kongressens beslut.
Ellinor Eriksson, UNF Gävle, sa att det ryktas lite när man går runt. Hon frågade Sergio om
det stämmer att han hoppade av UNG-projektet och i sådana fall varför.
Sergio Manzanares förklarade att UNG är en skolmetod. Han blev tillfrågad av Wendelsbergs
folkhögskola när han jobbade som konsulent om att ha ett samarbete kring UNG. Mitt under
projektet kom tankarna om att ställa upp som kandidat till ordförandeposten. När han väl
hade bestämt sig för att kandidera tyckte han det var olämpligt att som anställd av förbundet
ställa upp som kandidat till en post som skulle göra honom till sin egen chef, så han valde att
sluta den första april. Han insåg att projektet inte kunde lämnas hur som helst. Därför
anställdes en person som jobbade parallellt med Sergio under hela tiden tills han slutade. Efter
att han slutat jobbade han motsvarande cirka 80 % ideellt efteråt, vilket bekräftas i en rapport
som ANT-pedagogerna i projektet skrev.
Robin Andersson, Silpinge UNF, frågade båda kandidaterna hur deras framtid ser ut om de
inte blir valda och vad de har för tidigare erfarenheter. Speciellt Sergio, för det hade han inte
fått veta.
Robert Damberg svarade att om han inte blir vald kommer han att fortsätta plugga
statsvetenskap på Uppsala universitet, som han gjort de senaste två åren. Därutöver kommer
han att jobba så mycket han har tid till med UNF, eftersom han förhoppningsvis kommer att
sitta i förbundsstyrelsen i vilket fall som helst. Han slutade gymnasiet för kanske fyra år sedan,
efter det tog han ett sabbatsår där han jobbade och gjorde lumpen. Han har också hunnit med
att plugga i först Kalmar och sedan Uppsala. Under studietiden har han suttit i
förbundsstyrelsen och jobbat så mycket han kunnat med UNF utan att det drabbat hans
skolgång.
Sergio Manzanares konstaterade att livet går vidare, att det finns ett liv efter det här valet
också. Om han inte blir vald skulle han vilja plugga till våren. Som Robert sa kommer han
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naturligtvis att sitta i förbundsstyrelsen i vilket fall och göra sitt bästa för att göra UNF till en
bra organisation. Han har jobbat som distrikts- och fältkonsulent den senaste tiden i
Gävleborg. Det tycker han har gett mycket, han har lärt sig att kunna bemöta medlemmar och
icke medlemmar och få dem att trivas i vår organisation. Detta ger honom styrka att kunna
ställa upp och leda fler människor. Han har inte suttit i förbundsstyrelsen, men är en sådan
som följer deras arbete och gärna säger vad han tycker i vissa frågor. Eftersom han har följt
deras arbete vet han vilka metoder de jobbar med och vad det innebär att sitta i en styrelse.
Han har suttit som förtroendevald i olika styrelser sedan han var fjorton år. Att sitta i lilla
Fältbiologernas styrelse var inte så svårt, medan andra har varit svårare.
Tommy Carlsson, UNF Ånge, frågade båda kandidaterna vilka sorters föreningar de skulle
lägga mest kraft på, föreningar med många medlemmar, få medlemmar, inaktiva
medlemmar…?
Robert Damberg tyckte att det blev konstigt eftersom han och Sergio försökte köra någon sorts
varannan gångs-grej, men han gick upp först hela tiden. Han tror att man ska lägga mest kraft
på de föreningar som känner att de behöver hjälp, oavsett om de är stora eller små. Det är
viktigt att man i nästa styrelse tittar på hur man vill jobba ute i landet. Ska man, som nu, ha ett
faddersystem med en förbundsstyrelseledamot som fadder i varje distrikt, eller en grupp med
folk som brinner extra för detta och jobbar extra mycket med det?
Sergio Manzanares trodde inte att han och Robert skiljer sig så radikalt i de frågorna. Stora
som små föreningar ska få hjälp, oavsett om det gäller att utveckla sin verksamhet eller att få
nya medlemmar. I hans distrikt finns det t.ex. föreningar med 300 medlemmar och föreningar
med fem medlemmar. De stora behöver inte alltid mest hjälp, men däremot ska vi vara där och
hjälpa dem med vad de tycker är viktigt. Förbundsstyrelsen ska vara ute och peppa och se till
så att alla föreningar känner samhörighet och att de är en del av nykterhetsrörelsen.
Lena Gustafsson, presidiet, passade på att berätta att en ickemedlem ville tala. Det står i
stadgarna att presidiet får avgöra i sådana fall, och i det här fallet hade de bestämt att han
skulle få göra det. Hon sa att det var upp till ombudsförsamlingen att ställa ordningsfråga om
de ville.
John Nydahl, UNF Antikiller, ställde två frågor till båda kandidaterna. Han undrade hur
mycket de skulle satsa på drogpolitiken. Han undrade också hur de skulle försöka få en
förening att överleva, som har 30 medlemmar men två som går ur varje månad.
Robert Damberg, frågade John Nydahl hur han menade och sa att det var bra om de fick en
fråga åt gången.
Efter att John hade förtydligat sig gick Sergio Manzanares upp och svarade på frågorna. För
honom är politik party, och han tycker att vi måste få föreningarna att förstå det. Han sa att vi
vet att det finns föreningar med stor omsättning på medlemmar. Han tycker att det är viktigt
att stödja de lokala konsulenterna, för de är en resurs. Det finns resurser till att ge dem pengar
för att de tillsammans med föreningarna och distrikten ska kunna ha verksamhet som passar
dem. Finns det vilja i en kommun eller by någonstans att starta en förening så ska man satsa
där. Andra föreningar i vårt förbund kan stödja varandra, t.ex. om en Junisförening vill starta
en UNF-förening.
Robert Damberg konstaterade att då kanske han ska svara på båda frågorna i alla fall. Han
satsar på att vara UNF:s drogpolitiska ansikte utåt - mot media, mot politiker, mot andra
organisationer och mot samhället i stort. Han vill vara den media ringer till när de behöver
veta något om t.ex. förslag kring införselkvoter. Han påpekade att det är viktigt att vi ser
drogpolitiken som något inte bara han ska syssla med och som inte heller bara
förbundsstyrelsen ska jobba med, utan att alla föreningar och distrikt jobbar mot samma mål
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och kämpar för att uppnå den vision vi antagit, så att vi kommer lite närmare det samhälle vi
strävar mot.
Anna Kerstin Andersson, UNF Morgonstjärnan, ställde en fråga till Sergio Manzanares.
Eftersom han pratar mycket om integration och mångfald undrade hon på vilket sätt det
kommer att vara bättre för UNF om han är ordförande och jobbar med det än om han gör det
som ledamot.
Sergio Manzanares svarade att det är viktigt när man träffar människor från andra
organisationer, eftersom man då företräder UNF och då är det bra att kunna visa upp att man
är en organisation som jobbar med det här. De kan tänka något i stil med ”wow, en blatte som
är ordförande i ett ungdomsförbund, där har de tänkt till lite grann”. Han har ibland saknat
förebilder inom nykterhetsrörelsen med annan härkomst än svensk. Han har fått en bild av ett
samhälle där, oavsett hur fina ord vi har, vi kommer till en samling och majoriteten är av
samma bakgrund. Han blev trött när han kom på en samling en gång där människor trodde att
han var deras internationella gäst. Man måste kunna vara där som vanlig medlem, vilket är en
stor anledning till att integration är viktigt för honom.
Amanda Axelsson, UNF Oscar, frågade båda kandidaterna vilken fråga som är den viktigaste
för dem. Hon ville ha korta svar så att det inte blir så långa förhandlingar.
Innan Robert Damberg började sitt svar ville han lyfta frågan om streck i debatten. Han sa att
han visserligen inte vet hur många frågor församlingen har, och själv skulle han kunna stå där
resten av dagen och svara på frågor, men det vore bra om inte all fokus blev på
ordförandekandidaterna. Han ville att vi skulle kunna kan gå vidare och prata med andra
också, eftersom fjorton personer faktiskt är föreslagna till förbundsstyrelsen.
Den fråga Robert ser som viktigast är drogpolitik. Vi måste strida för den restriktiva
alkoholpolitiken, vilket kommer att vara hans huvudfokus externt. Internt kommer han att
jobba med att få alla i förbundsstyrelsen att må bra.
Sergio Manzanares svarade att han vill jobba med utåtriktade frågor, där man möter andra
organisationer och pratar om vad vi tycker och vad vi vill. Han vill också lägga fokus på
integration och saker som får oss att få in människor med annan bakgrund.
Robert Damberg sa att han inte ville hindra folk från att ställa frågor, men att det vore schysst
om vi hann med alla som är föreslagna, så att vi inte behöver stressa. Han föreslog att vi
kanske kunde lämna ordförandena för stunden och komma tillbaka till dem senare, eller så.
Lena Gustafsson, presidiet, konstaterade att vi inte fått förslag om streck i debatten, utan mer
en uppmaning.
Helene Blomberg, Ockelbo UNF, hade en kort fråga till båda. Frågan löd: vad anser ni vara er
motkandidats vinnande egenskap? Hon ville gärna ha korta svar.
Sergio Manzanares svarade att Robert är duktig på organisation, att han är en organisatör och
att han faktiskt nästan ser ut som en.
Robert Damberg replikerade att han inte har slips. Han tror att Sergios vinnande egenskap,
som han har men Robert saknar, är erfarenheten som fältkonsulent.
§ 238
ORDNINGSFRÅGA
Från en bänk i ombudsförsamlingen kom en fråga om streck i debatten. Kongressen beslutade
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att

sätta streck i debatten.
§ 239

FORTSATT BEHANDLING AV VAL AV NY FÖRBUNDSSTYRELSE
Zana Josef Muhammad, Sveriges Unga Muslimer, tyckte att Lena Gustafsson i presidiet gjorde
ett bra försök med att uttala hans namn. Han tyckte att ordförandevalet skulle bli intressant,
och sa att han var väldigt spänd. Han ville veta hur UNF:s arbete med Sveriges Unga Muslimer
ska se ut under mandatet och i framtiden. Vad skulle ni vilja göra med oss, undrade han.
Teresia Pedersen ropade från bänken: inget snusk, Sergio!
Sergio Manzanares tröstade Teresia med att han inte tänker som henne. Sergio konstaterade att
Sveriges Unga Muslimer inte bara har 6 500 medlemmar, utan även nykterhetskrav. Vi har
mycket gemensamt med dem. En viktig fråga vi är överens om är alkoholfrågan och
drogdebatten. Vi kan göra mycket tillsammans, t.ex. erbjuda verksamhet och se vilken
verksamhet vi har på lokalplanet, se hur våra föreningar kan hitta varandra och hur vi kan
samarbeta. De två organisationerna kan ha nytta av varandra. Slutligen lät han det vara osagt
vad han vill göra med Sveriges Unga Muslimer.
Robert Damberg tyckte att det var helt galet att det finns så många unga muslimer runtom i
Sverige som är nykterister men som ändå inte är UNF:are. De kunde ju ha varit med här och
fått åka på dubbelt så många roliga saker. Det är ett prioriterat mål att få med dem. Man
skulle kunna göra många roliga grejer tillsammans; kurser, gemensamma kampanjer och
utspel, stora feta partyn på Sergels torg… Vi måste arbeta närmare varandra, vi som är nyktra
måste hålla ihop när det blåser till alkoholpolitisk storm.
Tommy Carlsson, UNF Ånge, kom ihåg när de på ombudsträffen i Söderhamn hade heta
stolen. Han tolkade då Sergios svar på frågan om vilka föreningar som ska satsas på som att
han tänker satsa mest på de större föreningarna.
Sergio Manzanares förtydligade det han hade sagt då. Han tycker att UNF inte enbart ska göra
punktinsatser. När en skola ringer och vill att man ska komma och prata alkohol, så värvar
man medlemmar och skriver in dem i listorna, men det finns ingen förening som kan göra
saker med dem. Visst är det kul att komma till skolan, visa att vi finns och värva medlemmar,
men det ger oss ofta besvikna medlemmar som inte har något att göra. Vi ska värva för att ha
verksamhet, inte för värvandets skull.
Linda Tjälldén, UNF Ånge, ville från bägge ordförandekandidaterna ha en för- och en nackdel
med deras bakgrund, politiskt och inom UNF.
Robert Damberg sa att det kan vara en viss nackdel att han inte är så engagerad i ett
partipolitiskt ungdomsförbund. Han är visserligen medlem i Grön Ungdom, men inte så aktiv.
Han har därför inte det kontaktnätet inom de partipolitiska ungdomsförbunden. En fördel är
att han har jobbat med det i förbundsstyrelsen i två år, och har träffat väldigt många som vi
jobbar med. Han har ett kontaktnät med politiker etc. både i Sverige och på internationell
nivå.
Sergio Manzanares sa att hans stora fördel i det politiska arbetat är att han de senaste sex åren
har arbetat direkt i politiken på olika nivåer. Han har haft olika uppdrag där han lärt sig en
massa saker. Hans nackdel tror han kan vara en intern grej. Många i ombudsförsamlingen
förutsätter att den Sergio som pratar nu är den Sergio som fanns för två år sedan, som
strippade och la motioner som väldigt många blev upprörda över och som skapade dålig
stämning. Den Sergio finns inte idag, inte fullt ut. (Han inflikade till Teresia att strippningen
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skulle de ta senare.) Många i församlingen tror saker om honom som de tyvärr inte vågat fråga
honom om.
§ 240
ORDNINGSFRÅGA
Kim Bauer, UNF Tåilu, undrade var de fina fläktarna som stod i salen förut hade tagit vägen.
Han tyckte att det började bli väldigt varmt. Linnéa Forsberg, åhörare, ropade från sin plats i
salen att iggisarna hade snott dem.
§ 241
FORTSATT BEHANDLING AV VAL AV NY FÖRBUNDSSTYRELSE
Jörgen A Hammarqvist, iggis, ställde en fråga till Sergio Manzanares. Han hade hört att han
blivit vald till distriktsordförande för SSU i Gävleborg, och undrade var han tänker lägga sin
kraft. SSU, UNF, både och eller hoppa av SSU-uppdraget?
Sergio Manzanares svarade att det var den mest vanliga frågan han fått. Det han har sagt är att
han kommer att hoppa av de politiska uppdrag han har, då han ser en vikt i att vi har en
förbundsordförande som inte är bunden till något politiskt parti – framförallt inte ett politiskt
ungdomsförbund. Han fick frågan för cirka två månader sedan om ifall han kunde stå på en
riksdagslista där man söker unga invandrare, men han svarade nej eftersom hans mål är att bli
förbundsordförande i UNF. Han brinner för UNF och har varit klar och tydlig mot sina vänner
i SSU om det.
Sofia Modigh, ännu en iggis, berättade att hon var ordförande i UNF mellan -93 och -97. Hon
kunde inte låta bli att ta tillfället i akt att få ställa frågor till dessa kandidater. Att vara
förbundsordförande är det svåraste hon någonsin åtagit sig, och efter några år visade det sig
också att det var det roligaste. Hon ville bli övertygad om kandidaterna, så hon ställde frågor
där man får tala ur hjärtat. Hon tror att IOGT-NTO-rörelsen behöver goda relationer mellan
sina olika förbund. Hon tror också att det krävs en del erfarenhet av det. En del här är så unga
att de inte har någon aning om vem hon är, t.ex., så hon berättade att hon nu är
alkoholpolitisk chef på IOGT-NTO. Där ser hon att det är jätteviktigt att ha ett radikalt
ungdomsförbund, som gör det IOGT-NTO inte gör.
Sofia undrade hur, som kandidater till det här svåra och långsiktiga valet, de bägge
ordförandekandidaterna kommer att samarbeta med IOGT-NTO. Hon undrade också om de
trodde att de skulle palla det här, eftersom det är ett väldigt svårt uppdrag. Man måste
drömma om UNF, alltid tänka rätt, svara rätt och ha UNF närmast sitt hjärta. Hon undrade
om det är så, och i sådana fall ville hon bli övertygad om det.
Robert Damberg svarade att Sofia är en av de på IOGT-NTO-kansliet som han vet hur han ska
muta med fika. Det är bra för UNF, men han visste inte hur bra det är för IOGT-NTO. Han
tycker att det är viktigt med en enad rörelse, att vi driver på utåt och gör gemensamma utspel
etc., men från olika perspektiv. Vår styrka är att vi angriper från flera håll samtidigt. UNF är
de radikala, IOGT-NTO de vuxna och ansvarsfulla och Junis värnar om barnen. På den andra
frågan svarade han: ”Ja, självklart. Jag brinner så jävla hårt för UNF att det inte kommer att
bli något problem”.
Sergio Manzanares sa att ett problem med UNF är att vi ibland har fel attityd om IOGT-NTO.
Man hör alltid ”åh, de där iggisarna…” etc. Så klart att det inträffar att det finns dåliga
vaktmästare och iggisar som gärna säger till på skarpen, men att hela IOGT-NTO skulle
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genomsyras av en sådan attityd är helt fel. IOGT-NTO vill oss väl, de värnar om oss. Riktat till
Sofia sa han att inte för att vara taskig, men många av era medlemmar går mot en säker…
framtid. De vill ha UNF:are som tar över, de vill oss väl. De har resurser, vi har resurser, vi har
viljan att kämpa för samma sak, men naturligtvis är vi ibland oense också. Junis kanske är
lättare att ha en bra attityd till. Där Junis finns ska UNF finnas. Vi måste utbilda äldre Junisar i
ledarskap, de ska gå med i UNF. Vi ska inte glömma bort NSF, för det gör vi alldeles för ofta.
De finns också här, vi ska bara tänka ut hur vi ska samarbeta med dem. Ska de likställas i
stadgarna? Ska vi ha kongress samtidigt? De har en viktig roll i rörelsen.
På andra frågan svarade han ja, och att han hoppades att det blir rätt jobbigt. Han tänker inte
sitta på en soffa och tänka ”mm, skönt att vara förbundsordförande”. Han fick samma fråga
när han skulle ställa upp i politiken. Det har varit jobbigt, tråkigt och svårt, men han har
lyckats och kommer därför att lyckas med detta också.
Oskar Augustsson, UNF Opposition, ville fråga Robert vad han tycker om mångfald och hur
han vill förbättra/förändra rörelsen gällande mångfald.
Robert Damberg ville bara förtydliga att han inte är emot mångfald. Han tror att det är viktigt
att UNF jobbar mer med mångfaldsfrågor och integrationsfrågor. Han frågade församlingen
hur många som är vita medelsvenssonbarn, och det var ganska många. Han tycker att det är
viktigt att få in människor med annan etnisk bakgrund, handikapp, med olika sexuell läggning
och folk från religiösa minoriteter, men han ser det inte som en ordförandes huvuduppgift att
jobba med integration. Ordföranden tycker han ska vara det drogpolitiska ansiktet utåt.
§ 242
AJOURNERING
För att folk skulle kunna få både vatten och luft togs en paus klockan 14.20.

§ 243
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Förhandlingarna återupptogs klockan 14.30.
§ 244
FORTSATT BEHANDLING AV VAL AV NY FÖRBUNDSSTYRELSE
Det var nu dags för de resten av de nominerade till den nya förbundsstyrelsen att presentera
sig. Först upp var de tre kandidaterna till vice och andre vice förbundsordförandeplatserna.
Hanna Rönnmark hade inte varit här under veckan, och tänkte därför börja med att presentera
sig själv. Hon är ursprungligen från Umeå och har varit väldigt föreningsaktiv i föreningen
UNF Björksta. Hon flyttade till Örebro, där hon har varit distriktsaktiv och suttit både som
ledamot och ordförande i distriktsstyrelsen. Nu sitter hon i EGTYF:s styrelse. Hon tycker att
många delar i UNF är viktiga att jobba med, allt från kamratstöd till roliga aktiviteter,
Junisövergångar och allt möjligt annat.
Om hon blir vald kommer Hanna att lägga sin energi på Europa, dels med samarbete med
systerorganisationer, dels med alkoholpolitiken i Europa. Det krävs mycket samarbete med
andra länder och organisationer som tycker samma sak för att situationen ska bli bättre,
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annars är risken att vi hamnar i en havererad alkoholpolitik och det vill vi ju inte. Genom
engagemanget och intresset för EGTYF har hon kontakter med en massa andra organisationer,
vilket är viktigt eftersom vi kan lära av dem och de kan lära av oss. Hon tyckte att det var
viktigt för hennes arbete med UNF och Europa att hon blir vice ordförande och inte ledamot.
Hon tror att det är viktigt när vi kommer ut i Europa att vi kan säga ”vi har skickat vår vice
ordförande”, så att de ser att det är en prioriterad fråga som är viktig för oss. Vi kommer enligt
henne att tas mer seriöst om vi visar att vi skickat någon på en viktig post. Givetvis innebär
hennes fokus på Europafrågor inte att hon inte kommer att prioritera andra frågor också. Som
person tycker hon att hon är glad, positiv och ganska konkret.
Salam Kaskas konstaterade att ombudsförsamlingen och övriga intresserade nog fick stå ut lite
till i värmen. Salam berättade att hon inte är helt svensk, eftersom hon ursprungligen kommer
från Libanon, men har bott i Sverige sedan 1989. Just nu läser hon på Göteborgs universitet
och bor alltså i Göteborg. Hon kom med i UNF 1999, då hon blev värvad först som
Juniorledare och sedan som UNF:are. Hon startade upp föreningen där både hon och Hanna
Rönnmark är verksamma, Los Poco Locos i Örebro. Hon har suttit i distriktsstyrelsen i
Örebro, både som ledamot och som vice ordförande. Hon valde att hoppa av distriktsstyrelsen
för att jobba som UNF-konsulent för Örebro distrikt i drygt ett år, efter det gick hon ANTpedagogutbildningen på Wendelsbergs folkhögskola.
Salam berättade att hon har ett brett perspektiv på UNF och ser allt, både lokalt och nationellt.
Hon har struktur och om ett projekt ska genomföras kan hon se vad som måste göras. Hon är
utåtriktad och anpassningsbar, och precis som Sergio sa förut kommer hon att vara väldigt
organisatorisk. Att organisera och ha den administrativa förmågan tycker hon är väldigt roligt.
Förutom att jobba med det kommer hon att fungera som ett bollplank till såväl ordförande
som övriga i styrelsen, och det är en viktig funktion. Precis som Sergio vill hon att UNF ska
integreras – på alla plan. Det gäller såväl inom alkoholpolitiken som inom kamratstödet och
det internationella. Det internationella ska inte bara vara ute i världen, det ska finnas i varje
förening, tyckte hon. Hon betonade också vikten av att vi jobbar med alla frågor på lokal nivå.
Jon-Erik Flodin, nominerad till andre vice förbundsordförande, klev upp i talarstolen för andra
eller tredje gången under förhandlingarna. Han var lite ovan att stå där och tyckte att det var
lite nervöst att stå inför så många. Han kommer från Söderhamn och är 21 år gammal. Han
blev värvad 1997 av en underbar tjej som heter Elin Lundgren. I förbundsstyrelsen kommer
han att jobba mycket med föreningar, distrikt och konsulenter. Han kommer att jobba med
medlemmarna och träffa medlemmarna. Han har saknat det lite de senaste åren och tycker
verkligen att det behövs nu. Förbundsstyrelsen behöver synas och medlemmarna behöver veta
vad de i förbundsstyrelsen står för. Han vill sitta som andre vice ordförande vid Sergio
Manzanares och Salam Kaskas sida.
Ordet släpptes fritt för frågor till de tre kandidaterna.
Linda Tjälldén, UNF Ånge, frågade Jon-Erik om han kan tänka sig att sitta med Robert
Damberg och Hanna Rönnmark som förbundsordförande och vice ordförande också.
Jon-Erik Flodin svarade att han givetvis tänker sitta även om de blir valda, men eftersom han
känner Sergio och Salam bättre vill han sitta med dem. Han tänkte dock inte argumentera om
varför han vill sitta med dem. Han hade pratat med andra kandiderande ledamöter innan och
hört att de tänkte argumentera om vilka de vill sitta med, och det är därför han valt att göra
det. Han kunde dock verkligen tänka sig att sitta med Robert Damberg och Hanna Rönnmark
också.
Ahmed Amin, UNF Din mamma, frågade Hanna Rönnmark vad det bästa hon gjort i EGTYF
är.
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Hanna Rönnmark svarade att det inte är helt enkelt. Det bästa hon gjort som kan användas nu
är att hon skapat kontakter och lärt känna folk i andra organisationer, de som jobbar i
Ukraina, Italien, Tyskland, Schweiz, Slovakien bl.a. Det är väldigt bra för oss i UNF.
Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan, frågade både Hanna Rönnmark och Salam Kaskas
varför den andra är en stor konkurrent till dem.
Hanna Rönnmark svarade att Salam är jättebra, och att hon tycker jättemycket om henne. Det
kändes bra att få säga positiva saker om henne. Salam är engagerad, har mycket kunskap, har
läst ANT-pedagogutbildningen och jobbat åt UNF. Hon har erfarenheter som inte Hanna har.
Salam Kaskas svarade att det är viktigt att både hon och Hanna poängterar att de inte är
ovänner. De är kompisar privat också och är med i samma förening. Hannas fördelar är
faktiskt att hon sitter i EGTYF-styrelsen och har kontakt med många europeiska
medlemsländer, samt att hon har en gedigen erfarenhet från Umeå där hon var med och
startade Café Björksta, t.ex.
John Nydahl, UNF Antikiller, frågade bägge de vice ordförandekandidaterna om de skulle sitta
kvar som vice även om den andra ordförandekandidaten vinner.
Salam Kaskas svarade att hon självklart vill se Sergio Manzanares som ordförande, eftersom
det är honom hon ställer upp med, men att hon lika självklart kommer att ställa upp som vice
ordförande om Robert Damberg vinner.
Hanna Rönnmark sa att församlingen kanske tyckte att hon upprepar det Salam sa, fast
tvärtom. Givetvis vill hon att Robert Damberg ska vinna, eftersom hon kandiderar med
honom, men kommer också att ställa upp om Sergio Manzanares vinner.
Robin Andersson, Silpinge UNF, frågade alla tre om de kommer att ställa upp i nästa val också
om de inte blir valda. Han passade också på att yrka om en lite längre paus nästa gång.
Hanna Rönnmark svarade att nästa val om två år kommer hon att vara 26 år gammal och
därmed iggis. Hon vet inte om det är så populärt att ställa upp då överhuvudtaget, men om
hennes liv passar kommer hon såklart att ställa upp om folk vill ha henne. Svaret på frågan var
i alla fall att hon inte visste just nu.
Jon-Erik Flodin svarade att det här med föreningar och distrikt är det han brinner för. Om
man nu skulle välja att ha ett annat fokus vill han ändå driva detta. Han har funderat på om
han vill sitta i fyra år och det är mycket möjligt. Han kan inte säga vad han ska göra om två år,
men tanken finns där.
Salam Kaskas svarade att i och med att ett beslut om fjorton ledamöter tagits kommer hon att
hamna i styrelsen även om hon inte blir vald till vice. Hon känner att om hon har det
brinnande engagemang hon har nu även om två år kommer hon att vilja ställa upp, men
känner just nu att det är den här perioden hon vill sitta eftersom det är nu hon brinner.
Julia Englund, UNF Morgonstjärnan, ville bara tacka NBV för den underbara fläkt de fått vid
sin bänk. De kommer nu att överleva det här mötet.
Inga fler frågor till dessa tre ställdes, varför resten av de nominerade fick plädera för sig själva.
Oskar Jalkevik var först upp på scenen. När valberedningen presenterade sitt förslag stod han
längst ner av någon märklig anledning, så han trodde att han skulle få komma sist nu. Han
tyckte att det var en ära att få komma först upp. Oskar har varit medlem i UNF i fem år. Han
har gjort ganska mycket i UNF, gnällt på kommunpolitiker i Falun, mobbat Jens Spendrup,
arrangerat kurser etc. Nu vill han tillämpa kunskapen på förbundsnivå, och det är därför han
kandiderar. Han tror att han kan få användning av sitt kontaktnät som han har inom IOGTNTO-rörelsen. Han ser absolut att han vill ha Robert Damberg som ordförande och tänker då
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på det interna. Dels som ledare för förbundsstyrelsen, dels det interna inom UNF. Han kan
göra ett bra jobb och får grymt mycket gjort, så Oskar vill helst sitta med honom.
Sofia Hallbert presenterade sig därnäst. Hon hade faktiskt funderat på det ganska mycket när
hon fick förfrågan, att ”om de frågar nu kommer jag att tacka ja”. Nu vill hon verkligen satsa.
Hon har varit aktiv i två distrikt, dels i Älvsborg och i Göteborgs distrikt, där hon kommer
ifrån. Hon har varit med i rörelsen sen hon var liten och har ett stort kontaktnät med både
iggisar och junisar. Nu bor hon i Oslo, och många undrar hur hon ska kunna jobba med UNF
därifrån. Hon upplyste om att det är inga problem, eftersom Oslo är en huvudstad och det är
lätt att ta sig därifrån. Hon har svenska TV-kanaler, fast telefon och internet. Hon kan göra
det som krävs för UNF.
De två punkter Sofia Hallbert vill ha mest fokus på är dels medlemsvård, att få medlemmarna
att känna att de gjort ett bra jobb och att peppa dem att göra ännu mer, dels att få igång ett
samarbete med våra systerorgansationer, t.ex. Juvente som hon just nu har ett stort samarbete
med. Hon vill sitta med Robert Damberg, då han är den som frågat henne vad hon vill göra i
UNF just nu. Hon tror också att han kan ge tiden och samarbetsviljan som krävs i en styrelse.
Peter Andersson presenterade sig som föreslagen till ledamot. Han beskrev sig själv som en
bred person som kan representera väldigt många minoriteter i UNF och tror att det ska vara till
stor hjälp för många medlemmar. Han har stor erfarenhet, har gått ANT-pedagogutbildningen,
brinner för kamratstöd och lokalfrågor och har gjort väldigt mycket inom UNF.
Leonard Axelsson berättade om sig själv att han har sysslat med mycket inom UNF och att det
han kommer att syssla mycket med de närmaste två åren är skola och utbildning. Våra
skolprojekt och våra utbildningsmetoder, det vill säga våra kurser. Han var på väg att bli
lärare men vill inte sitta fast på en gymnasieskola i 40-50 år. Han får en kick av att träffa nya
människor, vilket ger mycket energi och gör att han brinner för UNF. Han tycker om att vara
ett stöd, fungera som ett bollplank och lyssna på vad andra känner. Han tror mycket på
valberedningens förslag, som har en bred kompetens. Han tror också på Robert Damberg som
ordförande.
Andreas Ericsson kandiderar till sekreterarposten. Han är 26 år och läser programmet för
samhällsanalys- och välfärdsutveckling på Växjö universitet. Till hösten kommer han att läsa
statsvetenskap. När valberedningen frågade om han ville sitta som sekreterare blev han
tveksam, då han inte sysslat så mycket med att skriva protokoll. Valberedningen förklarade
dock för honom att han inte ska skriva protokoll, utan se till så att kommunikationen fungerar
bättre. Robert Damberg får Andreas röst som ordförande för att han visat att han kommer att
sätta fokus på alkoholpolitiken, för arbetar vi inte med frågan inom de närmaste två åren
riskerar vi att få en havererad alkoholpolitik.
Marie Lindmark är 20 år gammal och kandiderar till utbildningsledare. Hon blev lite förvånad
när valberedningen ringde, trots att hon hört ryktas att hon varit nominerad. Hon hade inte
anat att hon som är från Norrbotten, tyst och blyg skulle bli föreslagen, men det kändes kul.
Hon tycker att det är viktigt att vara ärlig, framförallt mot sig själv, så hon har funderat på om
det här är något hon kommer att klara av. Hon har kommit fram till att detta är något hon vill
prioritera, hon kan inte göra så mycket mer i föreningen eller distriktet. Hon känner att hon
behöver nya utmaningar. Marie vill planera och strukturera och som utbildningsledare är
hennes uppgift att försöka samordna kurser och sådant. Hennes motto är ”lite snack och
mycket verkstad”, det är därför hon är tyst och försiktig. Hon känner ingen av
ordförandekandidaterna, men tror att Robert Damberg skulle vara bra, grundat på hennes
magkänsla. Hon har ingen motivering, men känner sig trygg tillsammans med Robert.
Terese Johansson kandiderar till förbundskassör och är 22 år. Hon tror att hon kommer att
vara bra i förbundsstyrelsen eftersom hon har både viljan och erfarenheten. Hon har suttit som
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kassör i flera år, både i en av Sveriges största föreningar och i en av Sveriges minsta. Hon har
breda erfarenheter och är snart utbildad ekonom. Hon har också viljan, tiden och kraften. Hon
ställer upp vem som än väljs som ordförande, men kommer troligtvis att göra det bästa arbetet
om Robert Damberg väljs, eftersom de redan byggt upp ett bra samarbete vilket är viktigt
mellan kassör och ordförande.
Sofia Ivarsson berättade att hon har suttit i förbundsstyrelsen den här perioden. Hon ville bara
säga att hon har massor kvar att ge UNF.
När alla hade presenterat sig lämnades ordet fritt.
Karin Damberg, UNF Unga Viljor, frågade Peter Andersson vem han vill ha som ordförande,
för hon ville väldigt gärna veta det.
Peter Andersson svarade att han vill se Robert Damberg, för han tror att han har vore bäst
organisatoriskt som ordförande.
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, såg för några månader sedan en artikel i Motdrag
om att det skulle vara två ordförandekandidater. Han tyckte att båda verkar vara bra och hade
hört bra saker om bägge två, men kände inte att han känner någon av dem eller har frågat dem
ingående vad de vill jobba med och sådär. Några som däremot gjort det är valberedningen,
som verkar vara en bra valberedning med mycket erfarenhet av att jobba inom UNF. De har i
två år funderat på vilken styrelse och vilken ordförande som skulle bli bäst för UNF. Andreas
kände att det ska mycket till om han ska gå emot det de kommit fram till, och tyckte därför att
kongressen ska följa valberedningens förslag.
Mi Larsson, Yangsbrou Kickers, frågade Sofia Ivarsson vem hon helst skulle vilja ha som
förbundsordförande.
Sofia Ivarsson svarade att hon tror på Robert Damberg till 100% och att hon arbetat med
honom i styrelsen och vet vad han går för.
Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan, ställde en fråga till alla ledamöterna, om någon skulle
kunna tänka sig att hoppa av om det tidigare idag klubbats att styrelsen skulle bestå av 13
ledamöter. Alltså att sluta kandidera till styrelsen.
Sofia Hallbert sa att hon inte kunde svara för alla personligen, men trodde att de som sagt ja
till valberedningens förslag när de frågat gjort det för att de själva känner att de skulle kunna
göra något för UNF, att de skulle kunna vara bra i styrelsen. Därför är en sådan fråga helt
hopplös. Alla känner nog att de skulle kunna göra något bra för UNF.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, berättade att Robert Damberg varit med ända sedan
Martin gick med i UNF 1999. Han tror att han satt i föreningsstyrelsen redan då, och när han
gjorde något såg man alltid att det hände saker direkt. När han satt i distriktsstyrelsen hade
han överblicken. När han nu suttit i förbundsstyrelsen så är han den som alltid orkar lite
längre än alla andra. Om fikat står kvar på bordet plockar han bort det, och han orkar peppa
de andra hela tiden. Han är väldigt social och lyssnar verkligen när man snackar med honom,
vilket är viktigt inte bara för de som pratar med honom privat, utan även när han ska
debattera högre upp i politiken. Robert är stabil och säker och har under de år Martin känt
honom alltid prioriterat UNF högst. När han kandiderar till ordförandeposten kandiderar han
bara till den, han har ingen stor fråga han brinner för, förutom den fråga UNF brinner för,
nämligen alkoholpolitiken - som han är grymt bra på.
Ola Österlund, UNF Bjurz, undrade om någon kunde berätta vem den föreslagna som inte var
närvarande är.
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Robert Damberg svarade att den tolfte ledamoten på valberedningens förslag är Carina
Bohman, en tjej från Lund som är 24 (tror han). Hon har under det senaste året suttit i PoP,
politik- och påverkansbyrån. Hon har de senaste månaderna varit i Frankrike och praktiserat
på NRJ:s huvudkontor i Paris. Anledningen till att hon inte är här idag är att hon är på
Almedalsveckan på Gotland, för UNF:s räkning, och strider för våra alkoholpolitiska frågor
där.
John Nydahl, UNF Antikiller, undrade om kandidaterna till den nya förbundsstyrelsen tror att
de kan ersätta den gamla styrelsen, t.ex. om Robert Damberg kan ersätta Teresia Pedersen som
ordförande.
Oskar Jalkevik tyckte att det var synd att Carina inte var där, så han framförde en hälsning
från Sofia Modigh (som varit på Almedalsveckan) om att Carina har gjort ett grymt bra jobb
där. Han trodde också att den nya styrelsen kan vara minst lika bra som den gamla.
§ 245
ORDNINGSFRÅGA
Björn Kron, UNF Hirrvi Hyppää, yrkade på streck i debatten.
Kongressen beslutade
att

sätta streck i debatten.
§ 246

FORTSATTA DISKUSSIONER KRING VAL AV NY FÖRBUNDSSTYRELSE
John Nydahl, UNF Antikiller, ville inte ställa någon fråga utan tänkte bara säga hur grymt bra
han tycker att Robert Damberg och Oskar Jalkevik är. Oskar har en häftig personlighet som
kan göra allt roligt, till exempel att försöka få in 20 personer i en Volvo. Robert brinner
verkligen för alkoholpolitiken och han är dessutom den som kan förklara allt på ett begripligt
sätt för nya UNF:are. Han var Johns första ledare i UNF:aren, och han gjorde det suveränt bra.
Robin Andersson, UNF Silpinge, frågade alla kandidater hur mycket de varit engagerade i UNF
och hur länge/hur mycket de varit med i styrelser förut.
Marie Lindmark svarade att hon har varit med i rörelsen sen hon föddes och på kongresser sen
hon var sex. Hon gick med i UNF 1994, har varit med i föreningsstyrelsen i många år, samt i
distriktsstyrelsen två och ett halvt år.
Andreas Ericsson berättade att han har varit medlem i sex år och att han aldrig haft något
förtroendeuppdrag inom UNF.
Leonard Axelsson sa att han har varit medlem i fem år, har varit föreningsordförande, vice
distriktsordförande, distriktskassör, samt föreningskassör.
Sofia Hallbert berättade att hon har varit medlem i rörelsen sedan hon föddes och i UNF sedan
1995. Hon har suttit tre år i Älvsborgs distriktsstyrelse och ett år i Junis distriktsstyrelse i
Göteborg.
Sofia Ivarsson sa att hon blev medlem 1999 och att hon har suttit i förenings-, distrikts- och
förbundsstyrelse.
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Oskar Jalkevik berättade att han har varit medlem sedan 2000 och har suttit i föreningsstyrelse
och distriktsstyrelse på olika poster.
Therese Johansson sa att hon har varit medlem sedan 1997 och suttit som kassör i UNF
Syskonkedjan, Sandviken, i fyra år och i hennes nya förening i Västerås i ett år.
Peter Andersson berättade att han blev medlem 1998, sedan dess har han hunnit med att sitta i
Motalas föreningsstyrelse i några år, hur många visste han inte exakt. Slutligen har han varit
ordförande för UNF Trots allt! i en mandatperiod.
Med en egenhändigt tillverkad skylt framför ansiktet berättade Robert Damberg att Carina
Bohman har varit kassör i sin förening i Lund i nästan ett år och att hon dessutom har jobbat i
förbundsstyrelsens politik- och påverkansbyrå det senaste året.
§ 247
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Röstlängden fastställdes till 116 röstberättigade ombud.
§ 248
ORDNINGSFRÅGA
Hanna Rönnmark undrade hur man skulle göra om man ville rösta blankt.
Presidiet konstaterade att om man inte vill avge någon röst så lämnar man in röstsedeln utan
att göra något kryss på den innan.
§ 249
HÄLSNING
Hanna Rönnmark, nu representerandes EGTYF, marknadsförde EGTYF:s tidning Transit, som
alla ombud fått utdelade på röstbänkarna. Hon hoppades att alla tog med sig tidningen hem
till sina föreningar så att alla ser hur roligt det är och att många dyker upp i Schweiz på
EGTYF:s läger.
§ 250
TACK
Andreas ”Burken” Holmberg gick upp tillsammans med Robin Bergman och hälsade på de
ärade kongressdeltagarna, presidiet, ombuden och annat patrask. Han påminde
ombudsförsamlingen om kongressen i Jönköping, där några motionärer ville att UNF skulle
bistå med preventivmedel. Dessa motionärer var närvarande på årets kongress och en av dem
hade gjort en rejäl protest mot avslaget på deras motion genom att skaffa barn.
Jönköpingskongressen hade också bestämt att UNF skulle ta fram egna kondomer. Andreas
Holmberg och Robin Bergman förevisade nu en kondom från Junis med texten ”Häftigt med
Junis”, som hade instruktioner på baksidan, och deklarerade att UNF tog åt sig lite av äran.
Andreas och Robin ville också avtacka en person som varit en stor del av deras liv de senaste
två åren, nämligen Teresia Pedersen. Hon var ju ledare de senaste två åren, när UNF reste sig
som en ståndaktig organisation och arbetade med lust och vilja. De hade fixat fram en
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blomma, som skulle symbolisera hur Teresia fått organisationen att växa. Teresia vattnade som
en symbolhandling blomman på plats, för att visa hur hon vattnat UNF för att få
organisationen att växa. Fram ur blomkrukan kikade då en kondom.
Lena Gustafsson, presidiet upplyste ombudsförsamlingen om att Juniskondomen var ett påhitt
och inte finns i verkligheten.
§ 251
PRAKTISK INFORMATION
Gia Falk Jensen, kongressmamma, informerade om att bagagelappar fanns ute i mötesbyrån.
Hon påminde också om att man ska äta och dricka när det är väldigt varmt. Hon
rekommenderade jättemycket salt och jättemycket vatten, så att man inte svimmar.
§ 252
VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Kongressen beslutade efter sluten omröstning
att

med röstsiffrorna 82 – 30 (2 blanka röster) välja Robert Damberg, Uppsala, till
förbundsordförande för UNF.

Robert Damberg var mållös och tackade för förtroendet och det enorma stödet.
§ 253
INFORMATION
Björn Berglin och Lisa Skiöld tackade presidiet och de skärmansvariga med en stor applåd från
ombudsförsamlingen och varsin present.
§ 254
VAL AV FÖRSTE VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Kongressen beslutade efter sluten omröstning
att

med röstsiffrorna 68 – 44 (4 blanka) välja Hanna Rönnmark, Örebro, till förste vice
förbundsordförande.

Hanna tyckte att det kändes jätteroligt att bli vald, tackade så mycket och lovade att göra allt
för att det ska bli så bra som möjligt.
§ 255
VAL AV ANDRE VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE
Kongressen beslutade
att

välja Jon-Erik Flodin, Söderhamn, till andre vice förbundsordförande.
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§ 256
VAL AV FÖRBUNDSSEKRETERARE
Kongressen beslutade
att

att välja Andreas Ericsson, Växjö, till förbundssekreterare.
§ 257

VAL AV FÖRBUNDSKASSÖR
Kongressen beslutade
att

välja Therese Johansson, Västerås, till förbundskassör.
§ 258

VAL AV FÖRBUNDSUTBILDNINGSLEDARE
Kongressen beslutade
att

välja Marie Lindmark, Luleå, till förbundsutbildningsledare.
§ 259

VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMÖTER
Kongressen beslutade
att

välja Sofia Ivarsson, Mölnlycke, Peter Andersson, Uppsala, Sofia Hallbert, Oslo,
Leonard Axelsson, Kalmar, Carina Bohman, Lund, Oskar Jalkevik, Falun, Sergio
Manzanares, Söderhamn och Salam Kaskas, Göteborg, till förbundsstyrelseledamöter.
§ 260

VAL AV TVÅ LEDAMÖTER I RIKSSTYRELSEN
Jennifer Oskarsson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
att

välja Robert Damberg och Therese Johansson som ledamöter i riksstyrelsen.

Kongressen beslutade
att

välja Robert Damberg och Therese Johansson som ledamöter i riksstyrelsen.
§ 261

VAL AV REVISORER
Jennifer Oskarsson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Valberedningen föreslog kongressen besluta
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att

välja Anders Ringnér, Umeå och Rickard Eriksson, Sundsvall, till ordinarie
revisorer, samt

att

välja Rebecca Lindberg, Borlänge och Lars Halvarsson, Mattmar, till
revisorssuppleanter

Kongressen beslutade
att

välja Anders Ringnér, Umeå och Rickard Eriksson, Sundsvall, till ordinarie revisorer,
samt,

att

välja Rebecca Lindberg, Borlänge och Lars Halvarsson, Mattmar, till
revisorssuppleanter
§ 262

VAL AV VALBEREDNING
Mi Larsson, beredningsutskottet, föredrog utskottets förslag.
Beredningsutskottet föreslog kongressen besluta
att

välja Robin Bergman, Mölnlycke, sammankallande, Liza Viktorsson,
Örebro, Björn Jönsson, Göteborg, Linda Adolfsson, Växjö, och Ida
Kläppevik, Mariestad, till ordinarie ledamöter i valberedningen, samt

att

välja Martin Winnfors, Örebro, Emma Kullander, Bengtsfors, Anton Hull,
Järfälla, Therese Strömbäck, Göteborg och Anna Johansson, Falun, till
suppleanter i valberedningen.

Sofia Hallbert, UNF HRMPF, pläderade för att Anton Hull skulle väljas som ordinarie i
valberedningen. Hon tycker att han är en väldigt bra person, som varit med länge i UNF, suttit
i förbundsstyrelsen och har bra koll på rörelsen.
Sofia Hallbert föreslog kongressen besluta
att

välja Anton Hull som ordinarie ledamot i

valberedningen.

Ellinor Eriksson, UNF Gävle, föreslog kongressen besluta
att välja Martin Winnfors som ordinarie ledamot i valberedningen.
Ola Österlund, UNF Bjurz och Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, föreslog kongressen
besluta
att

välja Liza Viktorsson, sammankallande, Mirjam Wentzel, Towe Landin,
Martin Winnfors och Therese Strömbäck till ordinarie ledamöter i
valberedningen, samt

att

välja Anton Hull, Björn Jönsson, Robin Bergman, Emma Kullander och
Anna Johansson till suppleanter i valberedningen.

Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, frågade om någon av de föreslagna suttit i
förbundsstyrelsen själv någon gång. Om ingen gjort det undrade han om någon av de avgående
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skulle kunna tänka sig att kandidera, i sådana fall nominerar han den personen, för han tycker
att det är bra med någon med förbundsstyrelseerfarenhet i valberedningen.
Mi Larsson, beredningsutskottet, upplyste om att Björn Jönsson på deras förslag har suttit med
i förbundsstyrelsen och precis slutat.
Anton Hull, valberedningskandidat, gjorde sitt första inlägg under den här kongressen. Han
ville plädera för två valberedningskandidater. Först och främst Liza Viktorsson, en klippa som
är ansvarstagande, seriös och har mycket idéer. Om det var någon som skulle väljas var det
hon, tyckte Anton. Den andra personen som han ville plädera för var han själv, och han antog
att anledningen till att han står på listan som ersättare och inte som ordinarie är att när han
satt i förbundsstyrelsen hoppade han av efter ungefär ett år. Han ville inte gå in nu på varför
han hoppade av då, men sa att det var också det enda avhopp han gjort. Avhoppet berodde
enligt honom själv till viss del på dåligt valberedningsarbete, och hans erfarenheter från det
kommer att vara bra för honom i valberedningen.
Oskar Jalkevik, UNF Falun, tyckte att vissa av de namn som står på förslag till valberedningen
kan vara aktuella till förbundsstyrelsen om två år, och det skulle inte se så bra ut om dessa satt
i valberedningen och föreslogs till förbundsstyrelsen. Han uppmanade ombudsförsamlingen att
inte rösta på en person till valberedningen nu om de tycker att denne bör bli invald i
förbundsstyrelsen om två år.
Nina Svensson, inte längre förbundsstyrelsen, ville tala för Therese Strömbäck. Hon är en bra
person med mycket kontakter inom UNF, och hon är noggrann med att få med personer med
olika ålder, kön, bakgrund etc.
Karin Melbin, UNF Anskotin Ozena, gick upp och sa att hon och Ola Österlund ändrat i sitt
förslag till valberedning. De föreslog nu kongressen besluta
att

välja Liza Viktorsson, sammankallande, Mirjam Wentzel, Towe Landin,
Anton Hull och Therese Strömbäck till ordinarie ledamöter i valberedningen,
samt

att

välja Martin Winnfors, Emma Kullander, Björn Jönsson, Robin Bergman och
Anna Johansson till suppleanter i valberedningen.
§ 263

ORDNINGSFRÅGA
Andreas Runnemo, UNF Morgonstjärnan, undrade om alla på förslagen accepterat att sitta i
valberedningen.
På förslag från presidiet gick de föreslagna ledamöterna som var närvarande upp på scenen och
presenterade sig.
§ 264
JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN
Röstlängden justerades till 113 röstberättigade ombud.
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§ 265
ORDNINGSFRÅGA
Marcus Olsson, UNF SXE, undrade om man kan rösta på Robin Bergman som ordinarie och
inte sammankallande.
Maria Haglund, presidiet, klargjorde att det var möjligt att göra så.
§ 266
FORTSATT VAL AV VALBEREDNING
Kongressen gick till val av ordinarie ledamöter i valberedningen genom sluten omröstning.
§ 267
EFTERLYSNING OCH PRAKTISK INFORMATION
Medan rösterna räknades tog Robert Damberg, nyvald förbundsordförande, tillfället i akt till
att efterlysa två borttappade kongressväskor, samt informera den nyvalda förbundsstyrelsen
om en kort samling efter att förhandlingarna ajournerats.
Ida KM Karlsson informerade lite om kvällens aktiviteter. Hon uppmanade alla att lämna
lokalen när förhandlingarna var avslutade, samt att plocka upp bananskal från golvet.
§ 268
INFORMATION
Lisa Skiöld tackade Gia Falk Jensen och Robert P Pettersson för deras insatser under veckan
med varsin present.
§ 269
FORTSATT VAL AV VALBEREDNING
Kongressen beslutade
att

välja Liza Viktorsson, Örebro, sammankallande (90 röster, varav 53 för
sammankallande), Anton Hull, Järfälla (75 röster), Robin Bergman, Mölnlycke (64
röster varav 34 för sammankallande), Björn Jönsson, Göteborg (52 röster), och Ida
Kläppevik, Mariestad (46 röster), till ordinarie ledamöter i valberedningen

Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, föreslog att alla föreslagna som inte blev valda till
ordinarie ledamöter i valberedningen skulle kunna väljas som suppleanter.
Mirjam Wentzel, nominerad till valberedningen, talade om att hon inte vill sitta som suppleant.
Mats Andersson, UNF Morgonstjärnan, nominerade Oskar Augustsson och Oskar Augustsson,
UNF Morgonstjärnan, nominerade Mats Andersson till suppleanter i valberedningen.
Anna Johansson, UNF Falun, undrade om man ska skriva de man röstar på i ordning så att
man vet vem som blir förste suppleant etc.

118

Maria Haglund, presidiet, klargjorde att det behöver man inte. Den som får flest röster hamnar
helt enkelt överst på listan.
Martin Knutsson, UNF Unga Viljor, nominerade Linda Adolfsson till suppleant.
Marcus Karlsson, förbundsstyrelsen, undrade om någon frågat Linda Adolfsson om hon kan
tänka sig att vara suppleant, eftersom hon ursprungligen var nominerad till ordinarie.
Kongressen kan inte välja någon utan att personen i fråga accepterat det.
Mi Larsson, beredningsutskottet, ringde Linda Adolfsson och frågade om hon kunde tänka sig
att vara suppleant. Det kunde hon.
§ 270
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Röstlängden fastställdes till 111 röstberättigade ombud.
§ 271
INFORMATION
Camilla Berner uppmanade församlingen att städa lokalen, vika ihop borden och helst hjälpa
till att ställa fram restaurangbord, då vi ska äta middag i lokalen där vi haft förhandlingar.
Maria Haglund, presidiet, konstaterade att väldigt många inte har packat klart än, och att
rösträkningen därför kommer att få ta väldigt lång tid – det vill säga fram till middagen.
§ 272
FORTSATT VAL AV VALBEREDNING
Kongressen beslutade 19.41
att

förklara rösträkningen avslutad, samt

att

välja Martin Winnfors, Örebro (88 röster), Linda Adolfsson, Västerås (82 röster),
Anna Johansson, Falun (75 röster), Therese Strömbäck, Göteborg (74 röster) och
Emma Kullander, Bengtsfors (71 röster), till suppleanter i valberedningen, i nämnd
ordning.
§ 273

EVENTUELLA YTTERLIGARE VAL
Från sina platser vid borden lät valberedningen höra att några ytterligare förslag inte förelåg.
§ 274
AJOURNERING
Kongressen beslutade 19.43
att

ajournera sig till ”senare under kvällen”.
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§ 275
ÅTERUPPTAGANDE AV FÖRHANDLINGARNA
Kongressen beslutade 21.45
att

återuppta förhandlingarna.

Maria Haglund, presidiet, lämnade över klubba och ord till Teresia Pedersen.
§ 276
AVTACKNING
Teresia Pedersen tog ordet:
Jag har varit med i UNF i 13 år, det är halva mitt liv, och jag har suttit i UNF:s
förbundsstyrelse i 6 år. Ikväll tar det slut. Det känns både bra och konstigt. Bra därför att jag
känner att jag har gjort mitt och att det är dags att lämna över till andra. Konstigt därför att
UNF har varit en del av mitt liv under väldigt lång tid.
De här två åren har varit det roligaste jag gjort – men samtidigt det jobbigaste. Det är en
erfarenhet som jag alltid kommer att bära med mig och jag är väldigt glad att jag fick
förtroendet av kongressen i Jönköping.
Så här några timmar efter att jag avgått kan jag ärligt säga att jag är nöjd med mina år i
styrelsen. Självklart har jag gjort misstag och sagt saker jag inte borde. Men när det har hänt
har jag försökt att stå för det jag gjort och bli bättre till nästa gång. Och om det är något jag
har lärt mig så är det att ha självdistans. Något som varit bra att ha när min kära styrelse varit
i farten med bland annat sångtexter.
Det känns oerhört bra att ha varit med UNF under två framgångsrika år då vi bland annat
medlemsökat två år i rad, lyft debatten om folkölsfrågan till riksdagsnivå och startat ett stort
samarbete kring kamratstöd med Fryshuset, Rädda Barnen, Kris, IOGT-NTO och Hela
människan.
De här åren hade aldrig varit så kul utan alla människor. Både de som jag suttit i styrelsen
med, anställda och människor jag träffat när jag varit på UNF-uppdrag. Tillsammans har vi
skrattat, gråtit, skvallrat och varit förbannade. Alla går inte att nämna här men några som på
olika sätt spelat en stor roll i mitt styrelsearbete under mina första år i förbundsstyrelsen är
Lovisa, Andrine, Elin och Peter. Ett extra tack till er för att ni har stöttat och sagt emot mig då
det behövts.
Nu är vi framme vid min sista uppgift som före detta förbundsordförande – att tacka de som
gjort de här åren så framgångsrika.
Först ett stort tack till alla våra anställda på kansliet och ute i landet. Er kompetens har
underlättat mitt arbete och ni är oerhört viktiga för UNF. Ni är värda en stor applåd.
Sedan är det dags för min underbart söta styrelse. Vi har inte alltid varit överens men det har
varit kul! Jag har upplevt det som att vi har haft det högt i tak och en ibland rå men hjärtlig
stämning. Jag hoppas ni också upplevt det så.
Först några korta ord om de som inte är här idag.
Erik Wiklund – en riktig tänkare och visionär.
Mattias Ravander – tack för att du alltid stöttat mig.
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Nu skulle jag vilja ha upp David Persson på scen.
David – din tid i styrelsen blev ju kortare än vad vi tänkt oss, men som tur var fick vi ha kvar
dig på kansliet. Du är inte bara en klippa på påverkansarbete, du är ödmjuk och rolig också.
Tack för din tid i FS!
Nu skulle jag vilja ha upp Andreas ”Burken” Holmberg på scen.
Andreas – Tack för att du är så bra på att se andra människor. Dina värmande ord,
masserande händer eller tröstande famn kommer alltid då det behövs som mest. Tack för din
tid i FS!
Nu skulle jag vilja ha upp Björn Jönsson på scen.
Björn – med dig i närheten har man sällan tråkigt. Du smyger in snälla ord utan att man riktigt
märker det. Och din bitterhet och sjuka humor har gett åtminstone mig många skratt. Tack för
din tid i FS!
Nu skulle jag vilja ha upp Nina Svensson på scen.
Nina – Jag vet inte hur många gånger du fått skriva och formulera förslag och texter i
förbundsstyrelsen, men det har känts tryggt att veta att du funnits i de lägena. Dessutom
uppskattar jag din förmåga att säga ifrån oavsett om det gäller mattider eller att jag är tjurig.
Tack för din tid i FS!
Nu skulle jag vilja ha upp Marcus Karlsson på scen.
Marcus – du är full av idéer och energi som du alltid är beredd att dela med dig av. Och även
om jag inte alltid varit mottaglig för dina idéer så har du inte låtit det hindra dig. Din
kreativitet och humor har många gånger lättat upp stämningen när vi andra varit trötta och
less. Tack för din tid i FS!
Nu skulle jag vilja ha upp Björn Berglin på scen.
Björn – ibland är vi skrämmande lika som personer, ibland är vi väldigt olika. Men alltid är du
väldigt rolig att vara med. Under de här åren har du ofta fått vara den som lyssnat när jag varit
less. Det har kanske inte varit så kul för dig, men det har betytt mycket för mig. Tack för din
tid i FS!
Nu skulle jag vilja ha upp Sofia Ivarsson på scen.
Sofia – Trots att mycket har förändrats i ditt liv de här åren har du alltid kämpat på och det är
jag väldigt imponerad av. Du är inte den som syns och hörs mest men det du säger är alltid
väldigt klokt. Jag är övertygad om att du kommer att kunna bidra med mycket till nästa
styrelse. Tack!
Nu skulle jag vilja ha upp Erik Wagner på scen.
Erik – Ibland har vi prioriterat bort kontakten med varandra, från min sida har det till stor del
berott på att jag har ett sådant oerhört förtroende för dig. Ett förtroende du väl förtjänar. Du
kompletterar mina brister både när det gäller kompetens och person. Tack för din tid i FS!
Nu skulle jag vilja ha upp Camilla Berner på scen.
Camilla – Du har hela tiden varit ett jättestöd, både i styrelsearbetet och vid sidan av. Din
positiva inställning, erfarenhet och arbetsvillighet har betytt väldigt mycket för mig. Jag ser
fram emot vårt framtida SAN-projekt. Tack för din tid i FS!
Nu skulle jag vilja ha upp Robert Damberg på scen.
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Robert – Du jobbar mycket i det tysta – och är alltid den som anmäler sig frivilligt när saker
behöver fixas. Ditt humör och inställning har ofta bidragit till att höja stämningen. Nu ska du
leda UNF i 2 år och jag vet att det kommer att bli succé! Tack och lycka till!
Efter Teresias tal tog ett flertal distrikt tillfället i akt till att tacka avgående styrelseledamöter
med fina ord och vackra gåvor.
§ 277
NYA FÖRBUNDSORDFÖRANDEN HAR ORDET
Efter att alla avtackningar var slut gav konferencieren Ida KM Karlsson mikrofonen och
klubban till den nyvalde förbundsordföranden Robert Damberg, som höll ett tal till
kongressen:
Kongressdeltagare, det är nu det börjar.
Först vill jag tacka för det enorma förtroende jag fått av er. Den här veckan har varit en av de
bästa veckorna i mitt liv. Nu ser jag fram mot de två bästa åren i mitt liv.
Ungdomens Nykterhetsförbund är det jag brinner för. Förut fick jag frågan om jag drömmer
om UNF på nätterna. Det händer inte varje natt, men visst har det hänt. Och det kommer att
hända oftare de kommande två åren.
Men, jag ser ännu mer fram emot att ligga sömnlös och fundera ut vad vi tillsammans kan hitta
på för att få folkölet till systemet, få trygga medlemmar och skapa schysst drogfri verksamhet.
Om världen är en öken är alkoholen sand. Och mitt i den stora världen är UNF en oas som
blommar i all sin prakt. Där surrar bin och fåglar kvittrar. Där brusar vattnet i strandkanten
och i skuggan från palmerna är det behagligt.
I många år har vindarna och sanden tärt på oasen. Skydd som förut var effektiva har blåst ner
och oasen har minskat i storlek. Men viljan att växa har aldrig försvunnit. Nu har det vänt.
Oasen växer sig större på bekostnad av sanden. Vattnet ger jorden kraft att låta blommor och
träd slå rot där ingen trodde det var möjligt. Med en dåres envishet och en väderkvarns kraft
växer oasen och motar öknen.
UNF är en oas. En oas för alla de som tröttnat på fredagsfyllor, söndagsbakis och
måndagsexemplar. En oas för alla som vill leva som de är. Utan tillsatser, utan droger.
I tio år har den framgångsrika restriktiva alkoholpolitiken monterats ner. I tio år har den
svenska modellen fått agera slagpåse och hackkyckling. I tio år har UNF sagt emot och nu, nu
äntligen börjar människor runt omkring oss att inse att om vi inte gör något nu, då är vi på väg
mot en alkoholpolitisk kollaps.
Om vi någon gång ska slå på stora trumman och visa vad vi har att erbjuda är det nu. Genom
att skapa engagemang kan vi förändra världen.
Genom att stå på oss och våga vara de vi är visar vi alla andra att man kan ha roligt utan
alkohol. Att man kan äta ost, åka båt eller se på hockey utan öl och vin. Att man kan gå på
krogen utan helrör och att man kan fira segrar utan champagne. Och segrar ska vi fira!
Vi ska fira att fler väljer att följa oss i kampen mot alkoholen. Vi ska fira att politiker lyssnar
på oss när vi vill ha miniminivå för alkoholskatt i EU. Och vi ska fira att handlarna som säljer
folköl börjar vakna till och inse att vi är en kraft att räkna med. Vi ska också fira segern i
innebandymatchen, pizzatävlingen eller fjärdeplaceringen i Pumpen. Nyktra såklart. Alltid
nyktra.
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Nykter utan gränser är kongressens tema i år. Utan gränser som i utan nationsgränser. Världen
har alltid varit, och kommer alltid att vara, vårt fält. Utan gränser som i utan tidsgränser. Att
alltid vara nykter, inte bara på tisdagskvällarna. Att fira nykter student, nyktert nyår, nykter
midsommar eller nykter födelsedag. Att gå emot normerna och våga vara sig själv.
En gång sa någon att UNF är som en festival året om, fast utan fylla och leriga tält. Låt oss
bjuda in hela världen till vår festival, till oss. Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi
förändra.
Eld och lågor!
På detta utrop svarade en entusiastisk ombudsförsamling i kör ”KAMP MOT DROGER!”
§ 278
AVSLUTNING
Klockan 22.30 den 9 juli 2005 förklarade Robert Damberg, förbundsordförande, Ungdomens
Nykterhetsförbunds kongress 2005 i Piteå för avslutad.

Kamilla Andersson
sekreterare

Lars Halvarsson
sekreterare

Leonard Axelsson
sekreterare

Helene Sigfridsson
sekreterare

Andreas Ericsson
sekreterare

Sylvie-Ann Larsson
justerare

Rasmus Källström
justerare

Linda Tjälldén
justerare

Kim Bauer
justerare
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